
 

PROTOKOLL Sida 1(9) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-13 
Anslaget sätts upp: 2022-06-15             Anslaget tas ned: 2022-07-06 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kalvö koloniby, 2022-06-13 kl. 15:30-17:30 

Beslutande 
Per Malmsten (M) ordförande 
Bo Persson (L) vice ordförande 
Margita Ljusberg (M) 
Christina Sönnergren (M) 
Christer Dahl (S) 
Daniel Jobark (S) 
Rolf Åberg (SN) 
Annette Merio (V) 
Björn Larsson (SD) 

 

   
Icke tjänstgörande ersättare 
 Kjell Gustafsson (C) 
Pontus Platemark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Lennart Thunqvist (MP) 
Johann Wolf (SD)  
 

 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Aline Varre, politisk sekreterare 

 

Åsa Urberg, nämndsekreterare 

Paragrafer 
§§ 31–36 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen plan 4 hus A, 15 juni kl 13.00 
 

Underskrifter 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

 
Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
  
 

Åsa Urberg 
Sekreterare   
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  31/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 32/22 Inriktningsbeslut - Fotbollsakademi i Nynäshamns kommun  
§ 33/22 Svar på remiss - handlingsplan för hbtq+-arbete  
§ 34/22 GDPR - Sociala medier i kultur- och fritidsnämndens verksamheter  
§ 35/22 Remiss - Samordnat svar på Revisionsrapport - Granskning kring barn och ungas 

psykiska ohälsa 
 

  36/22 Övriga frågor 
 

   
 

 

 

31/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring.  
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§ 32/22 KFN/2022/0043/812–2 

Inriktningsbeslut - Fotbollsakademi i Nynäshamns kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. under förutsättning att extra resurser tillförs från och med 2023, ställa sig positiv till att från 
BUN överta ansvar och resurser för en fotbollsakademiverksamhet från och med läsåret 
2023/2024 samt 

2. påbörja upphandling av en fotbollsakademi med verksamhetsstart hösten 2023 

Reservation 
Christer Dahl (S) och Daniel Jobark (S) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt eget yrkande. 

Särskilda yttranden 
Christer Dahl (S) och Daniel Jobark (S) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet. 

Rolf Åberg (SN) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet. 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig kl.16:43 och återsamlas kl.16:48. 

Ärendet 
Utveckling läsåret 2022/23 
Antalet unga som sökt till fotbollsakademin inför läsåret 22/23 har ökat. Målsättningen är att kunna 
ta emot de som efter antagningen fortfarande är intresserade. Detta innebär dock en utökning av 
antalet träningsgrupper. Utrymme för detta finns lokalmässigt men inte personalmässigt. Under 
läsåret 22/23 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att finansiera med ytterligare 600 000 
kronor. Det innebär att en assisterande tränare kan projektanställas.  

Slutsats 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att fotbollsakademin AC Milan inte i egentlig mening är 
en profilutbildning i grundskolan och att ansvaret för verksamheten därför skulle passa bättre inom 
till exempel kultur- och fritidsnämndens verksamhetsutbud. Under våren 2022 har en dialog mellan 
grundskoleavdelningen och kultur- och fritidsavdelningen samt kommunstyrelseförvaltningen skett 
med inriktning på att ansvaret för akademiverksamheten skall flyttas till kultur- och 
fritidsavdelningen. I dialogen har framkommit att inga formella hinder finns för att kultur- och 
fritidsnämnden från och med läsåret 23/24 övertar ansvar och budget för verksamheten med 
fotbollsakademin. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. under förutsättning att extra resurser tillförs från och med 2023, ställa sig positiv till att från 
BUN överta ansvar och resurser för en fotbollsakademiverksamhet från och med läsåret 
2023/2024 samt 

2. påbörja upphandling av en fotbollsakademi med verksamhetsstart hösten 2023 
 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 4(9) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Christer Dahl (S) och Daniel Jobark (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut och yrkar att 
fotbollsakademin ska fortsätta att organisatoriskt tillhöra barn- och utbildningsnämnden. 

Rolf Åberg (SN) och Annette Merio (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

Bo Persson (L), Christina Sönnergren (M) och Björn Larsson (M) yrkar på bifall till förvaltningens 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande: 

1. Avslag på förvaltningens förslag och bifall till eget förslag enligt Christer Dahl (S) och Daniel 
Jobark (S). 

2. Avslag på förvaltningens förslag enligt Rolf Åberg (SN) och Annette Merio (V) 
3. Bifall till förvaltningens förslag enligt Bo Persson (L) och Christina Sönnergren (M). 

