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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 
Anslaget sätts upp: 2022-06-01                Anslaget tas ned: 2022-06-23 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Stora Rammklöv, 2022-06-01 kl. 14.00-14:40 

Beslutande 
Per Malmsten (M) ordförande 
Bo Persson (L) vice ordförande 
Christer Dahl (S) 

 

 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Åsa Urberg, nämndsekreterare/utredare 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 19–23 

Justeringens plats och tid Direktjustering 
 

Underskrifter 
 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

  19/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 20/22 Svar på remiss - handlingsplan för hbtq+-arbete  
§ 21/22 GDPR - Sociala medier i kultur- och fritidsnämndens verksamheter  
§ 22/22 Remiss - Samordnat svar på Revisionsrapport - Granskning kring barn och ungas 

psykiska ohälsa 
 

  23/22 Övriga frågor 
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19/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring med tillägg av en övrig fråga; ett tillägg av ärende till kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni, gällande AC Milan. 
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§ 20/22 KFN/2022/0028/449–2  

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

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

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. 

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. Bilaga 1 innehåller kultur- och fritidsavdelningens förslag till svar 
från kultur- och fritidsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

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

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

Skickas till 
Akten, KSF 
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§ 21/22 KFN/2021/0046/059–4 

GDPR - Sociala medier i kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 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 

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 

 

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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§ 22/22 KFN/2022/0040/007–3 

Remiss - Samordnat svar på Revisionsrapport - Granskning 
kring barn och ungas psykiska ohälsa 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till 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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Förvaltningens 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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23/22 Övriga frågor 
AC Milan 
Hans Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar om att det tillkommer ett 
beslutsärende till nämndens sammanträde den 13 juni. Om kultur- och fritidsnämnden får medel till 
att ta ansvar över AC Milans verksamhet, så kan den komma att överföras från barn- och 
utbildningsnämnden. En ny upphandling måste påbörjas i höst.  
 
Bidrag 
Per Malmsten (M), ordförande informerar om att han och Hans-Martin Akleye kommer att besöka 
hembygdsföreningen i Nynäshamn för ett möte och diskutera ekonomiska frågor. Hans-Martin 
tillägger att bidragsreglementet inte innehåller något stöd till kulturhistoriska föreningar, vilket det 
finns i det förslag på reglemente som förhoppningsvis kommer att tas upp till beslut i höst. 
Hans-Martin kommer också att träffa studieförbunden och diskutera olika bidragsformer. 
 
Planeringsbudget 
Planeringsbudgeten är presenterad. Det finns inte medel att genomföra alla satsningar 2023 som 
det ser ut nu.  
 
Bibliotekschef 
Enhetschef för biblioteket Giovanna Jörgensen har sagt upp sig för en ny anställning i Värmdö 
kommun. Hon kommer att satsa på att få klart så mycket som möjligt av biblioteksplanen innan hon 
går.  
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