
 

PROTOKOLL Sida 1(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-07 
Anslaget sätts upp: 2022-03-08             Anslaget tas ned: 2022-03-30 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-03-07 kl. 15.30-16:45 

Beslutande 
Per Malmsten (M) ordförande 
Bo Persson (L) vice ordförande 
Linnea Johansson (KD) §§ 12–16 
Christina Sönnergren (M) 
Christer Dahl (S) 
Daniel Jobark (S) via Teams 
Rolf Åberg (SN) via Teams 
Annette Merio (V) via Teams 
Björn Larsson (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Margaretha Gustavson (M) 
Margita Ljusberg (M) 
Kjell Gustafsson (C) 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Lennart Thunqvist (MP) 
Johan Wolf (SD) 

 

 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Sune Hamrin, enhetschef anläggning 
Representanter från Studieförbundet Vuxenskolan §§ 10–11 
Dataskyddsombudet Nynäshamns kommun §§ 10–12 
Maria Molin, controller KSF §§ 10–13 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare 

 

 

Paragrafer 
§§ 10–15 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen plan 4, den 8 mars kl. 15:00 

Underskrifter 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  10/22 Fastställande av dagordning 
 

  11/22 Information Musikverket/Studieförbundet vuxenskolan 
 

  12/22 GDPR Dataskyddsombudet informerar 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 13/22 Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 3, 2021  
§ 14/22 Remissyttrande - Mål och budget 2023–2026  
§ 15/22 Ökade energikostnader för föreningar med egna lokaler  

  16/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

10/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

 

 

11/22 Information Musikverket/Studieförbundet vuxenskolan 
Representanter från Studieförbundet Vuxenskolan berättar om verksamheten på Musikverket och 
den problematik som finns i dagsläget. De menar att musikverket går att utveckla om kommunen 
tar över lokalen, och att det då går att utveckla på flera sätt. 

 

 

12/22 GDPR Dataskyddsombudet informerar 
Nynäshamns kommuns dataskyddsombud informerar nämndens ledamöter kring grundläggande 
kunskaper om GDPR och nämndens ansvar som personuppgiftsansvarig nämnd.  



 

PROTOKOLL Sida 4(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13/22 KFN/2021/0003/042–10 

Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 3, 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
 

Ärendet 
Kultur och fritidsnämndens verksamheter har arbetat kreativt och innovativt under corona-
pandemin. Resultatet består bland annat av utökade målgrupper, utökad kunskap om digitala 
möjligheter och fokus på förändring. Mycket av det avdelningen lärt sig kan med fördel tas med in i 
verksamheterna framöver, trots återgång till mer normala förhållanden. Baksidan av pandemin är de 
ekonomiska aspekterna med inkomstbortfall. Kultur- och fritidsnämnden har lyckats med en god 
måluppfyllelse trots restriktioner och förlorade intäkter. Både UNG fritid och biblioteken har klarat 
omställning till pandemianpassad verksamhet bra, men till följd av restriktionerna har föreningslivet 
tappat många deltagare. 
 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Överskottet kan hänföras 
till att intäkterna ökat med 2,3 miljoner kronor jämfört mot budget medan kostnaderna samtidigt 
minskar med 0,5 miljoner kronor jämfört mot budget. 
Förändringen i intäkter beror på ett intäktsbortfall gällande simhallens entréavgifter, minskad 
uthyrning av anläggningar samt övrig försäljning. 
Kostnadssidan redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor i perioden, där 1,2 miljoner kronor 
beror på vakanser hos enheterna biblioteken och ung fritid. 
Kultur- och fritidsnämnden har erhållit tilläggsanslag under året motsvarande 4,250 miljoner kronor, 
2,25 miljoner kronor i tertial ett för fria lokaler till föreningslivet och nattvandring och 2 miljoner 
kronor i tertial två för uteblivna intäkter på grund av corona. 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 3, 2021 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0003/042–9 
 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 5(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14/22 KFN/2022/0002/041–3 

Remissyttrande - Mål och budget 2023–2026 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen  

Reservationer och särskilda yttranden 
Christer Dahl (S) och Daniel Jobark (S) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet och 
lämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Annette Merio (V) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet och lämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 

Lennart Thunqvist (MP) önskar få till protokollet att han ställer sig bakom Christer Dahls (S), Daniel 
Jobarks (S) och Annette Merios (V) yttranden.  

