
 

PROTOKOLL Sida 1(8) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-30  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-11-30 
Anslaget sätts upp: 2020-11-30             Anslaget tas ned: 2020-12-22 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Stora Rammklöv samt via Teams, 2020-11-30 kl. 14.00-16.00 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C), ordförande 
Per Malmsten (M) vice ordförande 
Daniel Jobark (S) 

 

   
 

Övriga deltagare 
 Hans-Martin Akleye, Avdelningschef Kultur- och fritid  
Sune Hamrin, fritidsstrateg 
Mikael Persson, ny ordförande kultur- och fritidsnämnden från 1 januari 2021 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 
 
 

Paragrafer 
§§ 41–50 

Justeringens plats och tid Direktjustering 
 

Underskrifter 
 
 
Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

Daniel Jobark (S) 
Justerare 

 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(8) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-30  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning             Sida 

  Val av justerare 
 

  41/20 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 42/20 Svar på remiss - Medborgarförslag - Gör allmänna platser som kommunen 
ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner 

4 

§ 43/20 Svar på medborgarförslag - Konstfrusen isbana på Stadshusplatsen 5 
§ 44/20 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2021 6 
§ 45/20 Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021 7 

  Informationsärenden 
 

  46/20 Handlingar till nämnd 
 

  47/20 Stipendier 2020 
 

  48/20 Stöd till Kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun 
 

  49/20 Regler för Evenemangsbidrag 
 

  50/20 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(8) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-30  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

41/20 Fastställande av dagordning 
Dagordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 4(8) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-30  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42/20 KFN/2020/0050/061–3 

Svar på remiss - Medborgarförslag - Gör allmänna platser som 
kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelsen 
 

Ärendet 
Förslagsställaren vill ha svar på frågan om Nynäshamns kommun har installerat porrfilter/teknisk 
lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och 
andra platser som kommunen är huvudman för och där barn vistas. 
Vidare föreslår förslagsställaren att kommunen inför en policy som förbjuder användare 
uppkopplade på kommunens nätverk, inklusive på privata enheter, att ta del av sexuellt innehåll på 
Internet. Förslagsställaren lyfter policyn som särskilt viktig i miljöer där barn vistas (förskolor, skolor, 
fritidshem, bibliotek). 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Remiss – Medborgarförslag – Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas 
till porrfria zoner 
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0050/061–2 
 

Skickas till 
Akten 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 5(8) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-30  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43/20 KFN/2020/0052/061–3 

Svar på medborgarförslag - Konstfrusen isbana på 
Stadshusplatsen 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. anse förslaget besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning 
 

Ärendet 
Förslagsställaren menar att det med tanke på fortsatt smittspridning av covid-19 behövs fler 
utomhusaktiviteter, även vintertid. Att en skridskobana skulle glädja både barn, föräldrar och äldre. 
Förslagsställaren ser att Stadhusplatsen skulle kunna bli en sådan träffpunkt med hänvisning till 
platsens lämpliga karaktär med redan färdiga bänkar där man kan snöra på sig skridskor och fika. 
 
Vidare menar förslagsställaren att det finns en tidigare tradition att återuppta från 1940-0ch 50-
talen, då isbana spolades på dåvarande Stadhusplats. 
 

Förvaltningens bedömning 
Kultur- och fritidsavdelningen ser positivt på förslaget. En isbana i Nynäshamns centrum 
skulle vara till glädje för många och liva upp Stadhusplatsen under vintermånaderna. 
 
Kostnader för att tillverka eller hyra konstgjord eller syntetisk is är dock hög och avdelningen 
bedömer att det inte finns några ekonomiska resurser till det i nuvarande budget. 

  
I och med den pågående corona-pandemin är det inte heller aktuellt att anordna plats för 
aktivitet där många människor kan samlas denna vinter. Kultur- och fritidsavdelningen 
kommer att överväga att ta upp förslaget igen inför nästa vintersäsong. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. anse förslaget besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Konstfrusen isbana på Stadshusplatsen 
KFN/2020/0052/061–3 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 6(8) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-30  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44/20 KFN/2020/0053/006–2 

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2021 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på sammanträdesdagar 2021 

Ärendet 
Nämndsekreterare för kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett kalendarium för kultur- och 
fritidsnämndens sammanträden 2021. 
 
