
 

PROTOKOLL Sida 1(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-03-08  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-03-08 
Anslaget sätts upp: 2021-03-11             Anslaget tas ned: 2021-04-02 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort samt via Teams, 2021-03-08 kl. 16.00-17.15 

Beslutande 
Mikael Persson (L) Ordförande 
Margaretha Gustavson (M) via Teams 
Kjell Gustafsson (C) via Teams 
Christina Sönnergren (M) via Teams 
Christer Dahl (S) via Teams 
Daniel Jobark (S) via Teams 
Bo Persson (L) via Teams 
Anette Merio (V) via Teams 
Björn Larsson (SD) via Teams 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Halina Juskiv (S) via Teams 
Johan Wolf (SD) via Teams 
Lennart Thunqvist (MP) via Teams 

 

 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, kultur- och fritidschef, via Teams 
Sune Hamrin, enhetschef anläggning, via Teams 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare, via Teams 

 

 

Paragrafer 
§§ 25–33 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen plan 4, den 11 mars kl.10.00 

Underskrifter 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

  
 
 
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-03-08  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  25/21 Fastställande av dagordning 
 

  26/21 Politisk dialog 
 

  27/21 Information om funkis-verksamhet 
 

  28/21 Kultur- och idrottsprogrammen information 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 29/21 Svar på remiss - Alliansens budgetdirektiv 2022–2025  
§ 30/21 Bidrag till Studieförbund baserat på 2019 – med anledning av Corona  

  31/21 Anmälningsärenden 
 

  32/21 Redovisning av delegationsbeslut 
 

  33/21 Övriga frågor 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-03-08  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

25/21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

 

 

26/21 Politisk dialog 
Kultur- och fritidsnämndens halvtimme för politisk dialog. 

 

 

27/21 Information om funkis-verksamhet 
Åsa Urberg, nämndsekreterare och utredare informerar nämndens ledamöter om vilka resurser 
kultur- och fritidsavdelningen har att bedriva verksamhet för personer med funktionsvariationer. 
Frågan initierades av Christer Dahl (S) vid nämndmötet den 25 januari. 

 

 

28/21 Kultur- och idrottsprogrammen information 
Båda programmen har återremitterats från kommunstyrelsens arbetsutskott. Hans-Martin Akleye, 
avdelningschef kultur- och fritid meddelar att han kommer att gå igenom handläggningen av 
ärendena med kommunstyrelseförvaltningens kansli.  
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-03-08  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29/21 KFN/2021/0002/041–12 

Svar på remiss - Alliansens budgetdirektiv 2022–2025 
Mikael Persson (L), ordförande redogör över kommunens mål- och budgetprocess. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen 

 

Reservationer och särskilda yttranden 
Christer Dahl (S) lämnar ett särskilt yttrande som läggs till protokollet. 

Ärendet 
Budgetdirektivet beskriver politisk inriktning, kommunens styrmodell och planeringsförutsättningar 
för den kommande 4-årsperioden. Efter att remissen har behandlats i nämnderna arbetar 
ekonomiavdelningen fram det slutliga mål- och budget-dokumentet.  
Alliansens inriktning för 2022 är att vision, övergripande mål, nämndernas mål och 
tillvägagångsättet i resursfördelningsmodellen som kompenserar för arbetskraftskostnader och 
prisökningar enligt SKR:s prognos behålls enligt upplägg i Mål och budget för 2021–2024.  
Kultur- och fritidsnämnden har besvarat frågeställningarna i remissen. 

Då den enda verksamheten inom Kultur & Fritid som är lagreglerad är biblioteken är det i mångt och 
mycket upp till varje kommun att prioritera hur stora resurser som skall satsas. Nynäshamn satsar 
ungefär lika mycket per invånare som jämförbara kommuner när det gäller fritidsverksamhet men 
något mindre på kultur, 87%.  
I de preliminära driftsramarna föreslås kultur- och fritidsnämndens budget för 2022 bli 53,1 MKR. 
Det motsvarar uppräkning enligt SKLs prisindex men det utökade kommunbidraget för 
Sommarlovssatsning uppgående till 210 tkr och utökat föreningsbidrag för Evenemangsbidrag 
uppgående till 200 tkr, finns inte med i 2021 års budgetram. Detta då beslut om dem fattades av 
Kommunfullmäktige efter att remissvar till Mål och budget 2021 besvarats av Kultur- och 
fritidsnämnden. Dessa medel behöver tillföras Kultur- och fritidsnämndens kostnadsram före den 
slutgiltiga budgeten för 2022 beslutas. Totalt ska ytterligare därför ytterligare 410 tkr i 
kommunbidrag tillföras nämndens budgetram.  
Då kultur- och fritidsnämnden inte kompenseras för volymökningar måste alla 
verksamhetsförändringar bekostas antingen inom ram eller att medel äskas separat för dessa. 
Glappet mellan uppräkning och verkliga kostnadsökningar urholkar successivt den lilla del av ramen 
som inte är bunden i fasta kostnader. Allt större del av budgeten kommer att gå till fasta kostnader 
som personal, lokaler med mera. Om ytterligare medel inte tillförs finns en risk för att mål i mindre 
utsträckning uppfylls och att kvaliteten sjunker för kultur- och fritidsverksamheten. 

 
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  
1. överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen  
 

Christer Dahl (S) lämnade ärendet utan eget ställningstagande. 



