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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-03-23 
Anslaget sätts upp: 2020-03-24  Anslaget tas ned: 2020-04-14 

Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Åsa Urberg   

Plats och tid 

Sammanträdeslokal Landsort, 2020-03-23 kl. 16:00-17:00 

Beslutande 

Maria Gard Günster (C), Ordförande   

Maria Bengtsson Hurtig (L)   

Christina Sönnergren (M)   

Johan Harding (L)   

Clarence Eneroth (KD)   

Halina Juskiv (S)   

Daniel Jobark (S)     

Björn Larsson (SD)   

     

 

Övriga deltagare 

Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef 

Sune Hamrin, fritidsstrateg 

Åsa Urberg, nämndsekreterare 

Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare barn- och utbildningsnämnden 

Paragrafer 

§§ 10--19 

Justeringens plats och tid BUF plan 4, 2020-03-24 kl.13:00 

 

Underskrifter 

 

    

  

Maria Gard Günster (C)   Halina Juskiv (S) 

Ordförande   Justerare 

 

 

 

Åsa Urberg 

Sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               

 

 Val av justerare 

 

 

§ 10 Fastställande av dagordning 

 

 

§ 11 Ordförandebeslut - Förlängd giltighetstid Biblioteksplan 

 

 

§ 12 Investeringar 

 

 

§ 13 Remiss e-förslag 

 

 

§ 14 Förslag till digital strategi för Nynäshamns kommun 

 

 

§ 15 Byte av roll som ledamot och ersättare i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

   

 

§ 16 Svar på remiss - Budgetdirektiv Mål och budget 2021 

 

 

§ 17 Kompletterad version - Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

mars 2020  

 

 

§ 18 Redovisning av delegationsbeslut 

 

 

§ 19 Övriga frågor 

 

 

§ 20 Politikerrapport  

    

 

 

 

 

§ 10 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med ändringen att infoärendet § 12 investeringar utgår och § 20 politikerrapport 

sätt in på punkten.  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11/20  Dnr KFN/2020/0019/880-2 

Ordförandebeslut - Förlängd giltighetstid Biblioteksplan 

Ordförandes beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. föreslå Kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplanen till och med den 31 

december 2020 

 

Beslut fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. föreslå Kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplanen till och med den 31 

december 2020 

Ärendet 

Bibliotekslagen reglerar biblioteksverksamheterna i kommunerna. Varje kommun ska anta en egen 

plan för sin biblioteksverksamhet som sedan ligger till grund för en årlig verksamhetsplan. Den senast 

gällande biblioteksplanen för Nynäshamns kommun avser åren 2016-2019 och beslutades i 

Kommunfullmäktige 2016-05-11 § 95. 

 

På grund av oförutsedda händelser i form av översvämning och efterföljande ombyggnationer i 

bibliotekets lokaler har inte verksamheten kunnat prioritera en revidering av biblioteksplanen. Men för att 

kunna söka medel från Kulturrådet för olika satsningar, krävs en giltig biblioteksplan. 

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder inte förrän den 23 mars 2020 och därför finner kultur- och 

fritidsavdelningen det nödvändigt att skriva fram ett ordförandebeslut i ärendet för snabbare hantering i 

kommunfullmäktige. 

 

Rättslig grund för ordförandebeslut  

I de fall ett ärende är så brådskande att Kultur- och fritidsnämndens sammanträde inte kan avvaktas har 

nämndens ordförande rätt att besluta på kultur- och fritidsnämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § 

KL. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till kultur- och 

fritidsnämnden nästkommande sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande KFN/2020/0019/880-1 

 

Skickas till 

Akten 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 /20 

 

Politikerrapport 
Maria Gard Günster (C) framför Kerstin Danielssons (S) uppmaning att läsa Rådet för 

funktionshindrade och Kommunala pensionärsrådets protokoll från 19/2. 

Kerstin har framfört att nämnden ska ta del av föreningars och förbunds frågor, tankar och förslag 

angående kommens handlingsplan för äldre och för funktionshindrade. Kerstin är länk för pensionärer, 

Per Malmsten (M) är nämndens länk för funktionshindrade.  

På mötena tar man bland annat upp frågor om parkering, färdtjänst, bostadsutveckling, kunskap och 

hänsyn och AI. 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 13/20  Dnr KFN/2019/0063/061-3 

Svar på remiss – Införande av e-förslag i Nynäshamns 

kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

 

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

 

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen 

Ärendet 

Idén om att införa e-förslag som demokratisk metod har kommit både från externt och internt håll via 

medborgarförslag. Det ingår även i projektet ”Framtagande av digital strategi för Nynäshamns kommun”. 

Alla nämnder med förvaltningar ges nu möjlighet att yttra sig om förslaget före den 1 april 2020. 

