PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Plats och tid

Sammanträdesrum Örngrund samt via Teams, 2021-04-26 kl. 16.00-18.13

Beslutande

Mikael Persson (L), ordförande
Per Malmsten (M), vice Ordförande, via Teams
Linnea Johansson (KD), via Teams
Christina Sönnergren (M), via Teams §§ 34-45, §§ 47-52
Kjell Gustavsson, (C), § 46, ersätter Christina Sönnergren pga. jäv, via Teams
Christer Dahl (S), via Teams
Daniel Jobark (S), via Teams
Rolf Åberg (SN), via Teams
Anette Merio (V), via Teams §§ 35-52
Björn Larsson (SD), via Teams

Icke tjänstgörande ersättare

Bo Persson (L), via Teams
Kjell Gustafsson (C), via Teams §§ 34-45, §§ 47-52
Christina Sönnergren, (M), § 46
Halina Juskiv (S), via Teams §§ 35-52
Johan Wolf (SD), via Teams
Lou-Lou Hillstad (SN), via Teams
Lennart Thunqvist (MP), via Teams

Övriga deltagare

Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, via Teams
Sune Hamrin, enhetschef anläggning, via Teams
Åsa Urberg, nämndsekreterare, via Teams
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare (SN), via Teams
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M), via Teams

Paragrafer
§§ 34-52

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen plan 4 2021-04-29 kl.14.00
Underskrifter
Christer Dahl (S)
Justerare

Mikael Persson (L)
Ordförande

Carolin Sjöstrand
Sekreterare
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-26
Anslaget sätts upp: 2021-04-29
Förvaringsplats för protokollet: KFN plan 4
Underskrift

Carolin Sjöstrand
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Kultur- och fritidsnämnden
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34/21 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med ändringen att ärende § 37, Kultur- och fritidsnämndens stipendier och
priser behandlas under § 35, Politisk dialog. Första beslutspunkt på dagordningen blir efter den
ändringen § 37.
Följande tillägg görs under § 52 Övriga frågor:
1. Väckande av ärende om att uppmärksamma Moa Martinson.
2. Väckande av ärende om nattvandring.
3. Anette Merio, (V), anmäler en övrig fråga gällande fritidsbiblioteket samt en övrig fråga
gällande nämnden. Frågan om fritidsbiblioteket besvaras under § 36 Aktuellt från kultur- och
fritidsavdelningen.
Med ovanstående förändringar fastställer kultur- och fritidsnämnden dagordningen.

35/21 Politisk dialog
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter diskuterar olika frågor gällande nämndens stipendier och
priser. Till exempel stipendiebelopp och namn på stipendier och under vilka former priserna ska
delas ut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26
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36/21 Aktuellt från kultur- och fritidsavdelningen
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om aktuellt från verksamheterna.
Han informerar bland annat att pilotprojektet kultur- och aktivitetszoner startar i Stora Vika, att
biblioteket planerar sin sommarverksamhet och har goda utlåningssiffror, samt att fritidsbanken har
startat med utlåning av till exempel utrustning.
Vidare besvarar han här en övrig fråga från Anette Merio, (V), gällande fritidsbiblioteket.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 37/21

KFN/2020/0045/106–4

Uppföljning av Dataskyddsombudets granskningsrapport av
personuppgiftsbehandling
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlåta till kultur- och fritidsavdelningen att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna
rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1
2. kultur- och fritidsavdelningens senast den 14 juni 2021 återkommer med information till
kultur- och fritidsnämnden om hur arbetet fortlöper

Ärendet

Den 31 augusti 2020 inkom kommunens dataskyddsombud med ”Rapport – granskning av
personuppgiftsbehandling inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter”.
Granskningen har fokuserat på hur kultur- och fritidsnämndens verksamheter efterlever vissa
utvalda artiklar ur dataskyddsförordningen. Av rapporten kan man utläsa att kultur- och
fritidsnämnden, enligt dataskyddsombudets bedömning, brister i ett antal hänseenden.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlåta till kultur- och fritidsavdelningen att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna
rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1
2. kultur- och fritidsavdelningens senast den 14 juni 2021 återkommer med information till
kultur- och fritidsnämnden om hur arbetet fortlöper

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlåta till kultur- och fritidsavdelningen att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna
rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1
2. kultur- och fritidsavdelningens senast den 14 juni 2021 återkommer med information till
kultur- och fritidsnämnden om hur arbetet fortlöper

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Uppföljning av rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom kultur- och
fritidsnämndens verksamheter
Dataskyddsombudets granskningsrapport KFN 2020-08-31 med bilagor 1–4
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0045/106–3

Skickas till

Dataskyddsombudet
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 38/21

Sida 7(29)

KFN/2021/0018/246–4

Svar på remiss - Styrdokument för upplåtelse av
namnrättigheter
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen.

