
 

PROTOKOLL Sida 1(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-20  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-09-20 
Anslaget sätts upp: 2021-09-23         Anslaget tas ned: 2021-10-15 
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritid plan 4, hus A 
 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort samt via Teams, 2021-09-20 kl. 16.00-17:03 

Beslutande 

Mikael Persson (L), Ordförande 

Per Malmsten (M) via Teams 

Kjell Gustafsson (C)  

Christina Sönnergren (M) via Teams 

Christer Dahl (S) via Teams 

Daniel Jobark (S) via Teams 

Rolf Åberg (SN) via Teams 

Anette Merio (V) via Teams 

Björn Larsson (SD) via Teams 

 

Icke tjänstgörande ersättare 

Bo Persson (L) via Teams, Lou-Lou Hillstad 

(SN) via Teams, Lennart Thunqvist (MP) via 
Teams 

 

 

Övriga deltagare 

Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 

Sune Hamrin, enhetschef anläggning 

Åsa Urberg, nämndsekreterare 

Carolina Wallberg, controller KSF §§ 84-89 

 

Paragrafer 
§§ 84–95 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen den 23 september kl 09.00 
 

Underskrifter 
 
 

 

Mikael Persson (L) 

Ordförande 

Christer Dahl (S) 

Justerare 

 

 
 

Åsa Urberg 
Sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning             

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  84/21 Fastställande av dagordning 
 

  85/21 Politikerrapport 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 86/21 Begränsningar för 

uppdraget - Utvecklingsplan Lövhagen 

 

§ 87/21 Sammanställning av e-förslag september 2021  

§ 88/21 Ny bokbuss till Nynäshamns kommun – investering och upphandling  

§ 89/21 Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2, 2021  

§ 90/21 Svar på remiss - Förslag till förändringar inom upphandlingsområdet  

  91/21 Anmälningsärenden 
 

  92/21 Redovisning av delegationsbeslut 
 

  93/21 Synpunkter, förslag och klagomål 
 

  94/21 Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

  95/21 Övriga frågor 
 

   

 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

84/21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor. 

 

85/21 Politikerrapport 
Ingen politikerrapport lämnas. 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86/21 KFN/2021/0021/814–5 

Begränsningar för uppdraget - Utvecklingsplan Lövhagen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. avgränsningen ska framgå av planen 
2. uppdraget begränsas geografiskt enligt kultur- och fritidsavdelningens förslag 

Ärendet 
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 april 2021 beslutades det att kultur- och 

fritidsavdelningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen ska ta fram en utvecklingsplan. I 
ett första steg skulle förslag och inriktningar samt begräsningar för uppdraget beslutas.  

Arbetet är ett samarbete mellan berörda parter, det vill säga kultur- och fritidsavdelningen, mark- 

och exploateringsenheten samt stadsmiljöavdelningen. Planavdelningen på 

kommunstyrelseförvaltningen har anlitat konsult för uppdraget.  

 

I uppdraget ingår att ta fram förslag på rimliga åtgärder med kostnader och tidplan för 

genomförande. Tillgängligt material ska gås igenom och sammanställas.  

Det kommer att tas hänsyn till inkomna e-förslag och motioner i utredningen samt de interna 

diskussioner som förekommit. Förslag och inriktningar bedöms vara lämpligt att ses över initialt när 

utredningen startat och kan därmed inte avgöras i förväg. En annan fråga som initialt behöver 

utredas är ansvarsfrågan. 

 

Geografisk avgränsning är området från Hamnviken och söderut till Bötet, enligt karta, bilaga 1. 

 

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

1. avgränsningen ska framgå av planen 

2. uppdraget begränsas geografiskt enligt kultur- och fritidsavdelningens förslag 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0021/814–4 

Bilaga 1 – Karta över området 
 

Skickas till 
KSF, MEX, Stadsmiljö 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87/21 KFN/2021/0034/061–22 

Sammanställning av e-förslag september 2021 

Kultur- och fritidsnämndens 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 fritidsavdelningen kommer under den tid som försöket med e-förslag pågår, och även 

längre fram, arbeta med utvecklingsplaner för Kvarnängen och för Lövhagen. Avdelningen har också 

inrättat arbetet med Kultur och aktivitetszoner i kommunen. Det innebär att flera av de inkomna e-
förslagen lämpligast behandlas i samband med kultur och fritidsavdelningens arbete med de olika 

platserna. 