 1 2 3 
Per Malmsten (M)   x 
Bo Persson (L)   x 
Margita Ljusberg (M)   x 
Christina Sönnergren (M)   x 
Christer Dahl (S) x   
Daniel Jobark (S) x   
Rolf Åberg (SN)   x  
Annette Merio (V)  x  
Björn Larsson (SD)   x 

Proposition 
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag 3. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande samt beslut BUN/2021/0204/610 
 

Skickas till 
BUN, KSF, KSF ekonomi, AC Milan 
 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022-06-13 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ärendenummer BUN/2021/0204/610 

 

 
 

 

Avslagsyrkande avseende Inriktningsbeslut – 
Fotbollsakademi Nynäshamns kommun 
 
Socialdemokraterna yrkar avslag på aktuellt Inriktningsbeslut 
avseende Fotbollsakademin i Nynäshamns kommun. Detta på grund 
av förslaget till ändrad organisatorisk tillhörighet. 
Fotbollsprofilen som på Socialdemokratiskt initiativ infördes 2018 och 
som är direkt knuten till kommunens utbildningsverksamhet, hade 
flera målsättningar. Förutom att skapa en unik profilutbildning var 
även målet att locka fler ungdomar till såväl Nynäshamns gymnasium 
som övriga aktuella grundskolor inom kommunens gränser. 
Profilverksamheten arrangeras på fritiden, men i anslutning till 
skoldagen. Vi inom Socialdemokratin befarar, att en ändrad 
organisatorisk inriktning riskerar att försvaga incitamenten att söka 
sig såväl till vårt gymnasium som våra grundskolor. 
Socialdemokraterna är därför av den bestämda uppfattningen, att 
fotbollsprofilen även framledes bör tillhöra skolverksamheten rent 
organisatoriskt.  
 
 
 
  
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Christer Dahl och Daniel Jobark 
Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden 

%aSNSocialdemokratera

Nynäshamn, 2022-06-13
Kultur- och fritidsnämnden
Ärendenummer BUN/2021/0204/610

Avslagsyrkande avseende lnriktningsbeslut -
Fotballsakademi Nynäshamns kommun

Socialdemokraterna yrkar avslag på aktuellt lnriktningsbeslut
avseende Fotbollsakademin i Nynäshamns kommun. Detta på grund
av förslaget till ändrad organisatorisk tillhörighet.
Fotballsprofilen som på Socialdemokratiskt initiativ infördes 2018 och
som är direkt knuten till kommunens utbildningsverksamhet, hade
flera målsättningar. Förutom att skapa en unik profilutbildning var
även målet att locka fler ungdomar til l såväl Nynäshamns gymnasium
som övriga aktuella grundskolor inom kommunens gränser.
Profilverksamheten arrangeras på fritiden, men i anslutning til l
skoldagen. Vi inom Socialdemokratin befarar, att en ändrad
organisatorisk inriktning riskerar att försvaga incitamenten att söka
sig såväl ti l l vårt gymnasium som våra grundskolor.
Socialdemokraterna är därför av den bestämda uppfattningen, att
fotballsprofilen även framledes bör tillhöra skolverksamheten rent
organisatoriskt.

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Christer Dahl och Daniel Jobark

Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden



Kultur och fritidsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-06-13

Särskilt yttrande beträffande Inriktningsbeslut - Fotbollsakademi i Nynäshamns
kommun