Reservationer och särskilda yttranden

Christer Dahl (S) lämnar ett särskilt, skriftligt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-18, § 144, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
styrdokument som reglerar när och hur upplåtelser av namnrättigheter för kommunala byggnader
och anläggningar kan tillåtas. Ett förslag till riktlinje har tagits fram och remitterats till
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Genom remissen önskar kommunstyrelseförvaltningen få nämndernas synpunkter på förslaget i
stort; men särskilt gällande följande:
1. Upplåtelsens längd och begränsningar gällande namn (riktar sig till samhällsbyggnadsnämnden i
första hand).
2. Hur många föreningar som nyttjar en sådan byggnad/anläggning där upplåtelse enligt förslaget
skulle kunna bli aktuellt.
3. Placering av beslutanderätt att upplåta namnrättighet; hos fastighetsförvaltande nämnd eller den
nämnd som ansvarar för bidragsgivning.

Förvaltningens bedömning

Föreningar och hallar
Kultur- och fritidsavdelningen håller med om att hallar som i första hand används av grundskolan
inte ska byta namn. Det är dock problematiskt att föreningar som hyr ”på rätt plats” ska kunna söka
upplåtande av namnträttighet och på så vis få möjlighet till mer stöd än övriga föreningar.
Upplåtande av namnrättighet till förening
Kommunstyrelseförvaltningen anser att upplåtande bör ske till förening och inte direkt till ett
företag. Kultur- och fritidsavdelningen håller med i bedömningen att ett upplåtande av
namnrättighet direkt till företag kan väcka frågor om otillåtet stöd till näringslivet. Även att
upplägget kan påverka kommunens arbetsbelastning och att kopplingen mellan förening och företag
riskerar att utebli. Avdelningen håller också med om att föreningarna bör ha bättre möjligheter än
kommunen att nå ut till potentiella företag, och att förslaget på så sätt blir bättre förankrat bland de
som nyttjar aktuell byggnad/anläggning. Ett tillägg från kultur- och fritidsavdelningens sida är att
företaget i fråga ska vara lokalt förankrat.
Placering av beslutanderätt
Avtalet bör bland annat innehålla punkt om skyltning, som formuleras av
samhällsbyggnadsförvaltningen och att avtalet måste ses över och revideras om ny förening börjar
använda anläggningen eller om en förening slutar använda anläggningen.
Slutligen menar kultur- och fritidsavdelningen att förslaget i stort är bra men att det utöver riktlinje
och avtalsmall även behöver finnas en policy för reklam i och på kommunala fastigheter och
anläggningar. Denna policy bör börja gälla samtidigt som riktlinjerna.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KFN/2021/0018/246–2
Remiss – Styrdokument för upplåtelse av namnrättighet KFN/2021/0018/246–1

Skickas till
KSF
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Nynäshamn, 2021-04-12
Kultur- och fritidsnämnden
Ärendenummer KFN/2021/0018/246 - 2

Särskilt yttrande angående Svar på remiss – Styrdokument
för upplåtelse av namnrättigheter
Socialdemokraterna i Nynäshamn har tagit del av Kultur- och fritidsavdelningens
remissvar avseende Styrdokument för upplåtelse av namnrättigheter och vill inlämna
följande yttrande.
Socialdemokraterna anser, att kultur och fritidsavdelningen har formulerat ett mycket
bra remissvar, men vill ändå understryka att vi som socialdemokrater känner oss
mycket tveksamma till att kommunala byggnader ska kunna namnändras i ett
kommersiellt syfte. Ärendet bygger på att föreningar ska kunna fakturera företag som
köper namnrättigheter till en kommunal byggnad för att få in sponsorpengar. En del
av föreningslivet är idag beroende av sponsorpengar för att fullt ut kunna finansiera
sin verksamhet. Grunden bör istället vara, att de kommunala föreningsbidragen ses
över för att utgöra en bättre ekonomisk grund för föreningslivet totalt.
Om man ändå möjliggör för vissa föreningar att få in sponsorpengar genom att sälja
namnrättigheter till kommunala byggnader bör i så fall ett fördelningssystem
upprättas till att också inräkna övriga föreningar som mottagare av de aktuella
sponsormedlen. Detta för att alla medborgare och föreningar ska kunna behandlas
likvärdigt.
De föreningar som inhyses i till exempel skolornas idrottshallar eller är
utomhusbaserade har mycket svårt att sälja kommunala byggnaders namn till företag
och har därmed inte alls samma möjligheter till åstad komma större inkomstökningar.
Socialdemokraternas grundinställning är att föreningslivet ska kunna få ett likvärdigt
stöd från kommunen för sin verksamhet enligt ( Likställighetsprincipen som stadgas i
2 kap. 3 § KL och innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika om det
inte finns sakliga skäl för något annat. )
I avtalstexten föreslås dessutom, att ett företag kan få köpa namnet på en kommunal
byggnad i upp till 10 år. Det anser Socialdemokraterna vara en väldigt lång avtalstid.