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 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 6(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Arbetsutskottets 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, e-förslagsställarna 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88/21 KFN/2021/0002/041–9 

Ny bokbuss till Nynäshamns kommun – investering och 

upphandling 

Kultur- och fritidsnämndens 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 

Arbetsutskottets 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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§ 89/21 KFN/2021/0003/042–6 

Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2, 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. äska medel av kommunstyrelsen på 2,0 miljoner kronor för covidrelaterade kostnader och 
inkomstbortfall 

2. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har arbetat kreativt och innovativt under corona-
pandemin. Resultatet består bland annat av utökade målgrupper, utökad kunskap om digitala 

möjligheter och fokus på förändring. Mycket av det avdelningen lärt sig kan med fördel tas med in i 

verksamheterna framöver, trots återgång till mer normala förhållanden. Baksidan av pandemin är de 
ekonomiska aspekterna med inkomstbortfall. 

 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar i perioden januari till augusti ett överskott på 1,2 miljoner 

kronor. Överskottet kan hänföras till att intäkterna minskar med 1,2 miljoner kronor jämfört mot 
budget medan kostnaderna samtidigt minskar med 2,5 miljoner kronor jämfört mot budget. 

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

1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar på att nämnden utöver godkännande av tertialrapporten äskar 2,0 miljoner 
kronor av kommunstyrelsen för covidrelaterade kostnader och inkomstbortfall. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Mikael Perssons (L) yrkande. 

Christer Dahl (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2, 2021 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0003/042–4 
 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 9(12) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90/21 KFN/2021/0045/059–3 

Svar på remiss - Förslag till förändringar inom 

upphandlingsområdet 

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

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

eget 

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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91/21 Anmälningsärenden 

• Beslut från kommunfullmäktiges arvodesberedning § 8 2021-08-18 – Svar på revisorernas 

skrivelse om sammanträdesarvode för kontaktpolitiker 

• Beslut kommunstyrelsen § 266, 2021-08-31 – Svar på väck ärende om bastu i Lövhagen 

• Beslut kommunstyrelsen § 267, 2021-08-31 – Svar på e-förslag om att bygga simhall på 
Estö 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Nämnden lägger ärendena till handlingarna. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

92/21 Redovisning av delegationsbeslut 

• Delegationslista 15 - Mottagande av beslut från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

• Avskrivning av fordran - Nynäs ungdomsaktiviteter center – lokalhyror 

• Delegationsbeslut - investering fotbollsmål 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Nämnden lägger de redovisade delegationsbesluten till handlingarna. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

93/21 Synpunkter, förslag och klagomål 

• Synpunkter om varför man inte öppnar simhallen i Ösmo 

• Synpunkt och svar - Skatepark för alla 

• Synpunkt – När kommer simhallen öppnas för allmänheten 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Nämnden lägger de redovisade synpunkterna till handlingarna. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

94/21 Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

• Protokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Nämnden lägger det redovisade protokollet till handlingarna. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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95/21 Övriga frågor 

Lou-Lou Hillstad (SN) tar upp frågan om ett föreningsbidrag till teaterföreningen Polhem. Hon vill 
veta vilket bidrag det avser och om det inte behövs nämndbeslut på ett sådant förhållandevis stort 

belopp. Hans-Martin svarar att rör sig om två olika bidrag, ett ”snabb slant”-bidrag och ett 
evenemangsbidrag. Det finns heller ingen beloppsgräns i delegationsordningen när det gäller bidrag.  

Per Malmsten (M) anser att de ledamöter som inte deltog i workshopen före nämndsammanträdet 
bör få en dragning vid nästkommande sammanträde. Nämndsekreterare skriver in det på 
dagordningen för november-sammanträdet. 

Rolf Åberg (SN) tar upp frågan om det nya inpasseringssystemet till idrottshallar. Han undrar om 

systemet fungerar bra. Sune Hamrin, enhetschef anläggning, svarar att det yttre skalskyddet är bytt 
vilket innebär ett modernare system med nya nyckelbrickor till de som hyr hallen. Det kommer 
också gå att styra inpasseringen digitalt från kommunens bokningssystem. 

Rolf Åberg (SN) och Lou-Lou Hillstad (SN) frågar om UNG fritids verksamhet, och undrar om det 

varit någon verksamhet i Ösmo och i Sorunda samt hur besöksfrekvensen ser ut i stort. Hans-Martin 
Akleye, avdelningschef kultur och fritid, svarar att den nya fritidsgården i Sorunda, Vita Villan är 

tänkt att kunna starta vid årsskiftet. Fritidsgården i Ösmo, Exit, liksom Villan i centrala Nynäshamn 
har varit stängda under pandemin. Han informerar också om att UNG fritid arbetat med uppsökande 

verksamhet och även fältarbete, det har därför varit svårt att uppskatta hur många ungdomar som 
besökt Ung fritid. 

 


