
 

PROTOKOLL Sida 1(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-12-14 
Anslaget sätts upp: 2021-12-15               Anslaget tas ned: 2022-01-06 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort samt via Teams, 2021-12-14 kl. 16.00-17.15 

Beslutande 
Per Malmsten (M) ordförande 
Bo Persson (L) vice ordförande 
Linnea Johansson (KD)  
Christina Sönnergren (M) via Teams 
Christer Dahl (S) 
Halina Juskiv (S) via Teams 
Rolf Åberg (SN) via Teams 
Annette Merio (V) via Teams 
Björn Larson (SD) 

 

 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Margaretha Gustavson (M) 
Margita Ljusberg (M) 
Kjell Gustafsson (M) 
Lennart Thunqvist (MP) via Teams 
Johan Wolf (SD) via Teams 

 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Sune Hamrin, enhetschef anläggning 
Giovanna Jörgensen, enhetschef bibliotek §§ 110–111 
Fredrik Littner, systemadministratör på biblioteket §§ 110–111 
Åsa Urberg, nämndsekreterare/utredare 
Thomas Johansson, personalrepresentant §§ 110–122 

 

Paragrafer 
§§ 110–122 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen, plan 4 hus A, den 15 december kl. 10.00 

Underskrifter 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  110/21 Fastställande av dagordning 
 

  111/21 Giovannas Konstpaus 
 

  112/21 Politikerrapporter 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 113/21 Uppföljning av - Dataskyddsombudets granskningsrapport 4 
§ 114/21 Sammanställning av e-förslag december 2021 5 
§ 115/21 Svar på remiss - utvärdering av e-förslag 7 
§ 116/21 Utvecklingsplan Lövhagen 8 
§ 117/21 Ytterligare förlängd biblioteksplan till 2023 8 
§ 118/21 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2022 10 
§ 119/21 Ny fördelning av stöd till studieförbunden 11 

  120/21 Synpunkter, förslag och klagomål 
 

  121/21 Redovisning av delegationsbeslut 
 

  122/21 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

110/21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring med tillägg av övriga frågor. 

 

 

111/21 Giovannas Konstpaus 
Giovanna Jörgensen, enhetschef biblioteket, håller en av sina konstpauser för kultur- och 
fritidsnämnden. Temat är inre och yttre landskap och informerar även om konsthallens utställning. 

 

 

112/21 Politikerrapporter 
Ingen politikerrapport har lämnats inför dagen sammanträde. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113/21 KFN/2020/0045/106–13 

Uppföljning av - Dataskyddsombudets granskningsrapport 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen av utförda åtgärder enligt åtgärdsplanen 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen redovisar i åtgärdsplanen vilka punkter som är utförda och vilka som 
kommer att behandlas under 2022. Dataskyddsombudet kommer till kultur- och fritidsavdelningens 
ledningsgrupp den 23 november. Kultur- och fritidsavdelningen har också bjudit in 
dataskyddsombudet att delta vid ett sammanträde under våren 2022. 

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

1. godkänna redovisningen av utförda åtgärder enligt åtgärdsplanen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen av utförda åtgärder enligt åtgärdsplanen 
 

Beslutsunderlag 
Vinter 2021/2022 - Åtgärdsplan – granskningsrapport GDPR 
 

Skickas till 
Akten 
Dataskyddsombudet 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 5(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114/21 KFN/2021/0034/061–44 

Sammanställning av e-förslag december 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
1. avslå följande förslag med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande: 

• Kickbikepark i Sorunda 

2. överlämna nedanstående e-förslag till kultur och fritidsavdelningen för vidare utredning och 
beredning: 

• Aktivitetsbana för barn 
• Discgolfbanor i Nynäshamns kommun 

Ärendet 
Genom ett e-förslag kan alla som vill lämna en idé eller ett förslag till kommunens förtroendevalda. 
E-förslagen testas under 2021 och ersätter under den tiden medborgarförslag. Alla e-förslag 
granskas först av en moderator på kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning. För att förslaget 
ska publiceras måste det beröra frågor som kommunen ansvarar för. Alla e-förslag ligger öppna för 
omröstning under tre månader på kommunens externa webbplats. Förslag som har fått 30 röster 
eller fler går vidare till politisk beredning.  

Det har till kultur och fritidsnämnden delegerats tre e-förslag till beredning på nämndsammanträde 
den 15 december 2021: Aktivitetsbana för barn, Kickbikepark i Sorunda samt ett förslag om 
discogolfbanor i kommunen. 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
1. avslå följande förslag med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande: 

• Kickbikepark i Sorunda 

2. överlämna nedanstående e-förslag till kultur och fritidsavdelningen för vidare utredning och 
beredning: 

• Aktivitetsbana för barn 
• Discgolfbanor i Nynäshamns kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
1. avslå följande förslag med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande: 

• Kickbikepark i Sorunda 

2. överlämna nedanstående e-förslag till kultur och fritidsavdelningen för vidare utredning och 
beredning: 

• Aktivitetsbana för barn 
• Discgolfbanor i Nynäshamns kommun 

 
 



 