Socialdemokraterna i Nynäshamn
Christer Dahl, gruppledare

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 39/21

Sida 9(29)

KFN/2021/0026/003–4

Svar på remiss - Lokal uppföljning av nationella minoriteter
och minoritetsspråk i Nynäshamns kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. lämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet

Det finns fem erkända nationella minoriteter i Sverige; romer, judar, sverigefinnar, samer och
tornedalingar. De nationella minoriteterna har egna, av Språklag (2009:600) erkända,
minoritetsspråk: romani chib, jiddisch, finska, samiska och meänkieli. Utöver språklagen och
minoritetslagen stärks barn och ungas rättigheter särskilt genom Skollagen (2010:800). Riktlinjerna
är uppdelade i fyra kategorier; information, kultur, språk samt inflytande och delaktighet.
Kategorierna kultur och inflytande och delaktighet är de som särskilt berör kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsavdelningen har blivit ombedda att besvara tre frågor i arbetet med uppföljningen
av riktlinjerna.
I riktlinjerna fastslås vilka skyldigheter kultur- och fritidsnämnden har att säkerställa skydd för och
främjande av de nationella minoritetsspråken:
-

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att öka kunskap om minoriteterna genom att
tillgängliggöra litteratur, fakta och medier om och för målgruppen, med särskilt fokus på
barn och unga.
Vid rekrytering av nya medarbetare låta nationella minoritetsspråken utgöra en särskild
merit i den mån det är möjligt och rimligt. (En rekommendation till alla förvaltningar).
Samtliga nämnder bidrar till att de nationella minoriteternas högtidsdagar uppmärksammas.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen beskriver i tjänsteutlåtandet uppföljningen till var och en av de
efterfrågade punkterna.
• Kultur- och fritidsnämnden verkar för att öka kunskap om minoriteterna genom att
tillgängliggöra litteratur, fakta och medier om och för målgruppen, med särskilt fokus på
barn och unga.
• Vid rekrytering av nya medarbetare låta nationella minoritetsspråken utgöra en särskild
merit i den mån det är möjligt och rimligt. (En rekommendation till alla förvaltningar.)
• Samtliga nämnder bidrar till att de nationella minoriteternas högtidsdagar uppmärksammas.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Beslutsunderlag

Mål och riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk i Nynäshamns kommun
Utskick lokal uppföljning av riktlinjer för nationella minoriteter
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0026/003–2

Skickas till
KSF
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 10(29)

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 40/21
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KFN/2021/0028/808–4

Svar på remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget till regionstyrelsens
förvaltning, Region Stockholm.

Ärendet

Region Stockholms kulturnämnd har under 2020 lett arbetet med att ta fram strategin. Ett antal
arbetsgrupper med representation från bland annat folkbildning, kommuner och region har varit
involverade i arbetet.
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen knyter an till den regionala utvecklingsplanen, RUFS
2050, och dess övergripande målsättning om en god livsmiljö för regionens invånare. Genom
strategin vill Region Stockholm synliggöra hur de värden som folkbildningens aktörer skapar kan
bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och lyfta fram den potential som folkbildningen har
som regional utvecklingsfaktor.
Ambitionen med strategin är att ge en riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor
för Stockholmsregionen. Den avser att både tydliggöra Region Stockholms roll som regional aktör
och peka ut angelägna utvecklingsområden, men också fungera som stöd och inspirera
kommunernas arbete med långsiktiga planer och utveckling kopplat till folkbildningsfrågor. Strategin
ska vidare underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala, lokala och nationella aktörer
inom offentlig, privat och ideell sektor. Strategin avgränsas till att primärt omfatta den folkbildning
som studieförbund och folkhögskolor bedriver.
Fyra målområden har tagits fram som svarar mot de fyra långsiktiga målen för regionen i RUFS
2050:
- Folkbildning stärker demokratin och gör fler delaktiga i samhällsutvecklingen, vilket bidrar till en
god livsmiljö och en tillgänglig region.
- Folkbildning ökar tillgänglighet och deltagande i kulturlivet, vilket bidrar till en öppen, jämlik och
inkluderande region.
- Folkbildning utjämnar utbildningsklyftor och stärker det livslånga lärandet, vilket bidrar till en
ledande tillväxt- och kunskapsregion.
- Folkbildning stärker folkhälsan och tillgängligheten samt breddar livsval, vilket bidrar till en hållbar
utveckling i en resurseffektiv region.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget till landstingsstyrelsens
förvaltning, Region Stockholm.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Arbetsutskottets förslag till beslut

Sida 12(29)

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget till landstingsstyrelsens
förvaltning, Region Stockholm.

Beslutsunderlag

Remiss Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0028/802-2

Skickas till

Akten, KSF (för kännedom) samt registrator.lsf@sll.se

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 41/21

Sida 13(29)