 

Kultur- och fritidsavdelningen anser att förslaget är mycket bra. Det är genomtänkt och gynnar de 

demokratiska processerna som blir mer lätthanterliga och effektiva. Några synpunkter vill dock kultur- 

och fritidsavdelningen få med i yttrandet: Det kan vara problematiskt att en person, i det här fallet 

registrator på KSF, ska ha ansvaret att avgöra om förslagen är medborgarförslag eller synpunkter och till 

vilken förvaltning de ska skickas. Därför föreslår kultur- och fritidsavdelningen att nämndsekreterarna på 

alla förvaltningar tar del av förslagen innan utskick, och gör en gemensam bedömning. Det är inte någon 

större skillnad från idag då nämndsekreterarna redan är med i liknande process gällande 

medborgarförslagen. Resten av arbetet med publicering med mera bör dock tillfalla registrator på KSF. 

För äldre människor, och andra, som inte har dator- och internetkompetens bör information sättas upp i 

kontaktcenter och på biblioteket. Det ska framgå att förslag går att lämna och hur man kan få hjälp att 

göra det. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss e-förslag KFN/2019/0063/061-1, Tjänsteutlåtande KFN/2019/0063/061-2 

Skickas till KSF, Akten 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 14/20  Dnr KFN/2019/0064/005-3 

Svar på remiss - Förslag till digital strategi för 

Nynäshamns kommun 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

 

1. anta förslaget som sitt eget och överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsen  

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

 

1. anta förslaget som sitt eget och överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsen 

 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

 

1. anta förslaget som sitt eget och överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsen 

 

Ärendet  

Den digitala strategin och de digitala utvecklingsplanerna ska vägleda kommunens verksamheter i arbetet 

med att modernisera och transformera välfärdstjänster, sättet att möta invånare på, och administrationen 

av ärenden i Nynäshamns kommun. 

 

Kultur- och fritidsavdelningen gör bedömningen att strategin är ett viktigt verktyg i den digitala 

utvecklingen i Nynäshamn. Det finns dock några aspekter som bör tas i beaktande eller förtydligas. ”I 

den digitala strategin beskrivs behovet av utveckling inom tre prioriterade områden. Dessa områden 

kommer att integreras och redovisas i förvaltningarnas verksamhetsplaner och digitala 

utvecklingsplaner”. Det är av stor vikt att ovanstående områden ingår i Mål- och budget, vilket inte 

framgår av remissen. Planer, strategier och program som inte finns med i Mål- och budget blir inte 

använda fullt ut och blir svårare att följa upp. De blir inte implementerade i verksamheterna på rätt sätt. 

”De digitala utvecklingsplanerna följs upp årligen som aktiviteter och som en bilaga till respektive nämnds 

verksamhetsplan”. Kultur- och fritidsavdelningen anser att de digitala utvecklingsplanerna inte bör vara 

bilagor till verksamhetsplanerna då inte strategin är kopplad till Mål-och budget. Det vore fördelaktigt att 

införa ett nytt kommungemensamt digitaliseringsmål och koppla nämndspecifika mål och åtaganden till 

detta mål. 

Beslutsunderlag  

Remiss Digital strategi KFN/2019/0064/005-1, Tjänsteutlåtande KFN/2019/0064/005-2 

 

Skickas till KSF, Akten 
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§ 15/20  Dnr KFN/2020/0004/102-2 
 

Byte av roll som ledamot och ersättare i Kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. utse Daniel Jobark (S) till ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

2. utse Kerstin Danielsson (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. utse Daniel Jobark (S) till ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

2. utse Kerstin Danielsson (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. utse Daniel Jobark (S) till ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

2. utse Kerstin Danielsson (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ärendet 

Efter det att Daniel Jobark (S) utsetts till gruppledare i socialdemokraterna Nynäshamn och Kerstin 

Danielsson (S) utsetts till ordinarie ledamot i partiet har även rollen som ordinarie ledamot i 

arbetsutskottet kommit att förändrats. Detta är ett beslut som kultur- och fritidsnämnden ska ta, 

förvaltningen har skrivit fram ärendet för att det ska bli tydligt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande KFN/2020/0004/102-1 

 

Skickas till 

Akten 
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§ 16/20  Dnr KFN/2020/0002/041-3 

Svar på remiss - Budgetdirektiv Mål och budget 2021 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

1. Överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

 

1. Överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 12:e december 2019 om nya riktlinjer för ekonomistyrningen i 

Nynäshamns kommun. De nya riktlinjerna ska säkerställa en god ekonomisk hushållning både 

på kort och lång sikt och blir ett viktigt verktyg i arbetet mot en ekonomiskt hållbar kommun. 

Det innebär att skattemedlen används effektivt och till största nytta för innevånarna i 

kommunen. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och 

längre tidsperspektiv och förutsätter en långsiktig ekonomisk planering.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslås i Mål- och budgetremissen få 1,1 mnkr i särskild tilldelning för att 

säkra kvaliteten i de verksamheter som utgör nämndens basuppdrag. Nämnden får 1,1 mnkr i stöd för 

basbehov, men ingen kompensation för volymökningar och inte full kompensation för pris- och 

löneökningar. Nämnden har inte volymökningar i den bemärkelsen som exempelvis förskolan och/eller 

äldreomsorgen. Ökade kostnader för nyinvesteringar är inte kompenserade i nämndbidraget. Nämndens 

egen investeringsram är förhållandevis liten, 1,0 Mnkr för 2021 och ungefär densamma framöver. 

