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30/21 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan ändring.

31/21 Information Stöd till kultur- och fritidsverksamheter i
Nynäshamns kommun
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om att ärendet är färdigt för beslut
i kultur- och fritidsnämnden. Reglementet ska sedan vidare till kommunfullmäktige.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2020/0045/106–7

Åtgärdsplan samt redovisning av utförda åtgärder enligt
Dataskyddsombudets granskningsrapport
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna redovisningen av utförda åtgärder enligt åtgärdsplanen

Ärendet

Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med att följa upp dataskyddsombudets granskningsrapport
och har upprättat en åtgärdsplan. Planen kommer att uppdateras löpande vartefter arbetet
fortskrider.
Kultur- och fritidsavdelningen redovisar i åtgärdsplanen vilka punkter som är utförda och vilka som
kommer att behandlas under hösten 2021. De punkter som är åtgärdade avser
registerförteckningar, personuppgiftsbiträdesavtal, bibliotekets lånesystem Book-it, roll- och ansvar
samt delegationsordning.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna redovisningen av utförda åtgärder enligt åtgärdsplanen

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan – granskningsrapport GDPR
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0045/106–6

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0027/800–2

Förslag på Reglemente för Kultur- och fritidsnämndens
Stipendier och priser
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på Reglemente för kultur- och fritidsnämndens
stipendier och priser

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har under många år delat ut stipendier och priser under olika former
inom områdena kultur och föreningsliv. Efterhand har förutsättningarna förändrats och nu har
kultur- och fritidsavdelningen tagit fram ett nytt förslag.
Det finns ett behov av ett tydligare dokument för jury och stipendiater samt de som nominerar att
stödja sig på.
Avdelningen anser att tidigare textunderlag som fungerat som stöd till nomineringar har varit för
snäva och har därför tagit fram nya förslag under för idrottsstipendium och kulturstipendium.
Avdelningen har också tillsammans med kultur- och fritidsnämnden kommit fram till att pris för Årets
Kulturperson, Årets Ledare och Årets Förening ska delas ut.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på Reglemente för kultur- och fritidsnämndens
stipendier och priser

Beslutsunderlag

Förslag på Reglemente för Kultur- och fritidsnämndens Stipendier och priser
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0027/800–1

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0035/060–3

Yttrande över remiss - Motion om att göra
valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer tillgängligt
och jämlikt.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. föreslå kommunfullmäktige att låta kultur- och fritidsavdelningen i samarbete med
Scouterna i Nynäshamn, utreda möjligheten att anordna valborgsmässofirandet på ny plats.

Ärendet

En motion från Gill Lagerberg (S) inkom den 15 april till kultur- och fritidsnämnden, delegerat från
kommunfullmäktige. Motionen handlar om att flytta Valborgsfirandet till en mer central plats i
kommunen. Kommunikationerna till Lövhagen är inte anpassade för personer som saknar bil, har
barnvagn, rullator eller sitter i rullstol. Motionären menar att detta gör att många känner sig
utestängda från Valborgsfirandet.
Kommunfullmäktige föreslås ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Scouterna
och eventuellt fler föreningar utreda vilka möjligheter det finns att anordna valborgsmässofirandet
på ny plats och återkomma med förslag under 2021.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. föreslå kommunfullmäktige att låta kultur- och fritidsavdelningen i samarbete med
Scouterna i Nynäshamn, utreda möjligheten att anordna valborgsmässofirandet på ny plats.