Bakgrund
Sedan 2018-06-01 erbjuder vår kommun en fotbollsprofil i samarbete med en upphandlad
konsult Projekt Red Fire Black Fear. Alla elever i grundskolans årskurs 6-9 och
gymnasieskolan har möjlighet att söka. Hösten 2021 var inte ens hälften av de 95 platserna
fyllda. Endast 40 elever, 36 pojkar och 4 flickor deltog i fotbollsprofilen. Det innebär att antalet
flickor har minskat jämfört med tidigare år. Vi anser att det är mycket viktigt att
skattebetalarnas pengar används till fritidsverksamheter med en jämlik fördelning mellan
pojkar och flickor. Kostnaden för vår kommun för fotbollsprofilen är 1,34 mnkr per läsår eller
34 000 kr/elev och år och för detta får deltagarna spela minst en timme fotboll två gånger i
veckan under skolåret. Det blir en oerhört hög timpenning per träningstillfälle. Avtalet med
konsulten medger förlängning av avtalet med ett år i taget tre gånger. Det nuvarande avtalet
har förlängts till och med juni 2023, vilket är den sista förlängningen som får äga rum inom
gällande avtal.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti är positiva till idrott och vi har ingenting emot
fotbollsprofilen i sig för vi anser att idrott över huvud taget bidrar med mycket till barns och
ungdomars utveckling, men vi anser vår kommun i stället behöver satsa på bredd och på att
alla ska kunna delta och vara med och idrotta. Detta tillgodoses bäst genom stöd till de
ideella idrottsföreningar som finns i vår kommun, som arbetar med breddidrott för alla och
som verkligen gör en fantastisk insats för att våra barn och ungdomar ska få en meningsfull
fritid och goda vanor. Vi anser att om man ska ha en fotbollsprofil eller satsa på
fotbollsaktiviteter, ska man anlita lokala idrottsföreningar eller nationella klubbar och då blir
också kostnaderna för skattebetalarna rimliga.

Genom att skollagen är restriktiv när det gäller profilutbildningar, föreslås nu att kostnaderna
och ansvaret för “fotbollsprofilen” ska flyttas över från Barn- och utbildningsnämnden till
Kultur- och fritidsnämnden.

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50
www.sorundanet.se



I tjänsteutlåtandet till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-23, framfördes
att den förlängning till juni 2023, vilket har beslutats, gav möjlighet att planera för annan
verksamhet till läsåret 2022/2023, men nu verkar detta inte gälla längre, eftersom man
återigen nu vill upphandla fotbollsprofilen, med den skillnaden att verksamheten ska bedrivas
genom Kultur- och fritidsnämnden i stället.

I protokollet från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-10-20, då beslut
avseende profilutbildningar fattades, var beslutssats 3:

“Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en utökad
satsning på aktiviteter i när anslutning till skoldagen, förslagsvis
under kultur- och fritidsnämndens ledning där anpassningar av
schemat möjliggör aktiviteter i anslutning till skoldagen.”

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti hade ett tilläggsyrkande i Barn- och
utbildningsnämnden, om att ideella föreningar såsom Ösmo GIF Fotboll, Sorunda IF Fotboll
och Nynäshamns IF Fotbollsklubb skulle få komma till nämnden, precis som leverantören av
fotbollsprofilen fick möjlighet att göra och presentera sin verksamhet och diskutera hur de
skulle kunna ersätta den nuvarande leverantörens verksamhet. Detta blev dock avslaget i
nämnden.

Vi röstade nej till förlängning av fotbollsprofilen till och med juni 2023 och reserverade oss
mot beslutet att förlänga avtalet. Det var ytterligare två partier som röstade nej och två som
avstod från att rösta.

Enligt handlingarna inför beslutet i Kultur- och fritidsnämnden, har intresset för
fotbollsakademin ökat, men det saknas uppgifter i handlingarna beträffande hur många
elever som har tillkommit. Detta kommer att innebära ytterligare kostnader, eftersom en
assisterande tränare projektanställs för ytterligare 600 000 kronor som Barn- och
utbildningsnämnden nu bekostar. Detta innebär att kostnaderna redan nu är uppe i ca 2
miljoner kronor.

När nu fotbollsprofilen föreslås upphandlas av Kultur- och fritidsnämnden, blir det ett ännu
större problem än tidigare, eftersom den konsult som upphandlas kommer att bedriva en
verksamhet som konkurrerar med de ideella föreningarna i vår kommun. Om konsulten får
upp till 2 mnkr/år medan ideella föreningar som bedriver fotbollsträning får ansöka om
föreningsbidrag till hyran, blir det mycket olika villkor, vilket vi tolkar som att det strider mot
kommunallagens princip om att alla medlemmar ska behandlas likvärdigt.

