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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06 
Anslaget sätts upp: 2021-09-07             Anslaget tas ned: 2021-09-29 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Stora Rammklöv samt via Teams, 2021-09-06 kl. 13.00 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande via Teams 
Per Malmsten (M) vice ordförande 
Christer Dahl (S) 

 

   

 
  
 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid via Teams 
Sune Hamrin, enhetschef anläggning 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 41–48  

Justeringens plats och tid Direktjustering 
 

Underskrifter 
 
 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 
 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning             Sida 

  Val av justerare 
 

  41/21 Fastställande av dagordning 
 

  42/21 Information - Reglemente för stöd till kultur- och 
fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun 

 

  43/21 Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2, 2021 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 44/21 Förslag, inriktningar och begränsningar för 
uppdraget - Utvecklingsplan Lövhagen 

3 

§ 45/21 Sammanställning av e-förslag september 2021 5 
§ 46/21 Ny bokbuss till Nynäshamns kommun – investering och upphandling 6 
§ 47/21 Svar på remiss - Förslag till förändringar inom upphandlingsområdet 7 

  48/21 Övriga frågor 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

41/21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

 

 

42/21 Information - Reglemente för stöd till kultur- och 
fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid redogör för hur arbetet med det nya 
reglementet fortlöper. Det behöver bland annat diskuteras hur socialnämndens del av reglementet 
ska presenteras i dokumentet, eller om de borde ha ett eget reglemente för stöd.  

 

 

43/21 Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2, 2021 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar kortfattat om kultur- och 
fritidsnämndens tertialrapport 2, 2021, som är under uppförande och kommer att vara färdig till 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 september.  

Det finns ett covid-underskott på drygt 1,7 mnkr som bland annat beror på färre intäkter. 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44/21 KFN/2021/0021/814–5 

Förslag, inriktningar och begränsningar för uppdraget - 
Utvecklingsplan Lövhagen 
Ärendet är inte färdigt ännu. Arbetet har startat med konsult, tillsatt av planeringsavdelningen, som 
ska sätta ramar för begräsningarna. Det handlar mest om vilket område det handlar om, det finns 
en markägare till att involvera. Även e-förslagen som berör Lövhagen kommer att tas med i 
processen. 

Mikael Persson, ordförande (L) tar upp frågan kring hur arbetsgruppen ska se ut. Sune Hamrin, 
enhetschef anläggning föreslår en kombination av båda nämndernas arbetsutskott. Hans-Martin 
Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, efterlyser ett tydligt uppdrag, som styrgruppen bör ta fram. 
Att tillsätta en sådan styrgrupp kan vänta tills själva uppdraget är begränsat.  

Mikael Persson (L) tar med sig förslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Ärendet kommer att tas upp för beslut på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 
september.  
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§ 45/21 KFN/2021/0034/061–31 

Sammanställning av e-förslag september 2021 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. överlämna nedanstående e-förslag till kultur- och fritidsavdelningen för vidare utredning och 
beredning: 
- Hinderbana/utegym på Kvarnängen 
- Utomhusgym i Segersäng 
- Dirtjump-park 
- Fotbollsplan i Stora Vika 
 
2. Bifalla följande e-förslag: 
- Halfpipe till Sorunda 
- Ny aktivitetsplan/fotbollsplan på Nickstahöjden, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 
bedömning 
 

Ärendet 
Det har till kultur- och fritidsnämnden delegerats sex e-förslag till beredning på 
nämndsammanträde den 20 september 2021, i inkommande ordning: 
- Hinderbana/utegym på Kvarnängen 
- Halfpipe till Sorunda 
- Dirtjump-park 
- Ny aktivitetsplan/fotbollsplan på Nickstahöjden 
- Utomhusgym i Segersäng 
- Fotbollsplan i Stora Vika 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. överlämna nedanstående e-förslag till kultur- och fritidsavdelningen för vidare utredning och 
beredning: 
- Hinderbana/utegym på Kvarnängen 
- Utomhusgym i Segersäng 
- Dirtjump-park 
- Fotbollsplan i Stora Vika 
 
2. Bifalla följande e-förslag: 
- Halfpipe till Sorunda 
- Ny aktivitetsplan/fotbollsplan på Nickstahöjden, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 
bedömning 

Beslutsunderlag 
Inkomna och till kultur- och fritidsnämnden delegerade e-förslag under perioden 2021-05-01 –  
2021-05-21  
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0034/061–14 
 

Skickas till 
KSF 
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§ 46/21 KFN/2021/0002/041–8 

Ny bokbuss till Nynäshamns kommun – investering och 
upphandling 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Ta 1,5 miljoner kr i anspråk från kultur och Fritidsnämndens investeringsram enligt mål och 
budget 2021–2024 för att investera i en ny bokbuss 

2. Kultur- och fritidsavdelningen påbörjar upphandling gällande bokbuss 

Ärendet 
Biblioteket behöver nu upphandla en ny buss och har som mål att den ska vara mer miljövänlig än 
den befintliga. Bussen ska även utrustas med den senaste tekniken för att underlätta sökning och 
utlån samt återlämning av böcker. Den ska vara utformad så att den kan erbjuda boklån både inuti 
och utanför bussen.  

