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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-03-09 
Anslaget sätts upp: 2020-03-09  Anslaget tas ned: 2020-03-31 
Förvaringsplats för protokollet: BUF plan 4 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Åsa Urberg   

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Stora Rammklöv, 2020-03-09 kl. 14:00-14:50 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C), Ordförande   
Christina Sönnergren (M)  
Daniel Jobark (S)   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen   
Agneta Ström Granlund, avdelningschef för kultur- och fritid   
Sune Hamrin, fritidsstrateg 

Paragrafer 
§§ 3--9 

Justeringens plats och tid Direktjustering 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               
 
 Val av justerare 

 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 
 

 

§ 4 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning mars 2020 
 

 

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

 

§ 6 Svar på remiss - Förslag till digital strategi för Nynäshamns kommun 
 

 

§ 7 Svar på remiss - Införande av e-förslag  
 

 

§ 8 Informationsärenden 
-Ordförandebeslut- förlängd giltighetstid biblioteket 
-Invigning Picasso 
-Politiska program och bidragsregler 
 

 

§ 9 Övriga frågor  
   

 
 
 
 
 
 
 
§ 3/20 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att 
1. fastställa dagordningen med ändringen att informationspunkt investeringar utgår och mål- och 

budget 2021 sätts in  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4/20   Dnr KFN/2020/0022/002-2 
 
 

Revidering av Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning mars 2020 
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att 

1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens förslag till ändringar i kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning med ändring att det står 10 prisbasbelopp istället för 500 000 kr.  

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 

Förvaltningens bedömning 
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår följande tillägg: 
 

1. 2.9 Reinvesteringar/underhåll inom budgetram 
Högst 500 000 kr delegeras till avdelningschef 

2. 2.10 Investeringar upp till högst 500 000 delegerat till avdelningschef 
 
Den reviderade delegationsordningen börjar gälla efter justerat protokoll. 

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KFN/2020/0022/002-1   
Skickas till Akten 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5/20  Dnr KFN/2020/0004/102-2 
 
 

Byte av roll som ledamot och 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 

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 
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§ 6/20  Dnr KFN/2019/0064/005-3 
 
 

Svar på remiss - Förslag till digital strategi för 
Nynäshamns kommun 
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

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

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från Kommunstyrelseförvaltningen, Digital strategi för 
Nynäshamns kommun, Remissen ska vara besvarad senast den 1 april 2020. 
 
I remissen står det att: 
Digitaliseringen i  Nynäshamns kommun ska ge förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet  
och god service för invånare, företag och besökare. Vi vill att digitaliseringen ska bidra till att skapa    
en effektiv och öppen förvaltning med hög tillgänglighet i verksamheterna. 

 
I korthet syftar remissen till att: 

Vara ett övergripande styrdokument för framtagandet av digitala utvecklingsplaner som tas fram av 
förvaltningarna tillsammans med IT-enheten. 
Sammantaget ska den digitala strategin och de digitala utvecklingsplanerna 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 fritidsavdelningens bedömning 
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. 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

”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 
Förslag till digital strategi för Nynäshamns kommun KFN/2019/0064/005-1 
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0064/005-2 
 
Skickas till 
KSF 
Akten 
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§ 7/20  Dnr KFN/2019/0063/061-4 
 
 

Svar på remiss - Införande av e-förslag  
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

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

Sammanfattning  
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.  
 
Ärendet  
E-förslag, ibland även benämnt E-petition, bedöms av SKL vara en av de enklaste demokratiska 
metoderna som finns tillgängliga. Det ger medborgarna ett enkelt sätt att engagera sig i den egna 
kommunens utveckling och medborgarna får på samma gång en större förståelse för den demokratiska 
processen.  
Förpolitiker innebär e-förslag en ökad kunskap om vilka frågor som engagerar väljarna även mellan 
valen. Ett ökat deltagande och förtroende för det politiska systemet är avgörande för att upprätthålla vårt 
demokratiska system. E-förslag stärker kommunens roll som demokratiaktör samtidigt som det 
effektiviserar det administrativa arbetet.  
E-förslag innebär i praktiken att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till kommunens 
webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de vill stödja. Får 
förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag som inte får 
tillräckligt många röster avslås. På detta sätt får medborgarna en möjlig direktlänk in i den politiska 
processen där de kan lyfta frågor som är viktiga. 
 
Kultur- och fritidsavdelningens yttrande  
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. 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 8 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-09 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Remiss e-förslag KFN/2019/0063/061-1 
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0063/061-2 
 
 
Skickas till  
KSF  
Akten 
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§ 8/20  Dnr KFN/2020/0019/880-1 
 
 

Informationsärenden 

Ordförandebeslut - Förlängd giltighetstid Biblioteksplan 
Maria Gard Günster, informerar om det beslut hon på delegation tagit gällande en förlängning av 
nuvarande biblioteksplan. 
 
Invigning Picasso 
Agneta Ström Granlund informerar om invigningen av Picasso-tavlan som finns i kommunens ägo. 
Invigningen går av stapeln den 12 mars kl.18:00 i biblioteket.  
 
Politiska program och bidragsregler 
Agneta Ström Granlund informerar om kultur- och fritidsavdelningens arbete med att ta fram ett 
kulturpolitiskt program, ett idrottspolitiskt program samt ett nytt bidragsreglemente som ska stödja och 
som stödjer sig på dessa program. Bidragsreglerna är tänkta att vara färdiga att träda i kraft den 1 
januari 2021. 
 
Mål- och budgetarbetet 2021 
Agneta Ström Granlund informerar om att text och ekonomi är under bearbetning i nuläget, men att 
materialet skickas ut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 mars. 
 
 
§ 9/20 

Övriga frågor 
Christina Sönnergren (M)  frågar om vem som håller i nattvandring i kommunen. Agneta Ström Granlund 
svarar att det inte finns någon som håller i det just nu, men det finns jackor. Det behövs dock ideella 
krafter för att det ska komma igång igen. Sune Hamrin tillägger att det eventuellt kan finnas en grupp i 
Ösmo. 
 
Agneta Ström Granlund tar upp frågan om när idrottsdagen ska planeras in. Förra året hade vi idrottsdag 
samma dag som kultur- och nämnden hade sitt möte på Kvarnängen, vilket var positivt.  

Agneta Ström Granlund tar upp frågan om när idrottsdagen blir av och om nämndens sommar-
sammanträde kan vara i samband med det. Det hänger i nuläget lite på om de ideella krafterna från 
friidrotten kan vara med det datumet. 
 
Sammanträdet i maj kommer eventuellt att var öppet för medborgare och förläggas i Sorunda.  
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