Vi vill i stället att Kultur- och fritidsnämnden satsar medel på att förbättra villkoren för de
frivilliga krafter som gör ett fantastiskt arbete för våra barn och ungdomar i de ideella
föreningarna, till exempel Ösmo IF, Sorunda IF Fotboll och Nynäshamns IF Fotbollsklubb.
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Yrkande
Med stöd av ovanstående, yrkar vi avslag till att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

1. under förutsättning att extra resurser tillförs från och med 2023, ställa sig positiv till att
från BUN överta ansvar och resurser för en fotbollsakademiverksamhet från och med
läsåret 2023/2024 samt

2. påbörja upphandling av en fotbollsakademi med verksamhetsstart hösten 2023.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Rolf Åberg
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
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§ 33/22 KFN/2022/0028/449–3 

Svar på remiss - handlingsplan för hbtq+-arbete 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelsen som sitt eget 

Reservationer och särskilda yttranden 
Annette Merio (V) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-11 § 34 att ge kommunstyrelsen i uppdrag i att i samråd 
med övriga nämnder ta fram en handlingsplan för hbtq. Handlingsplanen är nu överlämnad till 
nämnderna på remiss för yttrande. Nämnderna välkomnas också att ge förslag på ytterligare 
aktiviteter, exempelvis om nämnden ser att en viss verksamhets utbildningsbehov inte täcks av 
nuvarande aktiviteter. 

Syftet med handlingsplanen är att stärka Nynäshamns kommuns arbete med hbtq+-personers lika 
rättigheter, möjligheter och livsvillkor. Utifrån uppdraget att ta fram en handlingsplan har en målbild 
formulerats och en rad aktiviteter tagits fram för att stärka hbtq+-personers lika rättigheter, 
möjligheter och livsvillkor i Nynäshamns kommun. Aktiviteterna ska implementeras i kommunens 
olika verksamhetsplaner och bidra till att kunskap och engagemang om hbtq+-frågor genomsyrar 
Nynäshamns kommuns organisation. 

Kultur- och fritidsavdelningen bedömer att handlingsplanen är välskriven och att planens syfte att 
främja jämlikhet och trygghet för kommunens invånare är viktigt. Det finns dock en del saker som 
bör redas ut innan den kan antas. Se yttrande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelsen som sitt eget 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelsen som sitt eget 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2022/0028/449–1 
Remiss – Handlingsplan för HBTQ+-arbete i Nynäshamns kommun Bilaga 1 – Svar på remiss – 
Handlingsplan för HBTQ+-arbete i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten, KSF 

  



KFN, till 220613 

Särskilt yttrande och ändringsförslag gällande, 
Handlingsplan för HBTQ+-arbete i Nynäshamns kommun 

Vänsterpartiet har vid tidigare motion föreslagit att: 

- kontaktcenter ska HBTQ-diplomeras eller HBTQ-certifieras. 
- biblioteken i Nynäshamns kommun ska HBTQ-diplomeras eller HBTQ-certifieras. 
- simhallens personal ska HBTQ-diplomeras eller HBTQ-certifieras. 
- samtliga politiker i Nynäshamns kommun ska erbjudas utbildning i HBTQ samt i 
  normkritik. 
- en handlingsplan gällande HBTQ ska tas fram på varje förvaltning för att aktivt 
  arbeta med HBTQ-frågor. 
  
Tyvärr fick vi inte bifall för motionen i KF, bortsett från sista att-satsen, vilket nu 
behandlas. 
——————————————————— 
Under Målbild går det bl.a att läsa: 

”För att målbilden ska kunna uppfyllas är det en förutsättning att kunskap om hbtq+ 
genomsyrar hela organisationen. 

Det finns flera målgrupper inom den kommunala verksamheten som har möjlighet att 
främja hbtq+- personers livsvillkor, bland annat de som möter särskilt sårbara 
människor i sin verksamhet. Särskilt centrala verksamheter som nämns i 
remissversionen av handlingsplanen är förskolan, grundskolan, elevhälsan, 
ungdomsmottagningen, kulturskolan, kultur- och fritid, gymnasiet, äldreomsorgen och 
socialtjänsten.” 
  
Vänsterpartiet skulle vilja se tydlighet kring hur ovannämnda verksamheter konkret 
ska tillskansa sig kunskap om HBTQ+-relaterade frågor. 

——————— 

Ändringsförslag till ”Handlingsplan för hbtq+-arbete i Nynäshamns kommun” 

Vänsterpartiet föreslår att: 

- Lägga till till sista meningen av inledningstexten - 

”… där var och en identifierar sig som det kön som denne tilldelades vid födseln.” 

Slutmeningen föreslår vi därmed bör se ut som följer: 

”Sexualitetsnormen innefattar endast heterosexualitet vilket innebär attraktion mellan 
personer av olika kön, där var och en identifierar sig som det kön som denne 
tilldelades vid födseln.” 



