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§ 50/21         KFN/2021/0002/041–13 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fungerar som arbetsgrupp för nämndens verksamhetsplan 
och internkontrollplan. Inför förslag till beslut redogör kultur- och fritidsavdelningen över planerna 
för 2022. 

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

1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens förslag till Kultur- och fritidsnämndens 
Verksamhetsplan 2022 

2. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget 2022 
3. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Investeringsbudget 2022 
4. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internkontrollplan 2022 

 
Christer Dahl (S) lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
En stor del av arbetet 2022 handlar om att ge alla kommuninvånare tillgång till kultur och fritid. Det 
kommer att ske bland annat genom satsningen kultur- och aktivitetszoner, utvecklingsplaner, LOV-
aktiviteter och ett nytt regelverk för stöd till kultur- och fritidsverksamheter i kommunen. 
Kultur- och fritidsnämndens ekonomi påverkas främst av behovet av upprustade hallar och 
anläggningar, utökat personalbehov och mobila lösningar för att nå ut till alla kommundelar samt 
antal föreningar som får bidrag. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2022 för Nynäshamns kommun. Kultur- och 
fritidsnämnden erhåller ett kommunbidrag på 54,4 miljoner kronor vilket är en utökning på 2,4 
miljoner kronor jämfört mot 2021. 
I Mål- och budget kompenseras personalkostnader med en uppräkning på 2,2 procent, 
hyreskostnader med en uppräkning 2,0 procent och övriga driftskostnader med en uppräkning på 
1,7 procent. 
Nämndbidragstillskottet består av en pris- och lönekompensation på 1,1 miljoner kronor och en 
kompensation för nämndens satsningar på 1,3 miljoner kronor. I kompensationen för satsningar 
ingår medel för ökade kapitalkostnader till följd av en högre investeringsbudget. 
 

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

1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens förslag till Kultur- och fritidsnämndens 
Verksamhetsplan 2022 

2. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget 2022 
3. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Investeringsbudget 2022 
4. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internkontrollplan 2022 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022 med internbudget, investeringsbudget och 
internkontrollplan (bilaga) 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0002/041–7 

Skickas till 
Akten, KSF Ekonomi 
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§ 51/21         KFN/2021/0002/041–11 

Investering och upphandling av ny ismaskin till ishallen 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. ta 1,5 miljoner kronor i anspråk från kultur- och fritidsnämndens investeringsram enligt mål 
och budget 2021–2024 för att investera i en ny ismaskin 

2. kultur- och fritidsavdelningen påbörjar upphandling gällande ismaskin 

Ärendet 
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 168 tkr, vilket innebär cirka 168 tkr för 2022 då inköpet är 
beräknat till december 2021. Avskrivningstiden är beräknad på tio år och med en internränta på 
1,25 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 kronor i anspråk från kultur- och fritidsnämndens investeringsram enligt mål 
och budget 2021–2024 för att investera i en ny ismaskin 

2. kultur- och fritidsavdelningen påbörjar upphandling gällande ismaskin 
 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl – ny ismaskin till ishallen 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0002/041–10 
 

Skickas till 
KSF ekonomi, investeringar 
Akten 
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§ 52/21         KFN/2021/0019/800–9 

Riktlinje för kultur- och fritidsnämndens 
kontaktpolitikerverksamhet 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att  

1. godkänna riktlinje för kultur och fritidsnämndens kontaktpolitikerverksamhet 

Ärendet 
Revisorerna i Nynäshamns kommun har noterat att kultur och fritidsnämnden har fattat ett beslut 
om rätt till sammanträdesarvode för kontaktpolitikerbesök. Enligt beslutet har ledamöter och 
ersättare rätt till sammanträdesarvode för att genomföra kontaktpolitikerbesök om totalt fem timmar 
per år. Ledamöterna och ersättarna har för dessa besök även rätt till ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst. Enligt beslutet betalas sammanträdesarvode ut för fem timmar vid första 
kontaktpolitikerbesöket oavsett besökets längd.  
I en skrivelse från kommunens revisorer, daterad 2021-05-25, önskar dessa arvodesberedningens 
syn på om det är förenligt med fullmäktiges reglemente för ersättning till förtroendevalda och god 
intern kontroll att betala ut sammanträdesarvode i förskott innan alla ersättningsberättigade besök 
har genomförts, samt om förskottsutbetalning av arvoden utan uppföljande kontroll är en 
vedertagen praxis avseende ersättningar till förtroendevalda i kommunen.  
 