KFN/2020/0034/730–22

Ordförandeförslag - Avslut av uppdrag om att ta fram ett
kulturpolitiskt program
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige att avsluta uppdraget som kommunfullmäktige lämnade till
kultur- och fritidsnämnden den 16 maj 2019 § 92.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att kommunen skulle ta fram en kulturplan med strategier för
hur man med kulturen som verktyg skulle kunna öka såväl tillväxten som besöksnäringen i
kommunen. Ett förslag till kulturplan arbetades fram av kultur- och fritidsavdelningen då bland
annat material från föreningslivet samlades in. Av oklar anledning uppstod en lucka i
beslutshanteringen och ärendet tas aldrig upp till beslut i kultur- och fritidsnämnden.
Tre år senare har ärendet istället hamnat hos kommunstyrelseförvaltningen. I december 2014 får
kultur- och fritidsnämnden ett projektdirektiv ”Kulturplan 2016–2019” presenterat för sig. Nämnden
får i april 2015 muntlig information om hur arbetet fortlöper. Under samma tid håller
kommunstyrelseförvaltningen i en mängd dialogmöten med anledning av framtagandet. Arbetet blir
färdigt till början av 2016 då kulturplanen går ut på remiss.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 22 februari 2016 att anta förslaget med tillägg om tydligare
direktiv för hur målen i planen ska implementeras i nämndernas verksamhetsplaner samt relationen
mellan planen och mål och budget.
Förslaget behandlas sedan av kommunstyrelsen den 15 juni 2016 § 133 som då återremitterar
förslaget för att underlaget ska kompletteras med synpunkter från gruppledarna i
kommunfullmäktige.
Underlaget kompletteras och behandlas på nytt av kommunstyrelsen den 23 november 2016 § 218.
Kommunstyrelsen beslutar denna gång att återremittera kulturplanen med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut från den 18 maj 2016 § 119 om vad som är styrande och vad som är
stödjande/vägledande dokument, och för att ta fram en uppskattning av resurser för att genomföra
kulturplanen samt klargöra vilken vision som gäller i kulturplanen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår därefter, den 29 oktober 2018 §, kommunfullmäktige att
återremittera kulturplanen till kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar den 16 maj
2019 § 92 att arbetet med att ta fram en kulturplan ska avbrytas, och att kultur- och fritidsnämnden
i stället ges i uppdrag att omarbeta planen till ett kulturpolitiskt program som bättre
överensstämmer med Mål och budget.
Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med kulturprogrammet med start sommaren 2020 efter det
att kultur- och fritidsnämnden beslutat godkänna arbetsgången den 15 juni 2020 § 34.
På hösten 2020 går kulturprogrammet ut på remiss till föreningar, politiska grupper samt
nämnderna i Nynäshamn kommun. När revideringen är utförd beslutar kultur- och fritidsnämnden
den 2 december 2020 § 66, att godta revideringen och överlämna kulturprogrammet till
kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dock den 25 februari 2021 § 38 att återremittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Ordförandes förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. föreslå kommunfullmäktige att avsluta uppdraget som kommunfullmäktige lämnade till
kultur- och fritidsnämnden den 16 maj 2019 § 92.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. föreslå kommunfullmäktige att avsluta uppdraget som kommunfullmäktige lämnade till
kultur- och fritidsnämnden den 16 maj 2019 § 92.

Yrkanden

Björn Larsson, (SD), yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Samtliga tidigare beslut och tjänsteutlåtanden i ärende KFN/2020/0034/730

Skickas till
KSF
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 14(29)

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 42/21

Sida 15(29)

KFN/2020/0035/730–18

Ordförandeförslag – Avslut av uppdrag om att ta fram ett
idrottspolitiskt program
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. avsluta arbetet med att ta fram ett idrottsprogram.

Ärendet

Idrottsprogrammet har remitterats till nämnderna i Nynäshamns kommun, de politiska grupperna
samt till en referensgrupp av idrottsföreningar. Programmet har också under arbetets gång lagts
fram för Stockholmsidrotten som en referensgrupp. Ingen idrottsförening har besvarat remissen
men Stockholmsidrotten var positiva till programmet.
Kommunstyrelsen besvarade remissen 2020-09-03 § 195, barn och utbildningsnämnden 2020-08-26
§ 121, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-11 § 211 och socialnämnden 2020-09-01 §
98.
Särskilda yttranden beträffande idrottsprogrammet lämnades in från Sorundanet Nynäshamns
kommunparti och Socialdemokraterna. Sorundanet Nynäshamns kommunparti skrev bland annat att
de ville ha ett förtydligande av när det är orten Nynäshamn och när det är kommunen Nynäshamn
som avses, vilket reviderades i den sista upplagan. Socialdemokraterna skrev att mål och effekter
bör omarbetas i det förslagna programmet och skickas ut på ny remissrunda till
intresseorganisationer och politiska partier. De ansåg bland annat att det i programmet behövde
förtydligas hur nämnder, styrelser, förvaltningar samt bolag ska kunna bidra till att förverkliga mål
som ska beskrivas i programmet.

Ordförandes förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. avsluta arbetet med att ta fram ett idrottsprogram

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. avsluta arbetet med att ta fram ett idrottsprogram

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut 15 juni 2020 § 35
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-02 § 67
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-25 § 39

Skickas till
KSF
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 43/21

Sida 16(29)

KFN/2021/0021/814–7

Utvecklingsplan Lövhagen - Nytt förslag till beslut baserat på
tidigare ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med kommunstyrelsen
1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Lövhagen.
2. Kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen fram förslag och inriktningar samt begränsningar för
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden.
3. återta tidigare beslut om att utföra uppdraget tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendet

Lövhagen är numera ett populärt friluftsområde med markerade vandringsleder, som sträcker sig
genom skog och längs stranden med bad- och rastplatser. Längst i norr, vid Strandvägen ligger
Lövhagens café med servering, vandrarhem och stugor. Djurlivet på Lövhagen är mycket rikt, med
hjort, älg, mink, räv och vildsvin. (Wikipedia)
Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring
hur Lövhagen kan utvecklas på olika sätt. Bara de senaste åren har flera motioner och
medborgarförslag lämnats in och olika idéer har lanserats i den allmänna debatten.
Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Lövhagen ska
utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett friluftsområde med hög kvalitet.
Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela
kommunen.