För att hitta de bästa lösningarna kommer biblioteket att bedriva en ordentlig omvärldsbevakning 
och orientera sig i hur andra kommunen som nyligen upphandlat bokbussar gått tillväga samt valt 
sina busslösningar. 

Kultur- och fritidsavdelningen föreslog investeringen som en satsning i mål- och budgetarbetet och 
kostnaden togs med i den investeringsram som kultur- och fritidsnämnden fördelats. 

Kapital- och driftskostnad första året kommer att bli 164 tkr, vilket innebär cirka 83 tkr för 2022 då 
inköpet är beräknat till juli 2022. Avskrivningstiden är beräknad på tio år och med en internränta på 
1 procent. 

Kultur- och fritidsnämnden behöver nu fatta beslut om att godta investeringen, som inte är 
delegerad, samt att kultur- och fritidsavdelningen kan påbörja upphandlingen enligt Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). 

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

1. Ta 1,5 miljoner kr i anspråk från kultur och Fritidsnämndens investeringsram enligt mål och 
budget 2021–2024 för att investera i en ny bokbuss 

2. Kultur- och fritidsavdelningen påbörjar upphandling gällande bokbuss 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0002/041–6 
 
 

Skickas till 
KSF ekonomi, beslut tillsammans med investeringskalkyl 
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§ 47/21 KFN/2021/0045/059–3 

Svar på remiss - Förslag till förändringar inom 
upphandlingsområdet 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Lämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelseförvaltningen som sitt 
eget 

Ärendet 
För att skapa en samlad bild av föreslagna förändringar bifogas förslag på nya styrdokument, 
upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling samt även ny handbok/instruktioner för 
upphandling samt delegationsordning och reglemente. I remissen önskas nämndernas synpunkter 
på förslag till reviderad upphandlingspolicy respektive förslag på nya riktlinjer för upphandling.  

Kommentarer och synpunkter på förslag till ny delegationsordning för SUN respektive handbok för 
upphandling och inköp får gärna lämnas, men är inte en formell del av denna remiss då dessa 
beslutas i särskild ordning; SUN beslutar om delegationsordning för SUN och handbok för 
upphandling och inköp beslutas av respektive kommundirektörer. 
 
Kultur- och fritidsavdelningen har några synpunkter enligt följande: 
I förslag till riktlinjer står det att:  

”Inköp skall realiseras genom att köpa från befintliga avtal i respektive kommuns avtalskatalog. Om 
det finns ett befintligt avtal får verksamheten inte köpa från annan leverantör eller genomföra en 
direktupphandling” 

Kultur- och fritidsavdelningen menar dock att det ibland inte är tillämpbart för verksamhetens syfte 
att följa denna riktlinje. Ett exempel på detta kan vara att UNG fritid vill köpa möbler till sin nya 
lokal. Möbler som passar för ungdomar i en miljö som ska vara lite hemtrevlig och mysig fast det i 
avtalskatalogen endast finns möbler för vård och omsorg eller skola och förskola samt kontor.  

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att det antingen går att upphandla utanför avtalskatalogen om 
behovet kan styrkas, utan att det debiteras verksamheten, eller att Upphandling Södertörn går 
igenom avtalen utifrån alla verksamheters olika perspektiv.  
Det står i den föreslagna policyn att ”Uppföljning av leverantörer, avtal och avtalsefterlevnad ska 
genomföras regelbundet och systematisk”. Det kan förhoppningsvis innebära att verksamheternas 
behov ses över mer detaljerat. 
 
Kultur- och fritidsavdelningen vill även framföra att väntetiderna för kontakt, svar eller att en 
upphandling ska starta ibland är för långa. Det bör i policyn framgå någon form av tidsram för 
väntetider. 
 

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

1. Lämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelseförvaltningen som sitt 
eget 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0045/059–2 
Remiss – förslag till förändringar inom upphandlingsområdet 
Förslag till Upphandlingspolicy 
Förslag till Riktlinjer för upphandling och inköp 
 

Skickas till 
KSF 
Akten 
Upphandlingschef 
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48/21 Övriga frågor 
Mikael Persson (L) informerar om att han kommer att sitta kvar som ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden till mitten av oktober. Ordinarie ledamot kommer att sättas in och en ny ersättare 
som inte är vald än.  
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