 

PROTOKOLL Sida 5(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Mikael Persson (L) och Bo Persson (L) yrkar bifall till kultur- och fritidsavdelningens förslag. 

Beslutsunderlag  
Alliansens budgetdirektiv 2022–2025 
KFN/2021/0002/041–1 

Skickas till 
Akten 
KSF 



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021-02-16 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ärendenummer KFN/2021/0021/814-1 

 

 
 

 

Särskilt yttrande angående Alliansens budgetdirektiv  
2022 - 2025 och kultur- och fritidsavdelningens remissvar 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn har tagit del av Alliansens budgetdirektiv 2022 - 
2025 inklusive kultur- och fritidsavdelningens remissvar och vill härmed avlämna 
följande särskilda yttrande. 
 
Socialdemokraterna anser, att kultur- och fritidsavdelningen har formulerat ett 
mycket tydligt och bra remissvar, men vill samtidigt passa på att komma med några 
påpekanden och kompletteringar. 
 
I alliansen budgetdirektiv på sida 4 i avsnittet om kultur- och fritidsnämnden påstås, 
att kulturskolan ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde vilket är felaktigt! 
Denna del av kommunens verksamhet ingår istället i barn- och utbildningsnämndens 
ansvar. 
 
I samma avsnitt skriver alliansen också att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
måluppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheterna inom skolväsendet. 
Socialdemokraterna anser att formuleringen är otydlig och undrar vilken verksamhet 
det är som avses. 
 
För att sedan gå till kultur- och fritidsavdelningens remissvar framgår där med all 
tydlighet, att vissa till nämnden utlovade medel inte finns med i den budgetram som 
nämnden tilldelats. Närmare bestämt saknas enligt uppgift 410 tkr, varav 210 tkr för 
ett utökat evenemangsbidrag och 200 tkr för en sommarlovssatsning. 
 
Vidare framgår av remissvaret, att nästan hela budgeten (ca 95%) består av fasta 
kostnader i sådant som personal och lokaler samtidigt som man inte kompenseras för 
några volymökningar. Något som innebär att glappet mellan uppräkning och verkliga 
kostnader successivt urholkar nämndens budget. Ett förhållande som Alliansen, om 
man menar allvar med sin målsättning, att barn och unga ska ha en god tillgång till 
kvalitativa kultur- och fritidsaktiviteter snarast måste se över. 
 
Avslutningsvis skall bara tilläggas, att kultur- och fritidsavdelningen i sitt remissvar 
nämner olika önskvärda förstärkningar av budgeten. Allt för att t ex kunna utveckla 
olika aktivitetszoner, investera i en ny kulturbuss, genomföra åtgärder till följd av den 
nya biblioteksplanen och öppna en fritidsgård i Sorunda etc. Allt detta ser vi inom 
socialdemokratin också som angelägna satsningar och hoppas, att även Alliansen kan 
dela dessa värderingar. 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Christer Dahl, gruppledare  
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§ 30/21 KFN/2021/0012/805–8 

Bidrag till Studieförbund baserat på 2019 – med anledning av 
Corona 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna att kultur- och fritidsavdelningen under 2021 betalar ut bidrag till de 
studieförbund som ansöker om bidrag för 2020 med samma summa som utbetalades för 
2019. 

Ärendet 
Från våren 2020 och vidare in i våren 2021 har studieförbunden i Nynäshamn påverkats av den 
rådande pandemin. Många studietillfällen har ställts in. Bidraget till studieförbunden betalas ut till 
organisationerna baserat på antalet studietimmar som genomförs. I och med att en stor del av 
studietimmarna ställts in föreslår förvaltningen att samma belopp som utbetalades för 2019 års 
verksamhet utbetalas för 2020 till de studieförbund som ansöker om bidrag. 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna att kultur- och fritidsavdelningen under 2021 betalar ut bidrag till de 
studieförbund som ansöker om bidrag för 2020 med samma summa som utbetalades för 
2019. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna att kultur- och fritidsavdelningen under 2021 betalar ut bidrag till de 
studieförbund som ansöker om bidrag för 2020 med samma summa som utbetalades för 
2019. 

 

Yrkanden 
Christer Dahl (S) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0012/805–7 
 

Skickas till 
Akten 
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31/21 Anmälningsärenden 
- Kommunstyrelsens beslut 2021-02-18 § 50 svar på medborgarförslag – gör allmänna platser 

som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärendet till handlingarna. 

 

 

32/21 Redovisning av delegationsbeslut 
Det finns inga delegationsbeslut redovisade. 

 

 

33/21 Övriga frågor 
Digital konstvisning 
Christina Sönnergren (M) undrar om biblioteket kan anordna en digital konstvisning.  

Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid svarar att biblioteket fått projektmedel till 
utrustning som innebär att de har tekniska möjligheter till att göra filmer och att livesända. Hans-
Martin tar med sig frågan till biblioteket. 

Nattvandring 
Christer Dahl (S) frågar om nattvandringar. Han undrar om det finns något kvar liknande som det 
varit förut med en större förening som anordnat och ansvarat. Hans-Martin Akleye, avdelningschef 
kultur- och fritid svarar att det inte finns någon sådan verksamhet för tillfället. Kultur- och 
fritidsavdelningen ser över frågan. Det finns positiva effekter med nattvandring ur flera aspekter, 
både ungdomarna och de vuxna har något att vinna på sådan verksamhet. 
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