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96/21 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor.

97/21 Redovisning av bidrag Polhems underwerk
Hans-Martin Akleye, avdelningschef redovisar på begäran utbetalade bidrag till föreningen Polhems
underwerk.

98/21 Information - Profilutbildningar - utredning om
fritidsaktiviteter
Hans-Martin Akleye, avdelningschef informerar om barn- och utbildningsförvaltningen utredning och
barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut gällande profilutbildningar. Han redogör också för
kultur- och fritidsavdelningens tankar kring verksamhet liknande tidigare ”Tema Fritids”.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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99/21 Politikerrapporter
Christer Dahl (S) har till handlingarna lämnat två politikerrapporter efter sina besök på biblioteket
och på bild- och folkrörelsearkivet. Han redogör över besöken för nämnden.
Lennart Thunqvist (MP) har till handlingarna lämnat en politikerrapport efter sitt besök på
Nynäshamns idrottsförening, fotboll. Han redogör över besöket för nämnden och poängterar särskilt
idén om att sätta ihop ett kommungemensamt fotbollslag.

100/21 Val av ledamöter och ersättare till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. utse följande ledamöter till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott:
1. Per Malmsten (M) ordförande
2. Bo Persson (L) vice ordförande
3. Christer Dahl (S)
2. utse följande personliga ersättare till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott:
1. Christina Sönnergren (M)
2. Margita Ljusberg (M)
3. Daniel Jobark (S)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0002/041–15

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022
Kultur- och fritidsnämndens 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) och Daniel Jobark (S) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservationer och särskilda yttranden

Christer Dahl (S) lämnar ett särskilt yttrande som läggs till protokollet.

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, LOVaktiviteter 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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets 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

Yrkanden

Bo Persson (L) yrkar bifall till kultur- och fritidsavdelningens förslag.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022 med internbudget, investeringsbudget och
internkontrollplan (bilaga)

Skickas till

Akten, KSF Ekonomi

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0034/061–37

Svar på remiss - Upprustning av kommunens parker och
idrottsplatser
Kultur- och fritidsnämndens 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. Förslaget har skickats vidare på remiss för
ett yttrande från kultur och fritidsnämnden. Remissyttrandet önskas inkomma till
kommunstyrelseförvaltningen senast den 1 december 2021.
Kultur och fritidsavdelningen arbetar på flera sätt med att få barn och unga att röra på sig mer,
både spontant och i ordnade former. Det sker genom bidrag till föreningar, utveckling av platser för
spontan lek och idrott genom så kallade kultur och aktivitetszoner och även i de utvecklingsplaner
som ska tas fram för Lövhagen och Kvarnängen. UNG fritid anordnar ofta utomhusaktiviteter och är
närvarande med fritidsutrustning, den så kallade AktivitetsBanken, för utlåning av fritids-utrustning
på olika platser i kommunen. Kultur och fritidsavdelningen anordnar också varje år (med undantag
för pandemi-perioden) en idrottsdag med prova-på-aktiviteter där föreningarna kan presentera det
breda utbud av sport och idrott som finns i Nynäshamns kommun. Avdelningen samarbetar med
Riksidrottsförbundet i Strategi 2025, ett arbete som syftar till att fler ska vilja och kunna idrotta i
förening – hela livet. Både kultur och fritidsnämnden och kultur och fritidsavdelningen tar frågan om
barn och ungas rätt och möjlighet till rörelse och motion på mycket stort allvar både i hälsoaspekter
och i sociala sammanhang. 2(2) 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

Arbetsutskottets 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
Akten, KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0002/041–15

Investering och upphandling av ny ismaskin till ishallen
Kultur- och fritidsnämndens 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

Arbetsutskottets 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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0019/800–9

Riktlinje för kultur- och fritidsnämndens
kontaktpolitikerverksamhet
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna riktlinje för kultur och fritidsnämndens kontaktpolitikerverksamhet

Ärendet

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna riktlinje för kultur och fritidsnämndens kontaktpolitikerverksamhet

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KFN/2021/0019/800–8

Skickas till

Akten, revisorerna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0059/821–3

Behovsanalys, idrottshall i Källberga
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anta förvaltningens behovsanalys som sin egen och överlämna den till kommunstyrelsen

Ärendet

Med anledning av den förväntade befolkningsökningen i Ösmo och Källberga identifieras ett behov
av en utökning av antalet idrottshallar för föreningslivet i kommundelen.
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 egen och överlämna den till kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att
1. anta förvaltningens behovsanalys som sin egen och överlämna den till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

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

Skickas till
KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0054/060–3

Svar på remiss - Hållbarhetsstrategi
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget och överlämna det till
kommunstyrelseförvaltningen
2. föreslå kommunstyrelsen att återremittera hållbarhetsstrategin till
kommunstyrelseförvaltningen för att omarbetas till ett format som gör den möjlig för
politiker och personal att tillämpa den.

