
 

PROTOKOLL Sida 1(8) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-01-25  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-01-25 
Anslaget sätts upp: 2021-01-28               Anslaget tas ned: 2021-02-19 
Förvaringsplats för protokollet: kultur- och fritid plan 4, hus A 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2021-01-25 kl. 16.00-17.31 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Via Teams: 
Per Malmsten (M) vice ordförande 
Linnea Johansson (KD) 
Christina Sönnergren (M) 
Christer Dahl (S) 
Daniel Jobark (S) 
Rolf Åberg (SN) 
Annette Merio (V) 
Björn Larsson (SD) 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Via Teams: 
Bo Persson (L)  
Margaretha Gustavson (M) 
Kjell Gustafsson (C) 
Halina Juskiv (S) 
Khloud Al Refai (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) §§ 5–12 
Lennart Thunqvist (MP)  
Johan Wolf (SD)  

 

Övriga deltagare 
 Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, via Teams 
Sune Hamrin, fritidsstrateg, via Teams 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 

 

Paragrafer 
§§ 1–12 

Justeringens plats och tid kultur- och fritidsavdelningen plan 4, 28 januari kl.12.00 

Underskrifter 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 
  
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              
  Upprop och anmälningar om förhinder  

  Val av justerare  

§ 1/21 Fastställande av dagordning  

§ 2/21 Presentationsrunda  

§ 3/21 Coronaläget i verksamheterna  

§ 4/21 Information om kontaktpolitikeruppdrag  

§ 5/21 Svar på nämndremiss Trafik- och mobilitetsstrategi  

§ 6/21 Stöd till publika evenemang  

§ 7/21 Val till ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

§ 8/21 Politikerrapport  

§ 9/21 Redovisning av delegationsbeslut  

§ 10/21 Anmälningsärenden  

§ 11/21 Synpunkter och klagomål  

§ 12/21 Övriga frågor  
 

1/21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av en ny punkt 3, Coronaläget i verksamheterna. Dagordningen 
förskjuts en punkt framåt. 

Mikael Persson (L) anmäler en övrig fråga om ett extrainsatt sammanträde, en övrig fråga om 
Lövhagen samt en politikerrapport. 
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2/21 Presentationsrunda 
Ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden presenterar sig för varandra.  

Mikael Persson (L), ordförande, föreslår nämnden att det från och med nästa sammanträde ska 
läggas en halvtimme utan tjänstemän, först på dagordningen. Nämndsekreterare deltar. Tanken är 
att nämnden ges möjlighet att diskutera kultur- och fritidsfrågor under friare former. 

 

3/21 Coronaläget i verksamheterna 
Hans- Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar om hur kultur- och 
fritidsavdelningens olika verksamheter har anpassat sina arbetssätt efter restriktioner och 
rekommendationer.  

UNG fritid har varit utomhus sedan sommaren 2020 då verksamheten riktades mot alla åldrar. Efter 
sommaren har verksamheten endast riktat sig till yngre ungdomar och de fortsätter att vara 
utomhus på olika platser i kommunen med uppsökande verksamhet. 

Biblioteket arbetar med att se vilka lokaler som går att öppna upp. De har haft helt stängt en tid.  

På anläggningssidan är det en ständig kommunikation med föreningar. I simhall och ishall är det 
stängt för allmänheten. Skolorna får använda simhallen en klass i taget för skolsim. 

Kultur- och fritidsavdelningen kommer att börja spola isar i alla kommundelar från och med tisdag 
den 26 januari.  

Lennart Thunqvist (MP) frågar om förvaltningen är delaktig i spårning av skidspåren vid Fjättern och 
Körunda. Sune Hamrin, fritidsstrateg svarar att Nynäshamns skidklubb ansvarar för spårningen vid 
Fjättern med bidrag från kultur- och fritidsnämnden. På Körrunda äger golfklubben marken. 

 

4/21 Information om kontaktpolitikeruppdrag 
Åsa Urberg, nämndsekreterare, informerar nämndens ledamöter om kontakpolitikeruppdraget. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås ta ställning till om de vill vara kontaktpolitiker till de olika 
verksamheterna inom kultur- och fritid.  

Åsa tar fram ett beslutsunderlag med förslag på fördelning och mer information till nästa 
sammanträde den 22 februari. 
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 KFN/2020/0057/219–3 

5/21 Svar på nämndremiss Trafik- och mobilitetsstrategi 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. överlämna remissvaret till Kommunstyrelsen  
 

Ärendet 
Trafik- och mobilitetsstrategi 
Förvaltningen ser det som positivt att samla planer, programmen och normerande styrdokument i 
en strategi och därigenom skapa en helhet. Däremot uppstår det i detta dokument otydligheter då 
förslaget och dess olika delar inte följer Nynäshamns Riktlinje för styrdokument (KF § 139 2018-09-
19). Program för transportsystem innehåller inte tydliga avsikter, Gång- och cykelplan och Plan för 
laddinfrastruktur är mer utformade som program då de saknar tillräcklig tydlighet i ansvar, tidplan 
och uppföljning av insatserna. Parkeringsnormen följer riktlinje för styrdokument vad avser 
normerande styrdokument. Samtliga delar, förutom Parkeringsnorm, bör ses över i förhållande till 
riktlinje för styrdokument. 
 