Ärendet 
Budgetdirektivet beskriver den politiska inriktningen med preliminärt budgetförslag för drift och 
investeringsramar, kommunens styrmodell och planeringsförutsättningar för den kommande 4-
årsperioden. Budgetdirektivet skickas ut på remiss till respektive nämnd för behandling senast den  
1 april 2022. Därefter arbetas en planeringsbudget fram för beslut i kommunfullmäktige 16 juni. Då 
2022 är ett valår kommer mål och budget för perioden 2023–2026 behandlas återigen av 
nytillträdda kommunstyrelse och kommunfullmäktige under sen hösten.  

Alliansens inriktning för 2023 är övergripande mål, nämndernas mål och tillvägagångsättet i 
resursfördelningsmodellen som kompenserar för arbetskraftskostnader och prisökningar enligt SKR:s 
prognos behålls enligt upplägg i Mål och budget för 2022–2025. Kommunens vision uppdateras i 
enlighet med fattat beslut. Resultatet nivån planeras till 2% av skatter och generella bidrag och 
investeringsvolym presenteras i dokumentet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har besvarat frågeställningarna i remissen i yttrandet, bilaga 1. 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen  
 

Beslutsunderlag 
Alliansens Budgetdirektiv - Remissunderlag inför mål och budget 2023–2026 Nynäshamns kommun, 
februari 2022 
Remissyttrande Mål och budget 2023–2026, kultur- och fritidsnämnden, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande KFN/2022/0002/041–2 
 

Skickas till 
KSF, ekonomi 
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022-03-02 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ärendenummer KFN/2022/0002/041-1 

 

 
 

 

Särskilt yttrande angående Alliansens budgetdirektiv  
2023 - 2026 och kultur- och fritidsavdelningens remissvar 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn har tagit del av Alliansens budgetdirektiv 2023 - 
2026 inklusive kultur- och fritidsavdelningens remissvar och vill härmed avlämna 
följande särskilda yttrande. 
 
Socialdemokraterna anser, att kultur- och fritidsavdelningen har formulerat ett 
mycket tydliggörande remissvar, men vill samtidigt passa på att komma med några 
kompletterande påpekanden. 
 
I och med att pandemin äntligen tycks ebba ut och livet så smått återgå till det mer 
normala slår Ung Fritid åter upp sina portar till kommunens fritidsgårdar. 
 Dessa är dock alltför underbemannade för att kunna hålla öppet i någon större 
utsträckning. I alliansen budgetdirektiv verkar det inte finnas några som helst planer 
på att åtgärda detta problem! Kultur- och fritidsavdelningen föreslår i sitt remissvar, 
att Ung Fritid förstärks med ytterligare två anställda. Något som vi från 
socialdemokratin anser är ett absolut minimum! Här har Alliansen en möjlighet att 
visa, att deras politik när det gäller ungdomar även bör ha förebyggande inslag och 
inte enbart repressiva. 
 
Ett annat påpekande från oss socialdemokrater är situationen när det gäller 
allmänkultur där Nynäshamns kommun ligger klart under snittet i regionen, men 
även riket när det gäller ekonomiska satsningar. En beräkning från kultur- och 
fritidsavdelningen ger vid handen, att Nynäshamn skulle behöva förstärka denna del 
av budgeten med cirka 5 miljoner kronor för att komma upp till snittnivån inom 
regionen och med så pass mycket som 11 miljoner för att komma upp till 
riksgenomsnittet. I Alliansens budgetdirektiv belyses detta förhållande inte alls, trots 
talet om att man önskar lyfta kulturen i kommunen. 
 