Ärendet

Genomförande av hållbarhetsstrategin
Kommunfullmäktige ges i uppdrag att följa upp sex målområden med underliggande 14
hållbarhetsmål, vilka i sin tur följs upp av kommunstyrelseförvaltningen.
Hållbarhetsmålen innehåller sammanlagt 67 delmål som nämnderna förväntas följa upp.
Varje nämnd har tilldelats flera delmål där de tillsammans med andra nämnder har fått ett
huvudansvar eller ett delansvar. Huvudansvar innebär samverkan och dialog.
Följande delmål berör kultur- och fritidsnämnden:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Justerarsignaturer

Delmål 1.2 År 2030 är kommunens upphandlade transporter och arbetsmaskiner3 fossilbränslefria.
Delmål 1.3 Andelen resor med bil i tjänsten minskar till förmån för resor med kollektivtrafik, gång och
cykel och organisationens totala resbehov minskar till förmån för digitala mötesformer.
Delmål 2.1 Energianvändningen i kommunägda lokaler minskar i genomsnitt 4 % per år under
perioden 2022–2030.
Delmål 7.3 År 2030 beaktas10 cirkulär ekonomi i majoriteten av kommunens upphandlade avtal.
Delmål 7.7 Matsvinnet i kommunala verksamheter minskar succesivt13 till år 2030 och det oundvikliga
matavfallet såväl som förpackningar återvinns.
Delmål 10.1 I Nynäshamns kommun känner sig alla invånare trygga.
Delmål 10.3 År 2030 har alla medarbetare inom kommunorganisationen kunskaper för att upptäcka
våldsutsatthet samt kännedom om särskilt utsatta grupper inom sin specifika verksamhet.
Delmål 11.5 Berörda medarbetare inom kommunorganisationen ska ha goda och uppdaterade
kunskaper om ANDTS samt kännedom om särskilt utsatta grupper.
Delmål 12.1 I Nynäshamns kommun är information om och platser för friluftslivet tillgängligt för alla.
Delmål 12.2 I Nynäshamns kommun finns gott om ytor för spontanidrott, lek och rekreation.
Delmål 12.4 År 2030 är Nynäshamns kommun topp 50 i Sverige i Naturvårdsverkets årliga mätning
Årets Friluftskommun.
Delmål 13.1 Förtroendevalda och tjänstepersoner har kunskap om normkritik och ett normkritiskt
förhållningssätt präglar kommunens arbete
Delmål 13.2 Kommunen arbetar förebyggande och långsiktigt mot diskriminering och orättvisor
Delmål 13.3 I Nynäshamns kommun får alla komma till tals, ta del av information och värna sina
rättigheter.
Delmål 13.4 Barns rättigheter är en naturlig del i alla kommunens verksamheter
Delmål 14.1 Kommunen arbetar förebyggande mot pojkars och mäns sexuella, fysiska, psykiska och
hedersrelaterade våld mot kvinnor och flickor
Delmål 14.2 Jämställdhetsintegrering sker i kommunens alla verksamheter

Utdragsbestyrkande
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Genomförandeplaner
Enligt Hållbarhetsstrategi 2022–2030 ska varje förvaltning och bolag även upprätta
genomförandeplaner för sitt hållbarhetsarbete. Syftet med dessa planer är att underlätta och
effektivisera verksamheternas åtgärdsarbete genom att tydliggöra vad som ska göras, vem som ska
göra det och när det ska göras. Planerna ska dessutom verka som underlag för kommunens
nämnder och styrelser att fatta beslut om åtgärder och avsätta medel för de insatser som behövs
för att hållbarhetsstrategins mål ska uppnås.
Genomförandeplanerna ska vara färdigställda och beslutade senast i augusti 2022 så att de åtgärder
som ska genomföras i närtid hinner integreras i nämndernas verksamhetsplaner.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget och överlämna det till
kommunstyrelseförvaltningen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget och överlämna det till
kommunstyrelseförvaltningen

Yrkanden

Bo Persson (L) yrkar på återremiss enligt följande: Kultur- och fritidsnämnden föreslår att
hållbarhetsstrategin återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för att omarbetas till ett format
som gör den möjlig för politiker och personal att tillämpa den.
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Bo Perssons (L) yrkande.