Ordförandes förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med kommunstyrelsen
1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Lövhagen
2. kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram förslag och inriktningar samt begränsningar för
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden
3. återta tidigare beslut om att utföra uppdraget tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Lövhagen
2. kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram förslag och inriktningar samt begränsningar för
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

KFN/2021/0021/814–5

Skickas till

Akten, KSF, SBF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 17(29)

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 44/21

Sida 18(29)

KFN/2021/0022/814–7

Utvecklingsplan Kvarnängen - Nytt förslag till beslut baserat på
tidigare ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med kommunstyrelsen
1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Kvarnängen
2. kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram förslag och inriktningar samt begränsningar för
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden
3. återta tidigare beslut om att utföra uppdraget tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendet

Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring
hur Kvarnängen kan utvecklas på olika sätt.
Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Kvarnängen
ska utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett idrottsområde med hög kvalitet.
Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela
kommunen.

Ordförandes förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med kommunstyrelsen
1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Kvarnängen
2. kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram förslag och inriktningar samt begränsningar för
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden
3. återta tidigare beslut om att utföra uppdraget tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med kommunstyrelsen
1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Kvarnängen
2. kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen ta fram förslag och inriktningar samt begränsningar för
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag KFN/2021/0022/814–5

Skickas till
KSF
SBF
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 19(29)

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 45/21

Sida 20(29)

KFN/2021/0019/800–6

Återremiss - Fördelning av kontaktpolitikeruppdraget inom
kultur- och fritidsnämndens verksamheter
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och
fritidsnämnden år 2021.

Sammanfattning

Nämndsekreterare för kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett nytt förslag enligt ledamöternas
önskemål.

Ärendet
Uppdraget
Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att skaffa sig en översiktlig bild av hur det fungerar
för dem som verksamheten är till för, samt att vara en länk mellan verksamhet och nämnd.
Att göra ett kontaktpolitikerbesök i en verksamhet innebär att man kommer dit som gäst.
Det krävs att besöket anmäls i god tid i förväg och att besöket godkänns av enhetschef
eller gruppchef.
Då flera ledamöter är kontaktpolitiker för samma verksamhet/verksamheter är det viktigt att
de kommer överens om vem som kontaktar vilken verksamhet. Kontaktpolitikern
representerar nämnden och inte ett enskilt parti. Kontaktpolitikerna får gärna besöka
verksamheterna tillsammans.
Återrapportering sker muntligt vid nämndsammanträdet vid punkt Politikerrapport.
Uppstår behov av ytterligare behandling av någon del av rapporten lyfts denna som en
övrig fråga.
Syfte
Syftet med uppdraget är att få kunskaper om verksamheten vilket görs genom till exempel
samtal med personal och besökare. Det kan också vara av vikt att sätta sig in i hur det går
med måluppföljning, vilka kända utmaningar som finns samt hur verksamhetens framtid ser
ut. Kontaktpolitikeruppdraget innebär också att lyssna och ge energi. Kontaktpolitiker ska inte
fungera som ställföreträdande fackombud.
Arvodering
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat om arvodering enligt följande:
1. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till
sammanträdesarvode för att genomföra kontaktpolitikerbesök om totalt fem (5)
timmar per år.
2. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst för att genomföra kontaktpolitikeruppdraget enligt punkt 1.
Kultur- och fritidsnämnden har kommit överens om att fullt arvode (för fem timmar), tas
ut vid första besökstillfället för att underlätta arvoderingsförfarandet. Frivilliga besök och
kontakter utöver fem timmar utförs utan arvode.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Sida 21(29)

1. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och
fritidsnämnden år 2021.

Beslutsunderlag

Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-22 § 17
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0019/800–5

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§ 46/21

Sida 22(29)

KFN/2021/0032/805–2

Ordförandeförslag Nystartsstöd till föreningar i Nynäshamn till
följd av Covid-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. besluta om ett särskilt nystartsstöd till ideella föreningar i Nynäshamns kommun.
2. besluta om hyresfrihet i kommunala lokaler och anläggningar för ideella föreningar under
perioden 2021-04-01 – 2021-12-31.
3. besluta om extra lokalbidrag under perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 till ideella föreningar
som äger eller externt hyr sina lokaler eller anläggningar, samt
4. besluta om ett tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden på 2 miljoner kronor för att
finansiera nystartstödet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Christina Sönnergren, (M), i handläggningen av detta ärende. Kjell
Gustavsson, (C), tjänstgör istället.