Ett tredje påpekande gäller den oerhört viktiga verksamheten vid det så kallade 
”Musikverket” där de båda studieförbunden ABF och Vuxenskolan tydligt och klart 
signalerar, att de av ekonomiska skäl ser sig tvingade att säga upp sina hyresavtal. 
Något som skulle påverka verksamheten i huset avsevärt med den sannolika följden, 
att flertalet av de musikgrupper som idag finns i huset skulle tvingas lämna. I flertalet 
fall säkerligen utan att ha något annat alternativ än att lägga ner sin verksamhet. Här 
anser vi socialdemokrater, att det är ett absolut måste, att kommunen om det krävs 
går in och säkerställer, att verksamheten kan bedrivas i oförminskad utsträckning 
även framledes. 
  



 

 2(2) 

 

 
 
Avslutningsvis skall bara tilläggas, att kultur- och fritidsavdelningen i sitt remissvar 
pekar på olika önskvärda förstärkningar av sin budget för att kunna leverera en 
verksamhet med någorlunda hygglig kvalitet. Önskemål som vi inom 
socialdemokraterna ser som ett absolut minimum och inte på något sätt tilltagna. 
Samtliga önskemål ser vi som mycket angelägna med förhoppning om, att även 
Alliansen både kan och vill se detsamma och vilja göra något åt det. 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Christer Dahl och Daniel Jobark 
Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden 
 
 



KFN, till 220307 

Särskilt yttrande gällande, 

Remissyttrande 2023-2026, till underlag Alliansens Budgetdirektiv 2023-2026 

I remissunderlaget ”Alliansens Budgetdirektiv”, 2023-26, blir det smärtsamt tydligt 
hur lågt man prioriterar Kultur- och fritid i kommunen. En alltför låg budget från 
start och ändå läggs effektiviseringskrav. Skamligt, enligt Vänsterpartiet! 
———————————— 

”Remissyttrande 2023-2023” 

Vänsterpartiet anser förvaltningens remissyttrande vara välbearbetat och tydligt 
överlag. Vi vill lyfta några specifika punkter ur det, att beakta särskilt: 

* Det mycket viktiga stycket under rubriken ”Volymer” (sid 6): 

”Nynäshamn lägger cirka 4,2% av den totala budgeten på kultur- och 
fritidsverksamhet. Kommunerna i regionen ligger på 4,4% och riket på 4,6%. Vid en 
jämförelse med andra kommuner, dels pendlingskommuner kring storstad, dels 
samtliga kommuner, ligger Nynäshamns insats ekonomiskt inom fritidsområdet 
ungefär i paritet med båda kommungrupperna. När det kommer till kommunens 
satsning på allmänkultur ser det sämre ut. För att komma i nivå med regionens 
kommuner skulle ett tillskott till kulturbudgeten på cirka 5 miljoner kronor behövas. 
För att komma i nivå med rikssnittet cirka 11 miljoner kronor.” 

* Även slopandet av försenings (straff)-avgifter vid boklån (sid 9). 

Bra och viktiga argument finns här, för slopandet av dessa. 

* Under rubrik ”Effektivisering 2023 (sid 11) står bl.a: 

”I budgetremissen ges kultur- och fritidsnämnden ett effektiviseringskrav på 500 
tusen kronor.” 

Ex. Punkt 3: 
”Aktiviteter minskas på UNG Fritid” 

”Den föreslagna budgetramen innebär att flera av de kvalitets- och utbudshöjningar 
planerats inte går att genomföra fullt ut. Påbörjade utvecklingsprojekt, som till 
exempel AktivitetsBanken och Kultur- och aktivitetszoner, läggs på en lägre 
ambitionsnivå. Stödet till civilsamhället minskas och läsfrämjande insatser försämras.” 
————————— 



Vänsterpartiet blir oerhört bekymrade över de troliga negativa konsekvenser mindre 
aktivitet/minskat utbud för barn- och ungdomar ger. För enskilda och för kommunen i 
stort. Budgeten är som sagt redan alltför knal, enligt oss. Det går inte att skala ned 
ytterligare. 