PROTOKOLL Sida 6(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
E-förslag kickbikepark, e-förslag aktivitetsbana samt e-förslag discgolfbanor  
Utvecklingsplan Lövhagen  
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0034/0061/039–39 

Skickas till 
Akten, KSF samt e-förslagsställare 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115/21 KFN/2021/0034/061–45 

Svar på remiss - utvärdering av e-förslag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. lämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen 
 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en utvärdering där resultatet av försöket redovisas och ett 
förslag på fortsättning lämnas. Förvaltningen föreslår att e-förslag permanentas och att 
medborgarförslag därmed upphör att användas som metod i Nynäshamns kommun. 
Kommunstyrelseförvaltningen har nu skickat utvärderingen till samtliga nämnder på remiss. 
nämndernas remissyttranden samt protokollsutdrag ska överlämnas senast den 1 januari 2022.  
Av remissyttrandet bör det framgå om nämnden stödjer kommunstyrelseförvaltningens förslag att 
permanenta e-förslag som metod för medborgarinitiativ och att upphöra med medborgarförslag. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 20 september § 87/21, att bifalla förslaget gällande en 
anläggning för kickbikes i Sorunda, Halfpipe till Sorunda. Kultur och fritidsavdelningen gjorde då 
bedömningen att det finns behov av någon form av anläggning för kickbikes. Förslaget ansågs vara 
ekonomiskt genomförbart under 2022 med en kostnad på cirka 50 000 kr. Kultur och 
fritidsavdelningen förslår därför att förslaget om en kickbikepark avslås, då det inte är ekonomiskt 
möjligt för kultur och fritidsnämnden att tillgodose båda förslagen. 

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

1. lämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. lämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av e-förslag som metod för medborgarinitiativ i Nynäshamns kommun 
 

Skickas till 
KSF, Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 8(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116/21 KFN/2021/0021/814–19 

Utvecklingsplan Lövhagen 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna utvecklingsplanen för Lövhagen 
2. föreslå kommunstyrelsen att ge berörda nämnder i uppdrag att se över prioriteringar, 

finansiering och tidsramar för arbetet med Lövhagen. 
 

Ärendet 
Planen tar ett samlat grepp kring frågan hur Lövhagen ska utvecklas på längre sikt i syfte att 
vara ett friluftsområde med hög kvalitet. 
Planen bygger på inkomna medborgarförslag/e-förslag och politiska visioner. Dessutom har möten 
hållits med företrädare för olika aktörer på Lövhagen. 
Själva planen består av två delar. En del som beskriver bakgrund, förutsättningar, politiska visioner 
och inkomna medborgarförslag/e-förslag. Den andra delen består av en åtgärdsplan med förslag, 
ungefärliga kostnader och tidplan. De två delarna bör läsas tillsammans. 
Den geografiska avgränsningen sträcker sig från Hamnviken i norr till Gummerholmen i söder. Men 
på grund av rådande ägandeförhållanden föreslås endast åtgärder på kommunens mark. 
 

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

1. godkänna utvecklingsplanen för Lövhagen 
2. föreslå kommunstyrelsen att ge berörda nämnder i uppdrag att se över prioriteringar, 

finansiering och tidsramar för arbetet med Lövhagen. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna utvecklingsplanen för Lövhagen 
2. föreslå kommunstyrelsen att ge berörda nämnder i uppdrag att se över prioriteringar, 

finansiering och tidsramar för arbetet med Lövhagen. 

Beslutsunderlag 
Utvecklingsplan Lövhagen 
Åtgärdsförslag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0021/814–17 
 

Skickas till 
Akten, KSF, SBF, MEX 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
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§ 117/21 KFN/2020/0019/880–7 

Ytterligare förlängd biblioteksplan till 2023 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. föreslå Kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplanen till och med den 
31 december 2022 

Ärendet 
Den senast gällande Biblioteksplanen för Nynäshamns kommun avser åren 2016–2019 och 
beslutades i Kommunfullmäktige 2016-05-11 § 95. Planen förlängdes med ett ordförandebeslut, 
KFN/2020/0019/880–1, till och med 31 december 2020. Anledningen var oförutsedda händelser i 
form av översvämning och ombyggnationer i bibliotekets lokaler, vilket medförde att biblioteket inte 
kunde prioritera arbete med Biblioteksplan. 

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den andra december 2020, § 68, föreslogs 
kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden ytterligare, vilket också skedde. Det fanns då två 
anledningar. För det första var planen tänkt att luta sig på kulturprogrammet som då var under 
framtagande, men som senare lades ner. För det andra så ansågs det, på grund av Corona-
pandemin, svårt att föra diskussioner och hålla möten med hela personalstyrkan och externa aktörer 
i den omfattning som planen kräver. 