Merkostnaderna för dessa i form av avskrivning räknar nämnden med att klara av i befintlig ram. 

Prioriterat är föreningsbidrag och LOV-medel. 

Beslutsunderlag 

Budgetdirektiv Mål och Budget 2021-2024, KFN Budgetdirektiv Mål och Budget 2021-2024 

Tjänsteutlåtande KFN/2020/0002/041-2 

Skickas till 

Akten 

KSF 
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§ 17/20  Dnr KFN/2020/0022/002-3 

Kompletterad version - Revidering av Kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning mars 2020  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslutar att 

1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens förslag till ändringar i kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning med ändring enligt Maria Gard Günsters (C) yrkande 

Yrkande 

Maria Gard Günster (C) yrkar att det ska stå prisbasbelopp istället för summor gällande reinvesteringar 

och investeringar enligt följande: 

2.9 Reinvesteringar/underhåll inom budgetram - Högst 10 prisbasbelopp kr delegeras till avdelningschef 

2.10 Investeringar upp till högst 10 prisbasbelopp delegerat till avdelningschef 

 

Ärendet 

Kultur- och fritidsavdelningen har uppmärksammat ett behov av att kultur-och fritidsnämnden delegerar 

ansvaret för en del av budgetarbetet till kultur- och fritidschef. Den nya delegationsposten avser 

investeringar. 

Nynäshamns kommuns reglemente för ekonomistyrning förklarar begreppet investering enligt följande: 

En investering är en anskaffning av en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk 

i verksamheten. En sådan utgift redovisas som en tillgång i kommunens balansräkning och 

påverkar vid anskaffningstillfället inte driftsbudgeten, utan ska vara budgeterad i kommunens 

totala investeringsram. Tillgångens värde minskar varje år, värdeminskningen bokförs som en 

avskrivning, och påverkar därmed driftsbudgeten under tillgångens ekonomiska livslängd som 

kan vara allt från 3 till över 50 år. I respektive förvaltning ingår avskrivningen i kapitalkostnaden. 

En utgift för en tillgång är en investering om samtliga följande kriterier är uppfyllda: 

- den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år 

- tillgången är avsedd för stadigvarande bruk 

- att beloppet är av väsentlig storlek, vilket innebär minst ett prisbasbelopp 

 

Kultur- och fritidsavdelningen förslår även en ändring av delegeringen 7.4.1 Bidrag till allmänna 

samlingslokaler samt slutande av avtal med föreningar som driver allmänna samlingslokaler.  
Delegationen tillfaller i nuläget arbetsutskottet. Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att beslut om 

beviljande i fortsättningen ska delegeras till fritidsstrateg, som har delegation på övrig bidragshantering.  
 

Obs, Denna del av förslaget fanns inte med på dagordningen för Kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott 2020-03-09. 
 

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 10 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-23 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Ekonomistyrning i Nynäshamns kommun, Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning  

Tjänsteutlåtande KFN/2020/0022/002-2 
 

Skickas till Akten, KSF 
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§ 18/20  Dnr KFN/2020/0001/002-5 

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Delegationslista nr 1-4/2020 har skickats ut till kultur- och fritidsnämnden tillsammans med kallelsen.  

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1. lägga redovisningen till handlingarna.  

 

 

Beslutsunderlag  
Delegationslista nr 1-4/2020 

 

Skickas till  
Akten 
 
------------------------------------------------ 

 

 

§ 19/20 

Övriga frågor 
Öronmärka medel till LOV-aktiviteter 

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt äskande av 350 tkr till medel för LOV-aktiviteter för 2020 fått 210 tkr 

beviljat av kommunstyrelsen. Det beror på en hyresminskning i simhallen på 140 tkr. 

 

Maria Gard Günster (C) yrkar på att de 140 tkr öronmärks 2020 för att användas till LOV-aktiviteter.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

1. bifalla yrkandet och öronmärka 140 tkr till LOV-aktiviteter. 

 

Skridskoåkning 

Maria Bengtsson Hurtig (L) tar upp frågan om skridskoåkning för skolbarn. 

Hon undrar om det finns möjlighet att effektivisera så att eleverna kan få chansen att åka oftare till 

ishallen.  

Sune Hamrin, enhetschef anläggningar, svarar att ishallen är öppen från augusti till mars och att det 

finns mer tider varje vecka.. En idrottslärare i Gröndalsskolan håller i samordning av bokningarna. 
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Skridskoförråd för skolorna 

Daniel Jobark (S) undrar om det finns plats på Kvarnängen för förråd till skolorna att ha till exempel extra 

skridskor i. Sune Hamrin, enhetschef anläggningar, kommer att undersöka möjligheterna. 

Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef tar med sig frågan till ledningsgruppen för att se om det 

går att lösa med till exempel en container. Maria Bengtsson Hurtig (L) tar i sin tur med sig frågan till 

rektorsgruppen. 
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