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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-10-10 
Anslaget sätts upp: 2022-10-10              Anslaget tas ned: 2022-11-01 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-10-10 kl. 13:00-14:00 

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

 

   
 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, förvaltningschef 
Åsa Urberg, nämndsekreterare/utredare 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 31–37 

Justeringens plats och tid Direktjustering 
 

Underskrifter 
 
 
 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
  
 

 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning             Sida 

  Val av justerare 
 

  31/22 Fastställande av dagordning 
 

  32/22 Information om Verksamhetsplan 2023 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 33/22 Sammanställning av e-förslag oktober 2022 4 
§ 34/22 Svar på remiss - E-förslag - Förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier 

samt lasershow 
5 

  35/22 Biblioteksplan 2023–2024 
 

  36/22 Informationsärenden 
 

  37/22 Övriga frågor 
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31/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

 

 

32/22 Information om Verksamhetsplan 2023 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar om arbetet och arbetsgången med 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023. Planen ska vara klar senast i februari 2023. Han 
informerar också om att det blir en workshop på nämndens sammanträde i november.  
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§ 33/22 KFN/2022/0015/061–13 

Sammanställning av e-förslag oktober 2022 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att 

1. avslå medborgarförslaget 

Ärendet 
Förslagsställaren anser att ishallen borde vara öppen längre än till sista mars, och menar att 
hockeygymnasiet behöver hallen för träning även efter det.  
 
Ishallens öppethållande på våren är delvis beroende av budgetfördelningen 2023 vilket 
beslutas i Kommunfullmäktige. Men hallens tekniska konstruktion har också svårt att klara av 
yttertemperaturen när det blir vår ute. Detta märktes tydligt i under augusti 2022, när isen skulle 
läggas i ishallen för säsongen. 
Det är idag inte möjligt att förlänga säsongen varken budget- personal- eller vädermässigt. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att 

1. avslå medborgarförslaget 

 

Beslutsunderlag 
e-förslag Öppettider ishallen 
 

Skickas till 
KSF, Akten, Förslagsställaren 
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§ 34/22 KFN/2022/0015/061–14 

Svar på remiss - E-förslag - Förbud för privatpersoner att 
hantera fyrverkerier samt lasershow 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna svar på remiss till Kommunstyreslseförvaltningen 
 

Ärendet 
Hantering av fyrverkerier är i Nynäshamns kommun reglerat, dels genom 3 kap. 7 § i ordningslagen 
(1993:1617) och genom Lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun, antagna av 
kommunfullmäktige 9 juni 2021 § 112. 

De lokala föreskrifterna gör gällande att pyrotekniska varor inte får användas utan 
polismyndighetens tillstånd i Nynäshamns tätort, Ösmo tätort, Spångbro, Stora Vika och Segersäng 
vid andra tidpunkter än påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan kl. 17.00 och 
påföljande dag kl. 01.00. Tillståndsplikt kan också gälla för övriga kommundelar ovanstående dagar 
och tidpunkter enligt 3 kap. 7 § ordningslagen. Ansökan om tillstånd att använda fyrverkerier vid 
andra tidpunkter görs hos polismyndigheten. Ett förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier 
skulle enligt detta kräva en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna svar på remiss till Kommunstyreslseförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Remiss – E-förslag – Förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier samt lasershow 
E-förslag - Förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier samt lasershow 
 

Skickas till 
KSF 
Akten 
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35/22 Biblioteksplan 2023–2024 
Åsa Urberg, utredare och Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om 
arbetet med en ny biblioteksplan för Nynäshamns kommun som ska gälla åren 2023–2024.  

 

 

36/22 Informationsärenden 
Rekrytering av kultur- och bibliotekschef 
Rekryteringen är klar och MBL § 11 kommer snart att ske. 

 

 

37/22 Övriga frågor 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar och svarar på frågor gällande vad 
som händer ute i verksamheterna.  
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