Parkeringsnorm 
Under Parkeringstal verksamheter anges att ” Bilparkering vid samlingslokaler och liknande 
dimensioneras utifrån de regelbundna aktiviteter som förekommer.” Då huvuddelen av de 
anläggningar Kultur- och fritidsnämnden svarar för är att betrakta som samlingslokaler och framför 
allt liknande bör detta tydliggöras i texten. Till exempel genom att idrottsanläggningar läggs till i 
texten.  
 
De flesta av Kultur- och fritidsnämndens anläggningar har skiftande regelbundenhet i aktiviteterna. 
Vardagskvällar med regelbundna träffar eller träningar och helger med olika tävlingar och 
arrangemang. Behovet skiftar även mellan säsonger vid olika anläggningar. Det innebär 
sammantaget en stor variation i behovet parkeringsplatser. Förvaltningen ser det inte som rimligt att 
dimensionera parkeringen efter ett antal toppar utan föreslår i stället ett tillägg i texten kring hur 
parkering kan lösas vid dessa toppar. Till exempel i närområdet eller på tillfälliga platser som 
vanligtvis har andra användningsområden. 
 
Program för transportsystemet 
Som helhet är programmet en bra vägledning och kunskapsbank för hur transportsystem i 
kommunen hänger ihop och vad som bör tänkas på vid planering. Ett program skall inte innehålla 
mål men tydligt peka ut en viljeinriktning. Det gör inte Program för transportsystemet i Nynäshamn. 
 
Kollektivtrafiken är i programmet lite undermåligt belyst. Den lyfts fram som viktig i texten på en del 
ställen men det saknas en mer omfattande beskrivning, dels av dagens situation med kartor, 
linjesträckningar, turtäthet mm, dels av hur kommunen vill att kollektivtrafiken skall eller kan 
utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden har ett stort fokus på barn och ungas fritid. I en kommun med 
stora avstånd är en väl fungerande kollektivtrafik av största vikt för att de skall kunna ta sig till och 
från sina aktiviteter, även efter skolan. Det är därför av stor betydelse att, så som det anges i 
programmet, planering av nya bostäder förhåller sig till befintliga kollektivtrafikstråk men också att 
kommunen är proaktiv i dialogen med SL för komplettering och utökning av trafiken. Viljan till det 
senare saknas i programmet. 
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Plan för laddinfrastruktur 
Förvaltningen ser det som positivt att större och välbesökta anläggning inom nämndens område 
finns med i prioritetslistan.  
 
Då planen saknar viktiga delar för att vara en plan har den hamnat mitt emellan plan och program. 
 
Gång- och cykelplan 
Planen är en gedigen genomgång av förutsättningar för gång- och cykeltrafik i kommunen. Detta 
både vad gäller nuvarande situation och framtida behov. Den ger kunskap och insikt i detta samt 
har en tydlig analys av de behov som finns. Det finns en övergripande prioritering av de insatser 
som behöver genomföras men tidplaner mm för specifika insatser saknas och planen ter sig därför 
mer som ett program. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. överlämna remissvaret till Kommunstyrelsen  
 

Yrkanden 
Christer Dahl (S), Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
KS 2020 0517 219-6 Nämndremiss Trafik- och mobilitetsstrategi 
Trafik- och mobilitetsstrategi 
Gång- och cykelplan 
Parkeringsnorm 
Plan för laddinfrastruktur 
Program för transportsystemet i Nynäshamns kommun 
 

Skickas till 
KSF, Akten 
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 KFN/2021/0014/805–2 

6/21 Stöd till publika evenemang 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. överlämna förslag på regler för stöd till publika evenemang till Kommunfullmäktige 

Reservationer och särskilda yttranden 
Christer Dahl (S) lämnar ett särskilt yttrande som läggs till protokollet som bilaga A. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag för vidare beslut i Kommunfullmäktige. 
I förslaget framgår att stöd till publika evenemang tjänar flera syften. Dels öppnar det upp för att 
inom samma kategori kunna ge stöd inte bara till kulturarrangemang, utan även till 
idrottsarrangemang, firande av högtider och traditioner och även till andra typer av arrangemang. 
Men det handlar också om att tydliggöra att man inom denna stödkategori ger stöd till arrangemang 
för publik och att upplevelsen för besökaren står i centrum. Målet är att skapa ett brett och 
kvalitativt utbud för kommuninvånarna. Stöd till publika evenemang kan även sökas av andra än 
ideella organisationer. 
 