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 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. föreslå Kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplanen till och med den 
31 december 2022 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan Nynäshamns kommun 2016–2019  
Ordförandebeslut – förlängd giltighetstid Biblioteksplan KFN/2020/0019/880–1 
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0019/880–3 
 

Skickas till 
Akten 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118/21 KFN/2021/0061/006–4 

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att 

1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på sammanträdesdagar 2022 

Ärendet 
 

Arbetsutskott Tid  Kultur- och 
fritidsnämnd 

Tid Budgetbeslut 

17 januari 14:00 31 januari 16:00  
21 februari 14:00 7 mars 16:00 Tertial 3 2022, Budgetdirektiv 
9 maj 14:00 23 maj 16:00 Tertial 1 2022 
30 maj 14:00 13 juni 16:00  
5 september 14:00 19 september 16:00 Tertial 2 2022 
10 oktober 14:00 24 oktober 16:00 Verksamhetsplan 2023 information 
7 november 14:00 21 november 16:00 Verksamhetsplan 2023 beslut 
28 november 14:00 12 december 16:00 Kalendarium 2023 

 
 

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

1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på sammanträdesdagar 2022 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att 

1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på sammanträdesdagar 2022 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0061/006–2 
 

Skickas till 
Akten, KSF 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119/21 KFN/2021/0067/805–3 

Ny fördelning av stöd till studieförbunden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. fastställa att stödet fördelas efter antal studietimmar 
2. fastställa fördelningen på 49 kronor per studietimme 

 

Ärendet 
Stödet har tidigare fördelats procentuellt i förhållande till det stöd som studieförbunden erhållit från 
Folkbildningsrådet för verksamhet i Nynäshamns Kommun. För att få en mer relevant fördelning 
föreslår kultur- och fritidsavdelningen att stödet fortsättningsvis fördelas efter det antal 
studietimmar som genomförs av respektive studieförbund.  

 

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

1. fastställa att stödet fördelas efter antal studietimmar 
2. fastställa fördelningen på 49 kronor per studietimme 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. fastställa att stödet fördelas efter antal studietimmar 
2. fastställa fördelningen på 49 kronor per studietimme 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0067/805–1 
 

Skickas till 
Akten, Studieförbunden 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

120/21 Synpunkter, förslag och klagomål 
- Synpunkt om Hälsans stig i Ösmo, skyltning 
- Fråga/synpunkt om vattengympa i simhallen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga redovisningen av synpunkter till handlingarna. 

 

 

 

121/21 Redovisning av delegationsbeslut 
- Delegationslista 23 - SKPF och SV 
- Delegationsbeslut - Konstinköp till bibliotek 
- Delegationsbeslut - investering av idrottsutrustning till Kvarnängens IP 
- Delegationsbeslut - avskrivning fordran 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 13(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

122/21 Övriga frågor 
Musikverket 
Christer Dahl (S) tar upp en fråga om Musikverket. Han börjar med att informera om hur 
Musikverket kom till; att det behövdes replokaler för alla åldrar då andra replokaler lades ner. Att 
det från början var ett privat initiativ och att kommunen tillsammans med ABF och Vuxenskolan gick 
in med pengar och hjälp. Det finns tio replokaler, scen, inspelningsstudio och fikarum.  

Nu är ABF eventuellt på väg att lämna fastigheten på grund av nya regler för studieförbund med 
mera. Kultur- och fritidsavdelningen kommer att gå vidare med detta och försöka lösa situationen. 

Konstis på stadshusplatsen 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om att kultur- och 
fritidsavdelningen har hyrt in en konstfrusen isbana till ”Banantorget”. Den kommer att ligga där i 12 
veckor. Klar för användning, om allt går som det ska, i slutet av denna vecka. Hyreskostnaden är ca 
400tkr. Till detta tillkommer kostnader för markarbeten och avveckling på ca 100 – 150 tkr. 
 

Ungdomsråd 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, återrapporterar fråga från Novembernämnden 
angående ungdomsråd. En person som får till uppgift att återstarta ungdomsinflytandearbetet 
anställs från och med januari. 
 
Rekrytering 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om hur det går med rekrytering av 
enhetschef för förening och anläggning. Rekryteringen är i slutfasen. MBL § 11 sker på tisdag 21 
december, därefter anställning med start troligen februari-mars nästa år. 
 
Budget 2022 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar om att Kommunfullmäktige 
reviderat budgeten och att kultur- och fritidsnämnden har fått en miljon kronor extra till 
investeringar. Dessa kommer framför allt användas till kultur- och aktivitetszoner samt 
utvecklingsplan Lövhagen. 
Till följd av de extratilldelningar som nämnden fått från Kommunfullmäktige på grund av pandemin 
har förvaltningen en god ekonomi och kan göra extrasatsningar som till exempel isbanan på 
Banantorget. 
 
Evenemangsbidrag 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid redogör för Kommunfullmäktiges beslut att 
godkänna regler för stöd till publika evenemang. Dessa innebär tydliga regler för stödet. Kultur- och 
fritidsnämnden fick år 2020 200 tusen kronor i budget för evenemang men dessa är i princip redan 
uppknutna till Skärgårds- och julmarknad. 
 

Utvecklingsplan Kvarnängen 
Lennart Thunqvist (MP) undrar när utredningen kommer igång gällande utvecklingsplan 
Kvarnängen. Hans- Martin Akleye. Avdelningschef kultur- och fritid, svarar att det är på gång och 
startar efter jul.  
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