Arbetsutskott Tid och plats Kultur- och 

fritidsnämnd 
Tid och plats Budgetbeslut 

 Inget AU, 
ledamöter utses 
på nämnd 

25 januari kl.16.00 Landsort  

8 februari kl. 14.00 
Stora Rammklöv  

22 februari Kl. 16.00 Landsort Tertial 3 2020 

12 april kl. 14.00 
Stora Rammklöv 

26 april Kl. 16.00 Landsort Mål- och budget-
yttrande 

10 maj kl. 14.00 
Stora Rammklöv 

24 maj Kl. 16.00 Landsort Tertial 1 2021 

31 maj kl. 14.00 
Stora Rammklöv  

14 juni Kl. 16.00 Landsort 
alternativt 
verksamhetslokal 

 

6 september kl. 14.00 
Stora Rammklöv  

20 september Kl. 16.00 Landsort Tertial 2 2021 

1 november kl. 14.00 
Stora Rammklöv  

15 november Kl. 16.00 Landsort  

29 november kl. 14.00 

Stora Rammklöv  

14 december Kl. 16:00 OBS 
tisdag 
Landsort 
alternativt 
verksamhetslokal 

Verksamhetsplan 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på sammanträdesdagar 2021 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0053/006–2 

Skickas till 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(8) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-30  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45/20 KFN/2020/0002/041 

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Överlämna Verksamhetsplanen, Internbudget, Investeringsbudget samt internkontrollplan 
till Kultur- och fritidsnämnden utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2021 för Nynäshamns kommun. Kultur- och 
fritidsnämnden har erhållit ett kommunbidrag på 51 978 tkr. Jämfört med 2020 års ursprungsbudget 
(kommunbidrag) är det en ökning med 1 000 tkr. 
 
Verksamhetsplanen innehåller sex nämndmål med 25 underliggande aktiviteter som ska höja 
måluppfyllelsen. Nämnden lägger stor vikt på verksamhet för barn- och unga både genom utåtriktat 
arbete och till exempel LOV-aktiviteter. Det är också viktigt för kultur- och fritidsnämnden att kunna 
garantera en god kvalitet och servicenivå och att invånarnas fysiska och psykiska hälsa och 
välbefinnande sätts i fokus. Kultur- och fritidsavdelningen har många olika samarbetsytor och i 
verksamhetsplanen framgår det att fler ska etableras.  
Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med kvalitetshöjning på flera nivåer. Under året kommer ett 
nytt regelverk för Stöd till kultur- och fritidsverksamhet att tas fram som ska underlätta och bredda 
möjligheterna att aktivera kommuninvånarna. 
Verksamhetsplanen är, förutom till Mål och budget, även kopplad till Nynäshamns kommuns 
Kulturprogram och Idrottsprogram, även de framtagna av Kultur- och fritidsavdelningen.  
Corona har gjort att många aktivitetstillfällen och evenemang fått ställa in, men det har också 
inneburit att kultur- och fritidsavdelningen har fått se över verksamheterna ur ett större 
tillgänglighetsperspektiv, främst digitalt, men även organisatoriskt. De positiva erfarenheterna av 
utökad digital service och tillgänglighet utomhus kommer att följa med in i arbetet kommande år. 
 
Nämnden disponerar totalt 2 500 tkr i nya investeringsmedel för 2021 vilket är en ökning med 1 500 
tkr jämfört med 2020-års investeringsbudget. Utökningen av investeringsbudgeten beror på 
anskaffningen av en ny ismaskin till ishallen.    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens förslag till Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 
2021 
2. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget 
3. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Investeringsbudget 
3. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internkontrollplan 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan, Internbudget, Investeringsbudget samt 
Internkontrollplan 
 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 8(8) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-30  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

46/20 Handlingar till nämnd 
Maria Gard Günster, ordförande, kommer att på nämndens sammanträde den 14 december ta upp 
bestämmelserna om hantering av utskick och kallelser via iPads och användandet av de kommunala 
mejladresserna. 

 

47/20 Stipendier 2020 
Åsa Urberg, nämndsekreterare redogör över årets nominerade stipendiater, som Arbetsutskottet har 
att ta ställning till inför stipendie-utdelning.  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att  

1. utse årets förening, årets ledare och årets kulturpersonlighet enligt kultur- och 
fritidsavdelningens förslag. 

2. stipendierna, på grund av rådande pandemi, kommuniceras via telefon och post och 
aviseras efter det på sociala medier samt i Nynäshamnsposten.  

 

48/20 Stöd till Kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns 
kommun 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef Kultur- och fritid kommer att på Kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 14 december att ta upp hur arbetet med ett reviderat regelverk för stöd till 
kultur- och fritidsverksamhet är tänkt att fortlöpa. 

 

49/20 Regler för Evenemangsbidrag 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef Kultur- och fritid kommer att på Kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 14 december att ta upp hur arbetet med ett tillfälligt reglemente för 
Evenemangsbidrag är tänkt att fortlöpa. 

 

50/20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 
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