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48/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

 
 
 

49/22 Inför Workshop Verksamhetsplan 2023 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om tanken med den kommande 
workshopen som kommer att ske i samband med kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 21 
november. 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter uppmanas att i förväg diskutera och fundera över vad de 
tycker är viktigt i kommande arbete. 
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§ 50/22 KFN/2022/0015/061–15 

 

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

1. återremittera ärendet till förmån för Lennart Thunqvist (MP) och Christer Dahls (S) yrkande 
 

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 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att 

1. avslå medborgarförslaget 
 

Yrkanden 
Lennart Thunqvist (MP) och Christer Dahl (S) yrkar på återremiss för att ge förvaltningen i uppdrag 
att lämna en kostnadskalkyl och redovisa dem i ett nytt tjänsteutlåtande. 

Kultur- och fritidsnämnden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
 

Beslutsunderlag 
e-f örslag Öppettider ishallen 

 

Skickas till 
KSF, Akten, Förslagsställaren 
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§ 51/22 KFN/2022/0015/061–16 

 

Svar på remiss - E-förslag - Förbud för privatpersoner att 
hantera fyrverkerier samt lasershow 
Kultur- och fritidsnämndens 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 
 

Arbetsutskottets 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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§ 52/22 KFN/2022/0054/880–2 

 

Ny biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023–2024 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023–2024 till Kommunstyrelsen för 
vidare överlämning till Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
Tidigare biblioteksplan, som började gälla 2016 har av olika omständigheter förlängts fram till 
innevarande års slut. Under åren som gått har översvämning i biblioteket, covid-pandemi och chef 
som avslutat sitt uppdrag påverkat arbetet med en ny plan. Det har i hög grad begränsat 
möjligheterna för bibliotekets medarbetare att avsätta tid för arbetet. 

 
Det är dock inte längre hållbart att förlänga tidigare version och en ny plan behövs som på ett 
tydligare sätt är kopplat till kommunens övergripande målarbete. Folkbiblioteket behöver också en 
ny plan för att kunna söka medel från Kulturrådet för bland annat satsningar på läsfrämjande 
arbete. Med detta i åtanke har kultur- och fritidsavdelningen valt att på kort tid och med begränsade 
resurser ta fram en plan som förhåller sig till det lagstadgade uppdraget enligt Kungliga bibliotekets 
formuleringar: 

 
1. En kommunal biblioteksplan är en separat handling, som omfattar all biblioteksverksamhet 

som kommunen bedriver. Det vill säga folkbibliotek, skolbibliotek och eventuell 
biblioteksverksamhet i andra kommunala institutioner. 

2. Biblioteksplanen ska vara kopplad till bibliotekslagen. 
3. Det ska gå att följa upp biblioteksplanen. 

 
I den nya biblioteksplanen finns tre fokusområden: 

4. Läsfrämjande arbete med prioriterade områden Barn och unga, mångspråk och medier för 
personer med funktionsvariationer. 

5. Digital utveckling med prioritering Digital kompetens som inkluderar både bibliotekets 
användare och personal. 

6. Skolbibliotek med prioritering på lokaler för lärande samt bemanning och kompetens. 
 

Biblioteksplanen pekar också ut två utvecklingsområden att ta fasta på inför framtiden. Biblioteket 
som ett öppet rum i samhället och samverkan med olika aktörer i kommunen; områden som 
involverar bibliotekets användare i hög grad. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023–2024 till Kommunstyrelsen för 
vidare överlämning till Kommunfullmäktige 

 
Beslutsunderlag 
Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023 

 

Skickas till 
KSF, biblioteket, Akten 



PROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Sida 7(8) 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

 

 

 

53/22 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut - Uppgradering av belysning i biblioteken 

Delegationsbeslut - Brygga Lövhagen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att¨ 

1. lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 
 

Skickas till 
Akten 

 
 
KFN/2022/0001/002 
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54/22 Övriga frågor 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om avdelningens verksamheter. 

UNG fritid har gått över till gårdsverksamhet på de tre fritidsgårdarna, till skillnad från åren under 
pandemin. Vita Villan dräneras just nu. 

På förening och anläggning jobbar man med Youth 2030 och en workshop ska äga rum den 21 
november. Enheten har ett bra samarbete med fastighetsavdelningen. Dock behöver nya 
gränsdragningslistor tas fram så småningom. 

Simhallen ska besiktigas 2023. Enheten tar nu även fram en simplan. Simkunnigheten har sjunkit 
under pandemin. 

På biblioteket finns just nu en tillförordnad chef. Bokspelet i årskurs fyra är i full gång. Konstnärlig 
utsmyckning av kommunens lokaler, den så kallade 1%-regeln ska lyftas fram. 

Lennart Thunqvist (MP) ställer frågan om det går att ge mer information och locka fler till 
föreningslivet. Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid svarar att det finns kompetens 
på avdelningen med att det nu saknas resurser. Det är även en fråga för ungdomsdemokratiarbetet. 

Rekryteringar 
Rekryteringen av kultur- och bibliotekschef förväntas bli kvar inom kort. 

Kultur- och aktivitetszoner och utvecklingsplaner 
Två projekt är utvalda i år; brygga för kanoter och även en diskgolfbana i Lövhagen. I Stora Vika 
startar projekten för att ta fram aktivitetsområdet. Fotbollsplanen är under renovering just nu. 

Även fotbollsplanen på Rumba ska renoveras. 

På Estö blir det nya korgar och linjering för basket. 

I Segersäng ska allaktivitetsplanen få ny belysning. 

Utvecklingsplan Kvarnängen är pausad. 

Fotbollsakademi 
Hans-Martin berättar också om uppdraget med att upphandla en Fotbollsakademi. 

Bastu på Lövhagen 
Lennart Thunqvist (MP) ställer frågan om inte skolan skulle ha användning av ett omklädningsrum 
med bastu på Lövhagen. 
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