PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-14

Plats och tid

Landsort och via Teams, 2020-12-14 kl. 16.00-17.45

Beslutande
Maria Gard Günster (C) Ordförande
Per Malmsten (M) vice Ordförande
Christina Sönnergren (M)
Johan Harding (L)
Clarence Eneroth (KD)
Kerstin Danielsson (S)
Daniel Jobark (S)
Carina Grelsson (UP)
Björn Larsson (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Johan Wolf (SD), Kjell Gustafsson (C),
Margaretha Gustavson (M), Rolf Åberg (SN),
Bengt Holwaster (MP)

Övriga deltagare
Hans-Martin Akleye, avdelningschef Kultur- och fritid
Sune Hamrin, fritidsstrateg kultur- och fritidsavdelningen
Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn §§ 77-78

Paragrafer
§§ 77–87

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen plan 4 hus A, 2020-12-16 kl.09:30
Underskrifter

Maria Gard Günster (C)
Ordförande

Björn Larsson (SD)
Justerare

Åsa Urberg
Sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Anslaget sätts upp: 2020-12-16
Förvaringsplats för protokollet: KoF plan 4 hus A

Underskrift

Anslaget tas ned: 2021-01-07

Utdragsbestyrkande
Åsa Urberg

Sida 1(10)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-14

Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 77/20

Fastställande av dagordning
Informationsärenden

§ 78/20

Information från brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn

§ 79/20

Stöd till kultur- och fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun

§ 80/20

Regler för Evenemangsbidrag

§ 81/20

Handlingar till nämnd
Beslutspunkter

§ 82/20

Svar på remiss - Medborgarförslag - Gör allmänna platser som kommunen
ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner

§ 83/20

Svar på medborgarförslag - Konstfrusen isbana på Stadshusplatsen

§ 84/20

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021

§ 85/20

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2021

§ 86/20

Redovisning av delegationsbeslut

§ 87/20

Övriga frågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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77/20 Fastställande av dagordning
Ny punkt ”Information från Brottsofferjouren” tillkommer och får nummer 78 på dagordningen.
Dagordningen fastställs med ändringar.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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78/20 Information från Brottsofferjouren
Brottsofferjouren (BOJ) i Nynäshamn-Haninge informerar nämndens ledamöter om verksamheten
samt redogör över statistik i kommunen.

79/20 Stöd till kultur- och fritidsverksamheter i Nynäshamns
kommun
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar nämndens ledamöter om det
regelverk som ska tas fram under nästa år. Han förklarar varför det behövs nya regler; vilka regler
och lagar det finns att förhålla sig till, vilken värdegrund det bör vila på och vilka stödformer som
kan bli aktuella.

80/20 Regler för Evenemangsbidrag
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar nämndens ledamöter om de extra
medel kultur- och fritidsnämnden har fått för att införa ett Evenemangsbidrag. Evenemangsbidraget
saknar regelverk och därför kommer kultur- och fritidsavdelningen att ta fram ett tillfälligt sådant till
början av nästa år. Regler för Evenemangsbidrag kommer senare att ingå i Stöd till kultur- och
fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun.

81/20 Handlingar till nämnd
Maria Gard Günster, ordförande, informerar och påminner nämndens ledamöter om de beslut som
föregått digital hantering av möteshandlingar samt om vikten av att använda sin kommunala
mejladress i arbetet som förtroendevald politiker.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 82/20

KFN/2020/0050/061-4

Svar på remiss - Medborgarförslag - Gör allmänna platser som
kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelsen med tillägg av Björn
Larssons (SD) yrkande

Ärendet

Förslagsställaren vill ha svar på frågan om Nynäshamns kommun har installerat porrfilter/teknisk
lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och
andra platser som kommunen är huvudman för och där barn vistas.
Vidare föreslår förslagsställaren att kommunen inför en policy som förbjuder användare
uppkopplade på kommunens nätverk, inklusive på privata enheter, att ta del av sexuellt innehåll på
Internet. Förslagsställaren lyfter policyn som särskilt viktig i miljöer där barn vistas (förskolor, skolor,
fritidshem, bibliotek).

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelsen

Yrkanden
Björn Larsson (SD) yrkar på ett tillägg i beslutet att det kommunala nätverket även borde ha filter
mot religiös extremism.

Proposition
Ordförande ställer kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut mot förslag om tillägg enligt
Björn Larssons (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Björn Larssons (SD) yrkande.

Beslutsunderlag

Remiss – Medborgarförslag – Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas
till porrfria zoner

Skickas till
KSF jurist, Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 83/20

KFN/2020/0052/061–4

Svar på medborgarförslag - Konstfrusen isbana på
Stadshusplatsen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anse förslaget besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Ärendet