Kultur och fritidsavdelningen föreslår nu, utifrån valberedningens bedömning, att kultur och 
fritidsnämnden beslutar om en ny riktlinje som följer arvodesreglementets bestämmelser. Den 
riktlinje som föreslås är hämtad från socialförvaltningen och kommunicerad i 
nämndsekreterargruppen. Där framgår bland annat följande:  

- Kontaktpolitiker har rätt till ersättning för kontaktpolitikeruppdrag max fem (5) timmar per 
år uppdelat på högst två verksamhetsbesök.  

- Rapporten och ”Blankett B – begäran om sammanträdesarvode” ska skickas till 
nämndsekreteraren för att arvode ska betalas ut.  

- Kontaktpolitiker kan begära ersättning för förlorad arbetsinkomst under tiden denne erhållit 
arvode för kontaktpolitikeruppdraget. 

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

1. godkänna riktlinje för kultur och fritidsnämndens kontaktpolitikerverksamhet 
 

Skickas till 
Akten 
Revisorerna 
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§ 53/21         KFN/2021/0034/061–31 

Svar på remiss - Upprustning av kommunens parker och 
idrottsplatser 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att  

1. överlämna kultur och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelseförvaltningen 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har fått in ett e-förslag: Rusta upp kommunens parker och 
idrottsplatser med fungerande ljus och uppmuntra barnen till spontan lek och spontan idrott. Låt oss 
försöka få ett slut på stillasittande barn och ungdomar. 
 
Kultur och fritidsavdelningen ställer sig helt bakom förslaget på en översyn gällande belysning i 
parker och på idrottsplatser, ett arbete som kan involvera både stadsmiljö, enheten för gata och 
park samt fastighetsavdelningen. Kultur och fritidsavdelningen deltar gärna i arbetet med 
sakkunskaper om önskemål från föreningar, klagomålshantering samt en allmän önskan om trygga 
fritidsmiljöer, både utomhus och inomhus. 

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

1. överlämna kultur och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Remiss e-förslag - Upprustning av kommunens parker och idrottsplatser  
E-förslag - Rusta upp kommunens parker och idrottsplatser  
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0034/061–30  

Skickas till 
KSF, Akten 
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§ 54/21          KFN/2021/0059/821–2 

Behovsanalys, idrottshall i Källberga 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. anta förvaltningens behovsanalys som sin egne och överlämna den till kommunstyrelsen 

Ärendet 
Kultur och fritidsnämnden är ansvarig för kommunens kulturverksamhet samt att tillhandahålla 
föreningslokaler till bland annat idrottsföreningar. Kommunfullmäktige har gett kultur och 
fritidsnämnden ett uppdrag att se över sitt behov av idrottshallar med mera, KF § 128/2021.  
 
Förvaltningen har ett uppdrag att se över helheten avseende lokalbeståndet och hur det bör 
utvecklas. Utbyggnad av Källberga inleds i år, varför förvaltningen redan nu flaggar för det ökade 
behovet i kommundelen Ösmo/Källberga. En växande befolkning kommer innebära en utbyggd 
infrastruktur för fritidsverksamheten. Förvaltningen är mån om att säkerställa att den här typen av 
infrastruktur inte ”tappas bort” i kommunens planering. Förvaltningen betonar att hallen/hallarna 
kan komma att innebära nyproduktionskostnader och följaktligen en högre hyresnivå än befintliga 
hallar.  
 
Det är viktigt att kommunstyrelsen i sin beredning av ärendet beaktar nämndens ram, som behöver 
utökas, om behovet ska kunna tillgodoses. Exakt hur mycket ramen behöver utökas med beror på 
lösningens omfattning och inriktning. Förvaltningen återkommer till nämnden avseende analysen 
kring helheten av behovet under det första kvartalet 2022. Nämnden föreslås med detta godkänna 
behovsanalysen och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

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

1. anta förvaltningens behovsanalys som sin egne och överlämna den till kommunstyrelsen 
 

Yrkanden 

Beslutsunderlag 
Nynäshamns kommuns befolkningsprognos 2021–2030 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0059/821–1 

Skickas till 
Akten, KSF 
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55/21 Övriga frågor 
Bidrag till teaterförening 
Kultur- och fritidsavdelningen har fått en förfrågan om att redovisa bidrag till föreningen Polhems 
Underwerk på kultur- och fritidsnämnden den 15 november.  
 
Profilutbildningar 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar kort om barn- och 
utbildningsnämndens beslut gällande profilutbildningar.  
Ärendet redovisas i sin helhet på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 november. 
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