Under 3.2.2 äldre hbtq+ personer 

Här saknas transperspektiv. Vi har förståelse för att man vill hålla det kort men det får 
inte bli så kort att det tappar bredden helt. 

- Vi önskar lägga till att det inte enbart handlar om olika samlevnadsformer utan 
också den stora sårbarhet som det innebär att ha en kropp som inte är könsnormativ 
och som kan behöva blottas i olika vård- och omsorgssammanhang även  som äldre.  

Som transperson, dvs inte identifierar sig med den könsidentitet som man tilldelades 
vid födelsen och som inte kommer vara könsnormativ oavsett om personen 
genomgått könsbekräftande kirurgi eller ej. Framförallt gäller det nedre kirurgi som 
inte alltid lyckas fullt ut, eller för all del ens väljs att genomgå. 

—————————————— 

3.2.3 

Här nämns sex och samlevnad men inte könsidentitet. 

—————————————— 

3.2.4 

Här nämns könsidentitet men inte sexualitet. 

Funktionsnedsatta (funktionsvarierade är ett mer modernt ord förövrigt) har också en 
sexualitet som kan vara både hetero och homo precis som övriga personer i 
befolkningen, inklusive äldre och personer med utomeuropeisk härkomst. 

—————————————— 

s.14(21) 

Det finns flera målgrupper inom den kommunala verksamheten som har möjlighet att 
främja hbtq+- personers livsvillkor, bland annat genom att de möter särskilt sårbara 
människor i sin verksamhet. 

De kommunala verksamheterna har möjlighet att främja hbtq + personers livsvillkor 
eftersom dessa personer finns i alla dessa verksamheter oavsett om de gett sig till 
känna eller inte. 

I de kommunala verksamheterna är inte endast ”särskilt sårbara människor” som man 
möter som är målgrupp, utan alla i de kommunala verksamheterna ingår i 
målgruppen. Det normmedvetna arbetet som gagnar hbtq+ personer gagnar alla och 
måste inkludera alla för att målet ska kunna uppnås. 

—————————————— 

 

Vänsterpartiet Nynäshamn, genom 
Tette (Annette) Merio



 

PROTOKOLL Sida 6(9) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34/22 KFN/2021/0046/059-5 

GDPR - Sociala medier i kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Nämndens verksamheter får fortsätta använda sociala medier samt att ställa sig bakom de i 
utredningen föreslagna åtgärderna 

Ärendet 
Utredningens riskanalys och konsekvensbedömning visar att det finns risker med användningen av 
sociala medier ur ett dataskyddsperspektiv, några åtgärder som helt eliminerar dessa kan inte 
vidtas. Det är helt i linje med det resonemang dataskyddsombudet för i sin granskningsrapport. 
Däremot finns många andra verksamhetsmässiga fördelar med sociala medier som också måste 
beaktas och ingå i den övergripande bedömningen av att stänga ner eller fortsätta användningen av 
sociala medier. Kommunikationsenheten har formulerat flera verksamhetsnyttor som i detalj 
redovisas i utredningen. 
 
Kommunens webbplats som alternativ till sociala medier  
Kommunens webbplats är i första hand en plats där medborgarna vill utföra rena serviceärenden - 
som till exempel ansöka om bygglov, försörjningsstöd eller hitta information om hur snöröjningen 
fungerar. Det har också visat sig att artiklar på kommunens webbplats når betydligt färre 
medborgare än motsvarande inlägg på sociala medier. I utredningen redovisas detta närmare. 
Kommunikationsenhetens bedömning är därför att det inte är ett fullgott alternativ att ersätta inlägg 
i sociala medier med artiklar på webbplatsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Nämndens verksamheter får fortsätta använda sociala medier samt att ställa sig bakom de i 
utredningen föreslagna åtgärderna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Nämndens verksamheter får fortsätta använda sociala medier samt att ställa sig bakom de i 
utredningen föreslagna åtgärderna 

Beslutsunderlag 
KFN/2021/0046/059: 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande  
Användning av sociala medier 
Kommunstyrelseförvaltningens bilagor 1–4 
Kultur- och fritidsavdelningens bilaga 5, kartläggning av sociala medier i kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter 
GDPR genomgång Sociala medier nämnder 
KFN/2021/0046/059–3 
 