Förslagsställaren menar att det med tanke på fortsatt smittspridning av covid-19 behövs fler
utomhusaktiviteter, även vintertid. Att en skridskobana skulle glädja både barn, föräldrar och äldre.
Förslagsställaren ser att Stadhusplatsen skulle kunna bli en sådan träffpunkt med hänvisning till
platsens lämpliga karaktär med redan färdiga bänkar där man kan snöra på sig skridskor och fika.
Vidare menar förslagsställaren att det finns en tidigare tradition att återuppta från 1940-0ch 50talen, då isbana spolades på dåvarande Stadhusplats.
Kultur- och fritidsavdelningen ser positivt på förslaget. En isbana i Nynäshamns centrum skulle vara
till glädje för många och liva upp Stadhusplatsen under vintermånaderna.
Kostnader för att tillverka eller hyra konstgjord eller syntetisk is är dock hög och avdelningen
bedömer att
det inte finns några ekonomiska resurser till det i nuvarande budget.
I och med den pågående corona-pandemin är det inte heller aktuellt att anordna plats för aktivitet
där många människor kan samlas denna vinter. Kultur- och fritidsavdelningen kommer att överväga
att ta upp förslaget igen inför nästa vintersäsong.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anse förslaget besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anse förslaget besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Konstfrusen isbana på Stadshusplatsen
KFN/2020/0052/061–3

Skickas till
Akten, förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 7(10)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-14

§ 84/20

KFN/2020/0002/041–9

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens förslag till Kultur- och fritidsnämndens
Verksamhetsplan 2021
2. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget
3. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Investeringsbudget
4. anta alliansens förslag till beslut gällande Internkontrollplan enligt yrkande

Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2021 för Nynäshamns kommun. Kultur- och
fritidsnämnden har erhållit ett kommunbidrag på 51 978 tkr. Jämfört med 2020 års ursprungsbudget
(kommunbidrag) är det en ökning med 1 000 tkr.
Verksamhetsplanen innehåller sex nämndmål med 25 underliggande aktiviteter som ska höja
måluppfyllelsen. Nämnden lägger stor vikt på verksamhet för barn- och unga både genom utåtriktat
arbete och till exempel LOV-aktiviteter. Det är också viktigt för kultur- och fritidsnämnden att kunna
garantera en god kvalitet och servicenivå och att invånarnas fysiska och psykiska hälsa och
välbefinnande sätts i fokus. Kultur- och fritidsavdelningen har många olika samarbetsytor och i
verksamhetsplanen framgår det att fler ska etableras.
Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med kvalitetshöjning på flera nivåer. Under året kommer ett
nytt regelverk för Stöd till kultur- och fritidsverksamhet att tas fram som ska underlätta och bredda
möjligheterna att aktivera kommuninvånarna.
Verksamhetsplanen är, förutom till Mål och budget, även kopplad till Nynäshamns kommuns
Kulturprogram och Idrottsprogram, även de framtagna av Kultur- och fritidsavdelningen.
Corona har gjort att många aktivitetstillfällen och evenemang fått ställa in, men det har också
inneburit att kultur- och fritidsavdelningen har fått se över verksamheterna ur ett större
tillgänglighetsperspektiv, främst digitalt, men även organisatoriskt. De positiva erfarenheterna av
utökad digital service och tillgänglighet utomhus kommer att följa med in i arbetet kommande år.
Nämnden disponerar totalt 2 500 tkr i nya investeringsmedel för 2021 vilket är en ökning med 1 500
tkr jämfört med 2020-års investeringsbudget. Utökningen av investeringsbudgeten beror på
anskaffningen av en ny ismaskin till ishallen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens förslag till Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan
2021
2. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget
3. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Investeringsbudget
4. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internkontrollplan

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Överlämna Verksamhetsplanen, Internbudget, Investeringsbudget samt internkontrollplan till
Kultur- och fritidsnämnden utan eget ställningstagande.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Maria Gard Günster (C) yrkar på ändring av beslutspunkt 4 enligt ändrings yrkande från
allianspartierna Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna:
Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar i
Punkt 4: anta Kultur- och Fritidsförvaltningens förslag till Internkontrollplan: Rutin av Systematiskt
kvalitetsarbete. När rapportering till Kultur- och fritidsnämnden görs ska det ske i samband med T2
och T3.

Proposition
Maria Gard Günster (C) yrkar på ett tillägg i beslutet enligt ändringsyrkande från Alliansen.
Ordförande ställer kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut mot förslag om tillägg enligt sitt
eget yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan, Internbudget, Investeringsbudget samt
Internkontrollplan

Skickas till

Akten, KSF ekonomi

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 85/20

KFN/2020/0053/006–3

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på sammanträdesdagar 2021

Ärendet
Nämndsekreterare för kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett kalendarium för kultur- och
fritidsnämndens sammanträden 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på sammanträdesdagar 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på sammanträdesdagar 2021

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KFN/2020/0053/006–2

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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86/20 Redovisning av delegationsbeslut
Sune Hamrin, fritidsstrateg kultur- och fritidsavdelningen, informerar att beslutet som avsåg inköp
av släpkärra till UNG fritid och mobil uthyrning av sport- och fritidsutrustning är återtaget, då
avdelningen beslutat att hyra släp av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen istället.

87/20 Övriga frågor
Johan Wolf (SD) tar upp frågan från föregående sammanträde angående segelbåten i Nickstaviken.
Han har gått förbi och sett att båten är borta och undrar om kommunen tagit hand om den. HansMartin Akleye avdelningschef kultur- och fritid svarar att det med största sannolikhet är miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen som tagit hand om båten. Björn Larsson (SD) undrar om det i så fall
är kommunen som stått för kostnaden. Maria Gard Günster, ordförande, svarar att kommunen kan
ta ut betalning av båtägaren i efterhand.
Carina Grelsson (UP) vill uttrycka tacksamhet efter sina två år som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden och tackar för tiden som ledamot.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