En nedskärning befarar vi lätt skulle kunna skulle leda till: 

Utöver ökat allmänt missnöje - ökad psykisk ohälsa, mindre inkludering och mindre 
möjlighet till känsla av den trygghet och gemenskap som aktiviteter med andra ger. 
Som ringar på vatten kan det i sin tur även leda till sämre prestation i skolan. 

Brist på meningsfull aktivitet och positivt gemenskapssammanhang riskerar dessutom 
ge t.ex ökad ungdomsbrottslighet/vandalisering. 
Vi tror att kostnaderna för kommunen snarare i förlängningen ökar genom att 
kortsiktigt sänka kostnaderna för meningsfulla, bra aktiviteter. Att spara in på barn- 
och ungdomar tror vi är en mycket dålig väg att gå. 

Vad gäller lägre ambitionsnivå kring ”AktivitetsBanken” och ”Kultur- och 
aktivitetszoner” omfattas även övriga medborgare i kommunen, direkt eller indirekt. 
Medborgare som genom dessa verksamheter skulle ges tillgång till en rikare fritid de 
annars kanske inte skulle ha ekonomisk möjlighet till. Och/eller tillgänglighet till av 
andra orsaker. 
————————— 

I remissunderlaget Alliansens Budgetdirektiv 2023-26, under det första målet 
”Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitét”, finns texten: 

”Barn och unga har god tillgång till kultur och fritidsaktiviteter” 

Hur matchar det med ovanstående ”effektivisering”? 

I samma dokument, (sid 17), står: 

”För att möta kommunens utmaningar pekas följande prioriterade områden och 
satsningar ut”, med ”Barn och ungas framtid” som första prioritet. 

Hur matchar det med ovanstående ”effektivisering”? 
————————————————— 

Vänsterpartiet lämnar i dagsläget ärendet utan eget ställningstagande, utöver 
hänvisning till ovanstående synpunkter. 
 

Tette (Annette) Merio, för Vänsterpartiet Nynäshamn
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§ 15/22 KFN/2021/0002/041–20 

Ökade energikostnader för föreningar med egna lokaler 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. av kommunstyrelsen äska 300 000 kr ur ofördelade medel för att kunna bevilja stöd till 
föreningar som fått höjda energikostnader 

Ärendet 
Föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler har haft en markant höjning av driftkostnader på 
grund av de höjda energikostnaderna under vintern 2021/2022. För en del föreningar har det 
inneburit mer än en fördubbling av tidigare kostnader.  

Flera ideella föreningar har svårt att klara dessa kostnader efter att under 2 år haft en begränsad 
verksamhet med inkomstbortfall under pandemin. Därför har man vänt sig till kommunen med 
ansökan om bidrag till att täcka en del av dessa kostnader.  

För att kultur- och fritidsavdelningen ska ha möjlighet att bidra till att täcka dessa kostnader behövs 
ett budgettillskott på cirka 300 000 kr.  

 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. av kommunstyrelsen äska 300 000 kr ur ofördelade medel för att kunna bevilja stöd till 
föreningar som fått höjda energikostnader 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. av kommunstyrelsen äska 300 000 kr ur ofördelade medel för att kunna bevilja stöd till 
föreningar som fått höjda energikostnader 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0002/041–19 
 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

16/22 Övriga frågor 
Christer Dahl (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden omgående äskar om utökade medel 
motsvarande två heltidsanställda vid UNG Fritid för att öka bemanningen vid fritidsgårdarna och 
därmed kunna öka såväl öppettider som kvalitet i verksamheten.  
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