Beslutsunderlag

Remiss – Hållbarhetsstrategi med bilagor
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0054/060–2

Skickas till
KSF, Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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107/21 Anmälningsärenden
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande ärenden i utskicket:
-

Svar på förvaltningsremiss - Mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun

-

Beslut Kf § 147 2021-09-16 - Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda
i Nynäshamns kommun

-

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-21 § 326 Förslag till handbok för tillämpning av
dataskyddsförordningen i Nynäshamns kommun

-

Beslut BUN § 113/21 - Beslut avseende profilutbildningar

-

Beslut - Kf § 165 2021-10-14 - Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier
och priser

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

108/21 Redovisning av delegationsbeslut
Kultur- och fritidsavdelningen redovisar följande delegationsbeslut:
-

Delegationsbeslut – Digital utveckling samt ökad mobilitet för biblioteket 2021

-

Delegationsbeslut – Omgestaltning samt tillgängliggörande av biblioteket

-

Delegationslista 20 - Svenska turistföreningen - Sörmlandsleden

-

Delegationslista 21 - Avslag ansökan om kulturbidrag - Clownen Max

-

Delegationslista 22 - PRO, SNJ och Sörmlandsleden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. Lägga redovisningen till handlingarna.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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109/21 Övriga frågor
Villan
Annette Merio (V) frågar hur det har gått med de outnyttjade lokalerna i Villan. Hans-Martin Akleye,
avdelningschef kultur- och fritid svarar att diskussion förs med fastighetsavdelningen. Kultur- och
fritidsavdelningen för också en diskussion kring att göra Kamelparken bakom Villan till en parklek.
AktivitetsBanken
Annette Merio (V) frågar om AktivitetsBanken, som hon menar uppfattas som riktad endast till barn
och ungdomar. Hon undrar också om utlåningsverksamheten kommit igång. Hans-Martin Akleye,
avdelningschef kultur- och fritid svarar att det finns ett system för utlåning som kan tillämpas, men
att det i nuläget inte finns resurser att driva AktivitetsBanken i större format.
Nattvandring
Annette Merio (V) ställer även en fråga om hur det går med nattvandringsverksamheten. HansMartin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid svarar att verksamheten har kommit igång men att
vissa justeringar kommer att ske efter hand. Just nu finns det inbokad verksamhet fram till den 12
december.
Stipendier/priser
Annette Merio (V) tar upp frågan om när och hur nomineringar till priser och stipendie-ansökningar
ska avgöras. Åsa Urberg, nämndsekreterare svarar att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott är
jury tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen centralt och att det avgörs vid arbetsutskottets
möte den 29 november. Nämnden informeras sedan vid sammanträdet den 14 december.
Vita Villan tillgänglighet
Lou-Lou Hillstad (SN) tar upp frågan om tillgänglighet på Vita Villan. Hans-Martin Akleye,
avdelningschef kultur- och fritid svarar att det är ett delat ansvar mellan kultur- och
fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen. Kultur- och fritidsavdelningen valde att starta
verksamheten så fort möjligheten fanns. Tillgänglighetsaspekterna kommer att ses över.
Balanslista Ungdomsråd
Per Malmsten (M) frågar om hur det går med uppdraget att starta ett ungdomsråd. Hans-Martin
Akleye, avdelningschef kultur- och fritid svarar att det saknas kompetens att arbeta med frågor som
dessa, men att det finns en plan. Kultur- och fritidsavdelningen återkommer i frågan.
Rekrytering
En ny enhetschef för förening och anläggning ska rekryteras. Tidigare enhetschef anläggning
kommer att arbeta kvar på halvtid som senior rådgivare. Hans-Martin Akleye, avdelningschef kulturoch fritid informerar om att det kommit in många ansökningar. Processen tar tid, kultur- och
fritidsavdelningen förväntar sig att en ny person finns på plats i februari nästa år.
Enprocentsregeln
Per Malmsten (M) informerar om att han har efterfrågat att avdelningschef kultur- och fritid har
avstämning med fastighetsavdelningen kring enprocentsregeln som innebär att en procent av
byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler, platser och byggnader avsedda för
offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning.
Förslag på lokaler att ha nämndmöten i
Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att ge förslag på lokaler för nämndmöten år 2022. Några
av förslagen var Kvarnängen, simhallen, Lövhagen, Nynäs segelsällskap, Kalvö koloniområde och
bygdegården.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Nästa sammanträde den 14 december
Fortsättning på workshop i Politikerrollen kommer att hållas före ordinarie nämndsammanträde den
14 december. Workshoppen startar kl.13 och nämndsammanträdet startar kl.16, som vanligt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