Kultur- och fritidsavdelningens avsikt är att stödet kan fungera som ett separat regelverk för att 
sedan lyftas in i Stöd till Kultur- och fritidsverksamheter som utarbetas under 2021.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. överlämna förslag på regler för stöd till publika evenemang till Kommunfullmäktige 
 

Yrkanden 
Christer Dahl (S) och Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förslag – Stöd till publika evenemang 
 

Skickas till 
KSF 
Akten 
 
 

 

 

 

  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2021-01-19 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendenummer KFN §5/21 

 

 

 

 

Särskilt yttrande angående Stöd till publika arrangemang  
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn har tagit del av kultur- och fritidsavdelningens 
förslag till regler för stöd av publika arrangemang och vill härmed avlämna följande 
särskilda yttrande. 
 
I Mål och budget 2021 - 2024 tillförs kultur- och fritidsnämnden ett särskilt 
evenemangsbidrag på 200 000 kronor, med ett uppdrag om att ta fram ett regelverk 
för hur dessa medel ska fördelas på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. 
Ett förslag till beslut som i sin tur ska ligga till grund för av kommunfullmäktige 
slutgiltigt formellt beslut. 
 
Socialdemokraterna anser att förslaget till regelverk till fullo uppfyller de syften som 
avses angående de begränsningar som anges i regeltexten och därmed möjligheter att 
fördela bidragspotten på ett både rättssäkert och likvärdigt sätt. Dock finner vi, att 
själva budgetramen på 200 000 kronor förefaller väl begränsad när det gäller att räcka 
till över ett helt verksamhets- och budgetår. Detta åtminstone utifrån ett vanligt 
verksamhets- och budgetår utan de restriktioner som vi för närvarande alla har att 
leva efter på grund av den omfattande covid-19 pandemin. 
 
Socialdemokraterna föreslår därför, att nämnden inför nästa verksamhets- och 
budgetår 2022 redan under detta år ser över möjligheten, att till dess utöka själva 
budgetramen för detta bidrag. 
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Christer Dahl, gruppledare 
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7/21 Val till ledamöter och ersättare till Kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. utse följande ledamöter till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott: 
1. Mikael Persson (L) ordförande 
2. Per Malmsten (M) vice ordförande 
3. Christer Dahl (S) 
 

2. utse följande personliga ersättare till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott: 
1. Bo Persson (L) 
2. Christina Sönnergren (M) 
3. Daniel Jobark (S) 

 

8/21 Politikerrapport 
Mikael Persson (L) informerar om att han har varit i Stora Vika och träffat en privatperson med 
förslag på hur orten skulle kunna utvecklas inom fritids-området. Förslagen skickas ut till nämndens 
ledamöter och innehåller bland annat förslag på saker som kan byggas runt idrottsplatsen i Stora 
Vika.  

Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, tillägger att det finns åtgärder i kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 som poängterar vikten av aktiviteter för medborgare i hela 
kommunen.  

 

9/21 Redovisning av delegationsbeslut 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 

 

10/21 Anmälningsärenden 
- Alliansens budgetdirektiv 2022–2025 
- Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

 

11/21 Synpunkter och klagomål 
- Synpunkt och svar  gällande stängt bibliotek 
- Synpunkt och svar gällande isbanor 

Kultur- och fritidsnämnden lägger synpunkter och klagomål till handlingarna. 
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12/21 Övriga frågor 
Extra insatt nämndsammanträde 
Mikael Persson (L), ordförande, meddelar att alliansens budgetdirektiv ska besvaras av nämnden 
före den 1 april men att förslag på budgetfördelning kommer först den 18 februari.  
Kultur- och fritidsnämnden har sammanträde den 22 februari men inget i mars. Mikael föreslår att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar om att sätta in ett extra sammanträde den 8 mars för att 
behandla ärendet. Beslut om extra nämnd tas formellt den 24 februari. Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar om detta formellt på sammanträdet i februari. 

Rapport över arbete inom funktionshinder-området 
Christer Dahl (S) önskar få en rapport om vilka resurser som finns inom kultur- och 
fritidsavdelningen i avseende funktionshinderområdet. Ärendet sätts som informationspunkt på 
nästa sammanträde i februari. 

Miljöpartiets förslag på omklädningsrum med bastu på Lövhagen 
Mikael Persson (L), ordförande, frågar Lennart Thunqvist (MP) om det förslag miljöpartiet har på en 
renovering eller nybyggnation av omklädningsrummet på Lövhagen. Lennart svarar att ett renoverat 
omklädningsrum med bastu skulle gynna både medborgare och besökare i kommunen. Ärendet 
bereds nu i kommunstyrelseförvaltningen.  
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