Ärendet

Ordförande föreslår att ett nystartsstöd ges till ideella föreningar som uppfyller kraven för stöd från
Nynäshamns kommun genom två olika modeller. Den första är hyresfrihet i kommunala lokaler och
anläggningar mellan den 1 april och den 31 december 2021. Den andra är ett stöd till de föreningar
som antingen har egna lokaler eller externt hyrda lokaler.
Hyresfrihet i kommunala lokaler och anläggningar 1/4 – 31/12 innebär uteblivna intäkter för kulturoch fritidsnämnden på 1 500 tkr. Ett stöd till föreningar med egna eller externt hyrda lokaler
beräknas till 500 tkr.
Regler för extra stöd till föreningar med egna lokaler eller externt hyrda lokaler kan hanteras enligt
de regler som är beslutade för Snabb slant/Övrigt bidrag i Reglemente för bidrag till föreningar i
Nynäshamns kommun.
Den totala kostnaden, 2 miljoner kronor, ryms inte i kultur- och fritidsnämndens budget varför ett
tilläggsanslag för 2021 äskas från kommunfullmäktige.

Ordförandes förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. besluta om ett särskilt nystartsstöd till ideella föreningar i Nynäshamns kommun
2. besluta om hyresfrihet i kommunala lokaler och anläggningar för ideella föreningar under
perioden 2021-04-01 – 2021-12-31
3. besluta om extra lokalbidrag under perioden 2021-04-01 – 2021-12-31 till ideella föreningar
som äger eller externt hyr sina lokaler eller anläggningar, samt
4. besluta om ett tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden på 2 miljoner koronor för att
finansiera nystartstödet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KFN/2021/0032/805–1

Skickas till

KSF
KSF Ekonomi
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 23(29)

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Sida 24(29)

47/21 Politikerrapport
Inga politikerrapporter anmäldes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48/21 Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden har lagts till dagordningen:
-

KS/2020/0520/041–4 - Ordförandebeslut - beslut om budgetdirektiv preliminära drifts- och
investeringsramar 2022–2025

-

Uppsägning av hyresavtal för sammanträdeslokaler i Folkets hus

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49/21 Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
samt A-samverkan kultur- och fritid
Följande protokoll har lagts till dagordningen:
-

Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll

A-samverkan Kultur- och fritid 2021-04-14
A-samverkan Kultur- och fritid 2021-03-03
Kultur- och fritid A-samverkan 2021-02-10
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-04-12

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Sida 25(29)

50/21 Redovisning av delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Delegationsbeslut

Enligt delegationsförteckning nr

Delegat

Bidrag till allmän samlingslokal Föreningen Folkets Hus

7.4.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till allmän samlingslokal - Svartsögården

7.4.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till allmän samlingslokal – Sorunda
Bygdegårdsförening

7.4.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till pensionärs- och sociala föreningar Neuroförbundet

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till pensionärs- och sociala föreningar – PRO
Nynäshamn

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till pensionärs- och sociala föreningar –
Nynäshamns demensförening

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till pensionärs- och sociala föreningar –
Reumatikerföreningen i Nynäshamn

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till pensionärs- och sociala föreningar – SPF
Seniorerna Moringen i Nynäshamn

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till pensionärs- och sociala föreningar – PRO Ösmo

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till studieförbund – Sensus Stockholm Gotland

7.3.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till studieförbund – ABF Södertörn

7.3.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till studieförbund –Studiefrämjandet i sydöstra
Storstockholm

7.3.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till studieförbund – Folkuniversitetet

7.3.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till studieförbund – Studieförbundet Bilda

7.3.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till studieförbund – NBV

7.3.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag till studieförbund –Kulturens Bildningsverksamhet

7.3.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftbidrag – Nynäshamns Järnvägsmuseum

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftbidrag – Nynäshamns Ridklubb

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftbidrag – Nynäshamns Scoutkår

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftbidrag – Nynäshamns Tennisklubb

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Sida 26(29)

Driftbidrag – Sorunda Idrottsförening

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftbidrag – Tostesta Felag

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftbidrag – Ösmo GIF Anläggningsförening

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftbidrag – Ösmo Scoutkår

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftbidrag – Ösmo Barn

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns IF Fotboll

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns IF Hockey

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Innebandy

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Scoutkår

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Taekwando do
Akademin

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Dansgruppen Ösmo barn

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Ösmo GIF Fotboll

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Ösmo Nynäs Friidrott

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Bågskytteklubb

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Basketbollklubb

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Ösmo GIF Handboll

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Ösmo Lek och gymnastik

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Ösmo Ungdomsskytteförening

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Sorunda Ridklubb

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Motorcykelklubb

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Sorunda IF

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Ridklubb

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Tennisklubb

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Föreningen Bujinkan

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26
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LoK-stöd för 2021 – Ösmo Simsällskap

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Gymnastikförening

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Ösmo Scoutkår

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Golfklubb

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

LoK-stöd för 2021 – Nynäshamns Badminton

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Föreningsbidrag Röda korset Nynäshamnskretsen

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Snabb slant – Stockholms Grottklubb

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Bidrag allmän samlingslokal - Konstpoolen

7.4.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

9.2

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftsbidrag – Föreningen Bujinkan Nynäshamns IF

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Föreningsbidrag – Hannagårdens vänner

7.1.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Driftsbidrag - SPF Moringen

7.2.1

Sune Hamrin,
fritidsstrateg/enhetschef

Registrering av lotteri – Ösmo Hembygdsgille

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-26

51/21 Synpunkter och klagomål
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet
1. Synpunkt gällande Estö skatepark, inkom 2021-04-06, svar 2021-04-15.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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52/21 Övriga frågor
1. Väckande av ärende om att uppmärksamma Moa Martinson
Rolf Åberg, (SN) och Lou-Lou Hillstad (SN) önskar väcka ett ärende om att uppmärksamma
Moa Martinson, i form av en skulptur, att skyltar sätts upp i kommunen samt att en gata
eller ett torg döps efter författaren. Skrivelsen biläggs protokollet som bilaga B.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för
beredning.

Skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen
Akten

2. Väckande av ärende om nattvandring
Christer Dahl (S), önskar väcka ett ärende gällande nattvandring inom kommunens
föreningar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för
beredning.

Skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen
Akten

3. Anette Merio, (V), anmäler en övrig fråga gällande fritidsbiblioteket samt en övrig fråga
gällande nämnden. Frågan gällande fritidsbiblioteket besvarades av Hans-Martin Akleye,
förvaltningschef, under § 37. Frågan gällande nämnden besvaras av ordförande Mikael
Persson, (L).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga B
Till Kultur- och fritidsavdelningen
Nynäshamns Kommun
Västerby 2021-04-26

Väckande av ärende till mötet den 26 april 2021, rörande att uppmärksamma Moa
Martinson.

Bakgrund - Moas historia
År 1909 flyttade Moa Martinson till Sorunda som 19-åring. Hon kom från ett fattig uppväxt i ett daglönehem i
Norrköping och levde som barn under mycket knappa förhållanden och med bristande skolgång på grund av
många flyttar. Trots det, gick hon ut skolan med kommunens bästa betyg, vilket skrevs om i tidningen. Hon tog
tjänst som piga som 14-åring, och fick efter det goda vitsord från prästfamiljen hon tjänat hos. En kökstjänst på
industriutställningen i Norrköping gav henne, på grund av flit och kunskap, en frielevsplats till kallskänka i
Stockholm. Efter det hade hon arbete på flera fina och välrenommerade restauranger. Livet var ljust. Även hennes
mor och styvfar sökte sig till våra trakter, till Djursnäs gård som dagsverksarbetare. Då Moa for från Stockholm för
ett besök hos dem, träffade hon på Djursnäs daglönearbetaren Karl Johansson, boende på torpet Johannesdal.

Hon blev ofrivilligt gravid och bosatte sig på torpet Johannesdal. Moa hamnade i den fattiga arbetarhustruns roll,
vilket hon hela livet föresatt sig att inte göra. Hon ville inte dela sin mors öde. Paret fick i snabb följd 5 pojkar. Livet
på torpet framlevdes i fattigdom och armod. Pga mannens bristfälliga arbeten och smak för det starka, fick Moa
själv dra stora lass i försörjningen. Hon fiskade i Styran, både fisk och kräftor, som hon sålde i Stockholm med
resa från Ösmo station. Hon hade avtal med skogsbolag att hålla skogsarbetare med förplägnad och värme. Hon
jagade i Sorundaskogarna. Hon odlade, hon tummade på varje öre, men det gick inte alltid runt. Barnen var
hungriga och fick knapphänt med både mat och kläder. Två av barnen drunknade i Styran och kort därefter
sprängde sig mannen till döds.

Trots vedermödor och fattigdom, eller på grund av, kämpade Moa med rättvisan i samhället, särskilt för
arbetarkvinnans situation. Hon besatt starkt rättvisepatos och skrev i agitation åtskilliga artiklar till tidningar såsom
Brand och Arbetaren. Hon satt i kommunfullmäktige i Sorunda, var aktiv medlem i SAC, Svenska Arbetares
Centralorganisation i Nynäshamn. Hon bedrev på eget initiativ insamlingar till traktens arbetslösa. Hon ordnade
arbeten till dem på våra stora gårdar där hon hade kontakter, till exempel Vidbynäs. Hon hade möten för traktens
lantarbetare på torpet och hon hade alltid stugan öppen för den som behövde. Hon delade med sig av det lilla hon
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hade. Hon förde både en privat och en politisk kamp i bygden. Hon medverkade även till att Sorunda Folkets Hus
kom till stånd. Hon hade en stark förankring i och kärlek till bygden.