Skickas till 
Akten, KSF, Dataskyddsombudet 
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2022-06-13  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35/22 KFN/2022/0040/007-4 

Remiss - Samordnat svar på Revisionsrapport - Granskning 
kring barn och ungas psykiska ohälsa 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Godkänna kultur- och fritidsavdelningens svar och lämna det till 
kommunstyrelseförvaltningen 

Ärendet 
Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige ökar idag. Inom kommunen finns många 
olika verksamheter som tillsammans ska arbeta för att främja den psykiska hälsan hos barn och 
ungdomar. Det handlar exempelvis om förskola, skola (inklusive elevhälsan), skolbarnsomsorgen, 
socialtjänsten och fritidsgårdsverksamheten. Insatser behövs av såväl främjande/förebyggande art 
som av åtgärdande art. När det gäller åtgärdande insatser finns det inom regionen dessutom barn- 
och ungdomspsykiatrin och verksamheter inom första linjens psykiatri som också arbetar med barn 
och ungdomars psykiska hälsa.  
 
Granskningen har syftat till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt kommunstyrelsen 
säkerställer en ändamålsenlig verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. 
Nedan följer PWC:s frågeställningar. 
 

1. Finns det tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan kring barn och ungdomars 
psykiska ohälsa inom kommunen? 

2. Finns det tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar inom kommunen? Hur har 
dessa utvecklats över tid och vad resulterar anmälningarna i för åtgärder? 

3. Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nämnderna och mellan de 
berörda verksamheterna? 

4. Finns det metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig upptäckt? 
5. Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och 

ungdomar? 
6. Vilken analys och slutsats har nämnderna dragit utifrån utvecklingen de senaste 

åren och vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att minska den psykiska ohälsan hos barn 
och ungdomar? 

Förvaltningens bedömning  
Kultur- och fritidsavdelningen menar att avdelningens enheter har en stor del i arbetet med ungas 
psykiska hälsa. Avdelningen stöttar på olika sätt föreningslivet i deras hälsofrämjande arbete. Det 
gäller både idrottsföreningar, kulturföreningar och sociala föreningar. Samtliga verksamheter arbetar 
med Barnkonventionen som kompass. UNG fritid har en betydande roll i arbetet med ungas hälsa i 
Nynäshamns kommun. Deras verksamhet är utåtriktad, mobil, med utökad målgrupp och ett stort 
engagemang i barn och ungas välbefinnande. Kultur- och fritidsavdelningens enheter arbete 
inkluderar också unga med funktionsvariationer. Socialstyrelsen skriver att: ”Nedsatt psykisk hälsa 
och dålig tandhälsa mer än dubbelt så vanligt bland personer med funktionsnedsättning än hos 
övrig befolkning. En mycket stor del av den samlade ohälsan finns hos personer med 
funktionsnedsättning. Till exempel har UNG fritid sin mycket uppskattade verksamhet Onsdagsvillan 
som riktar sig till gruppen med funktionsvariation. De främjas också av bibliotekets Äppelhylla, med 
böcker för och om barn med funktionsvariationer. De går inte att nog understryka kultur, idrott och 
andra fritidssysselsättningars vikt i sammanhanget av psykisk hälsa. 
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2022-06-13  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Godkänna kultur- och fritidsavdelningens svar och lämna det till 
kommunstyrelseförvaltningen 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Godkänna kultur- och fritidsavdelningens svar och lämna det till 
kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Remiss - Samordnat svar på Revisionsrapport - Granskning kring barn och ungas psykiska ohälsa 
Revisorerna - Granskning kring barn och ungas psykiska ohälsa, Nynäshamns kommun 
PWC Granskningsrapport psykisk ohälsa 2021 
Tjänsteutlåtande KFN/2022/0040/007–2 
 

Skickas till 
Akten, KSF, Revisorerna  
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Kultur- och fritidsnämnden 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

36/22 Övriga frågor 
Per Malmsten (M) informerar om att det ska startas en Riksteaterförening i Nynäshamns kommun 
och att en interimsstyrelse ska inrättas. Målsättningen är att det ska sättas upp minst en 
föreställning under hösten 2022. 

Per informerar också om att Ungdomsrådet nu är igång med nio ungdomar engagerade.  

Per informerar slutligen om att enhetschef för bibliotek kommer att sluta efter sommaren. Innan 
hon avslutar sitt uppdrag kommer hon se till att biblioteksplanen färdigställs. 
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