Mitt i allt detta hade hon sitt skrivande. Hon skrev åtskilligt och hade stående spalter i tidningar. Nynäsposten var
en. 1924 publicerades hennes första följetong “Pigmamma” om pigors/kvinnors situation i landet. 1929 flyttade
Harry Martinson in till torpet, sjuki dysenteri, malaria och tuberkolos. Moa fick under en tid lägga skrivandet på
hyllan och istället vara Harrys sjuksköterska. Sönernas arbete betalade läkarkostnaderna. Moa räddade Harry till
livet. Han blev kvar i stugan och i äktenskapet i 11 år. Moa kom efter Harrys tillfrisknande åter igång med sitt
skrivande. 1933 kom hennes första bok “Kvinnor och äppelträd”. Hon tjatade på Harry att också börja skriva sin
barndomshistoria. Det resulterade i “Nässlorna blomma”. Deras barndomar hade många likheter. och i det och i
skrivandet fann de varandra och kunde ha utbyte av varandra. En rad kända författarkollegor har vistats på torpet
på 30-talet. Även många andra kända personer genom åren. Moa skrev drygt 20 romaner, Moa åkte på bejublad
turne med sin bäste vän Karl-Gerhard, hon föreläste över hela landet. På grund av hennes höga försäljningssiffror
och popularitet fick hon fick epitetet “Landsmodern” av Tage Erlander som var “Landsfadern”. I Moas böcker var
inte kvinnan degraderad till en vän huldra, utan det hon visade fram var kvinnors hårda verklighet bakom de lyckta
dörrarna i männens våld. Verkligheten beskrevs genom hennes ord.
Moa dog på sitt älskade torp Johannesdal, efter en tids sjukdom år 1964. Hon hade då bott där i 54 år, hela tiden
aktiv för bygden och för arbetarklassen, främst dess kvinnor.

Varför uppmärksamma Moa Martinson?
1954 propagerar förlaget Folket i Bild för Moa Martinsons böcker med en affisch för ”Mor gifter sig – 91.000
romaner sålda på en vecka”. - En siffra som vittnar om en nästan obegriplig genomslagskraft och popularitet i en tid
då TV inte fanns.
För tre generationer av kvinnor var Moas böcker så betydelsefulla att många gav/fortfarande ger sina döttrar
namnet Moa, ett namn som inte funnits i Sverige innan Moa fann det i en dansk roman (av Johannes V. Jensen)
hon tog det och ersatte sitt döpta namn Helga.
Moa berättade om kvinnoöden som ingen förut hade gjort.
Ta exemplet hennes egen ensamförlossning i torpet Johannesdal: Med poesins ljuskraft berättar hon om smärtan,
skräcken, paniken, beslutsamheten och den otroliga kraften under förlossningen, hon berättar om moderskänslorna
för den lilla nyfödde, den kärlek som infinner sig även under de kargaste förhållanden.
Förlossningen: Livsavgörande för kvinnorna, men alltför länge en icke-historia i det universum där män fick råda,
där manliga författare bestämde vad som var spännande och suggestivt, vad som hade litterärt värde.
Moa var fast förankrat i kvinnornas Sverige, de fattigas Sverige. Med skildringarna av sitt eget öde manade hon
kvinnorna till uppror mot det tvång och den rättslöshet de levde under, mot de snäva gränser som patriarkatet
stakat ut. Hon gjorde det utifrån en unikt sakkunnighet och utan sentimentalitet och med samma medel som de
stora samtida proletära författarna: Inget teoretiserande, människorna identifierade sig med romanfigurerna Mias,
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Bettys, Hannas och Ellens öden. Den beska råa fattigdomen skildrade hon med humorns vapen. Viktigast av allt:
Hon skrev om det mest förbjudna: våldtäkterna i hemmet. Med sina böcker förändrade hon det könspolitiska
landskapet i Sverige.

Varje år besöks Moas torp av ca tusen personer! Både av organiserade bussturer och av många privatpersoner.
Folk kommer från hela landet. Moas barnbarn Harriet Thurgren driver all turistisk verksamhet på ideell basis. Hon
har ett stort åtagande med detta! Sorunda hembygdsförening får väldigt många frågor gällande Moa, bl a att hitta
till Moas torp och till hennes grav på Sorunda kyrkogård. Moas efterkommande släktingar lever och verkar
fortfarande i vår kommun. En litterär förening för Moa finns, “Moas vänner”. De har vid flera tillfällen försökt få till
stånd något i vår kommun som uppmärksammar Moas bedrift. Ibland har muntligt löfte givits av vår kommun, men
ingenting har i dagsläget hänt. Dock finns det exempel på några som förstår hennes värde: hon hänger
avporträtterad av Siri Derkert i porträttsamlingen på Gripsholms slott och Norrköping har en mycket fin
Moa-skulptur! Moa Martinsons minne borde ha en given fysisk plats även i vår kommun….

Yrkande:
Med anledning av ovanstående och att ingenting tidigare gjorts i vår kommun för att uppmärksamma Moa och
mot bakgrund av Moas stora betydelse som författare och hennes politiska och fackliga engagemang i vår
kommun, yrkar vi i Nynäshamns Kommunparti:

1. att Moa Martinson uppmärksammas med en skulptur eller byst, som förslagsvis placeras på
Stadshusplatsen.

2. att skyltar sätts upp som visar på hennes miljöer där hon verkat i vår kommun. Skyltarna ska kompletteras
med en folder som beskriver en “Moatur” man kan guida sig runt på, på egen hand.

3. att man döper en gata, ett torg, en park e dy efter Moa, vid nybyggnation. Tex i det nya området i Sittesta.
Moa var god vän med Marianne Wallenberg på Vidbynäs.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lou-Lou Hillstad
ledamot i Socialnämnden samt
ersättare i Kultur- och fritidsavdelningen
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Rolf Åberg
ordinarie ledamot i Kultur- och Fritidsavdelningen
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