Beslutsunderlag

Motion om att göra valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt.
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0035/060–2

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0036/060–3

Yttrande över remiss - Motion rörande territoriell maktordning
och urban norm
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. lämna ärendet utan eget ställningstagande

Ärendet

Av motionen framgår att Nynäshamns kommun är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun
dit många storstadsbor väljer att flytta till för att bo och leva nära naturen. Sorundanet upplever
dock att förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen ofta har en begränsad förståelse för, inte
har tillräckliga kunskaper om, och är ovana vid att resonera kring landsbygdens möjligheter och
utmaningar.
Med anledning av detta föreslår Sorundanet att alla förtroendevalda och tjänstepersoner inom
Nynäshamns kommun ska få möjlighet att utbilda sig rörande territoriell maktordning och urban
norm samt normkritiskt tänkande. Detta kan förslagsvis ske i seminarieform med föreläsningar och
praktiska övningar.
Kommunstyrelseförvaltningen önskar att det i remissvaret framgår hur nämnden ställer sig till att
genomföra och bekosta en sådan utbildningsinsats som föreslås i motionen.
Även om teoretisering kring normer och tolkningsföreträden kanske inte är prioriterat i utbildning av
ledamöter, kan kultur- och fritidsdelningen se att det finns poänger för kultur- och fritidsnämnden
att ta del av dessa teorier. Kultur- och fritidsavdelningen kan vidare se att frågan inte enbart berör
politiken utan ser gärna att ett helhetsgrepp tas som även inkluderar tjänstemän i utbildningen. Då
det är en ekonomisk fråga, gällande arvoden till ledamöter och eventuellt arbete på kvällstid,
föreslår kultur- och fritidsavdelningen dock att utbildningen bör vara frivillig.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. anta kultur- och fritidsavdelningens svar som sitt eget och överlämna det till
kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Remiss – Motion rörande territoriell maktordning och urban norm
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0036/060–2

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0041/866–3

Yttrande över remiss - Revidering av riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Ärendet

Revideringen av Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning bygger i första hand på att
ansvarsfördelningen har förändrats i och med att fastighetsavdelningen nu tillhör kommunstyrelsens
förvaltning. Riktlinjerna avser fast och lös konstnärlig utsmyckning enligt följande:
- Kommunstyrelsen ansvarar för och beslutar om offentlig konst som integreras eller
monteras i nybyggnationer eller större om- eller tillbyggnationer av kommunala byggnader,
så kallad fast konstnärlig utsmyckning.
- Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fast konstnärlig utsmyckning av kommunens
offentliga platser.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för lös konstnärlig utsmyckning; utsmyckning som
hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk påverkan, exempelvis
målningar, fotografier eller mindre skulpturer.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen anser att revideringen är bra men lämnar fyra förslag:
1. Det vore önskvärt om det formuleras i riktlinjerna att enprocentregeln ska följas upp.
Upplevelsen är att regeln inte efterlevs.
2. Privata exploatörer och entreprenörer som bygger för kommunens räkning bör ingå i
riktlinjerna i avseende enprocentsregeln.
3. Enprocentsregeln måste inte enbart avse konstverk i form av skulptur eller målningar, utan
kan även inbegripa till exempel invigning med sång, dans eller teater.
4. Vid ”fast konst”. 3.2 tredje stycket, referensgrupp. Tydliggör att representant från kulturoch fritidsavdelningen skall ingå i referensgruppen.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Remiss – Revidering av Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
KFN/2021/0041/866–2

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0038/809–2

Av ledamot väckt ärende - Att uppmärksamma Moa Martinsson
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. föreslå Sorundanet att väcka frågorna 1 och 3 på nytt i samhällsbyggnadsnämnden
2. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att se över möjligheterna att sätta upp så kallade
historiska skyltar som berättar om Moas liv på olika platser i kommunen
3. se kultur- och fritidsavdelningens bedömning och förslag som sina egna och skicka dem till
samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendet

Sorundanet menar att det gjorts väldigt lite i Nynäshamns kommun för att uppmärksamma Moa
Martinsons stora betydelse som författare och det fackliga samt politiska engagemanget hon hade i
Nynäshamns kommun (dåvarande Sorunda och Ösmo kommuner).
De yrkar på att:
1. Moa Martinson uppmärksammas med en skulptur eller byst, som förslagsvis placeras på
Stadshusplatsen.
2. skyltar sätts upp som visar på hennes miljöer där hon verkat i vår kommun. Skyltarna ska
kompletteras med en folder som beskriver en ”Moa-tur” man kan guida sig runt på, på egen
hand.
3. man döper en gata, ett torg, en park eller dylikt efter Moa, vid nybyggnation. Till exempel i
det nya området i Sittesta, Moa var god vän med Marianne Wallenberg på Vidbynäs.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. föreslå Sorundanet att väcka frågorna 1 och 3 på nytt i samhällsbyggnadsnämnden
2. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att se över möjligheterna att sätta upp så kallade
historiska skyltar som berättar om Moas liv på olika platser i kommunen
3. se kultur- och fritidsavdelningens bedömning och förslag som sina egna och skicka dem till
samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsunderlag

Väckt ärende – Att uppmärksamma Moa Martinson
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0038/809–1

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN/2021/0040/069–3

Väckt ärende om renovering alternativt rivning av bastu på
Lövhagen
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anse ärendet besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens bedömning att
ärendet kommer att behandlas i samband med utvecklingsplan Lövhagen

Ärendet

Kommunstyrelsen har väckt ett ärende från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Pensionärspartiet
om att renovera alternativt riva den före detta bastubyggnaden på Lövhagen och möjliggöra för
allmänheten att nyttja en bastu samt omklädningsrummet. Kommunstyrelseförvaltningen
konstaterade att ett realiserande är förenat med betydande kostnader i både investering och drift.
De hänvisar vidare utredning till kultur- och fritidsnämnden.
Under våren 2021 har både kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen tagit gemensamma
beslut om samarbete gällande en utvecklingsplan av Lövhagen. Ett förslag som initierades av kulturoch fritidsnämndens ordförande. Kultur- och fritidsavdelningen anser att frågan om byggnation av
bastu och omklädningsrum med mera måste ingå i denna större utredning kring Lövhagen.
Avdelningen föreslår att ärendet tas med i det arbete som kommer att starta under hösten 2021.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anse ärendet besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens bedömning att
ärendet kommer att behandlas i samband med utvecklingsplan Lövhagen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 135 2021-04-29 Svar på väckt ärende om renovering alternativt rivning
av bastu på Lövhagen
Väckande av ärende angående renovering alternativt rivning av bastu på Lövhagen
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande KS/2021/0080/008–3
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0040/069–2

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 39/21

KFN/2021/0034/061–20

Sammanställning av e-förslag inför beslut i juni 2021
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

1. överlämna nedanstående e-förslag till kultur- och fritidsavdelningen för vidare
utredning och beredning av förslag:
-

Allmän bastu vid havet i Lövhagen
Bygga en plaskdamm för alla barn i Estöparken
Klätterställning Stora Vika
Anordna Funkisfestivalen i Nynäshamn

2. bifalla nedanstående förslag
- Anordna Funkisfestivalen i Nynäshamn

Ärendet

Kultur- och fritidsavdelningen kommer under den tid som försöket med e-förslag pågår, och
även längre fram, arbeta med utvecklingsplaner för Kvarnängen och för Lövhagen.
Avdelningen har också inrättat arbetet med Kultur- och aktivitetszoner i kommunen. Det
innebär att flera av de inkomna e- förslagen, lämpligast behandlas i samband med kultur- och
fritidsavdelningens arbete med de olika platserna. Ärendena har här därför sorterats under
respektive område.

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

1. överlämna nedanstående e-förslag till kultur- och fritidsavdelningen för vidare
utredning och beredning av förslag till beslut:
-

Allmän bastu vid havet i Lövhagen
Bygga en plaskdamm för alla barn i Estöparken
Klätterställning Stora Vika
Anordna Funkisfestivalen i Nynäshamn

Beslutsunderlag

Inkomna och till kultur- och fritidsnämnden delegerade e-förslag under perioden 2021-05-01 –
2021-05-21
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0034/061–14

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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40/21 Övriga frågor
Per Malmsten (M) frågar om Nynäshamn samverkar regionalt med andra kommuner i avseende
bibliotek. Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid svarar att det är så.
Per Malmsten (M) tar upp frågan om att flera kommuner tagit bort sina bidrag till Studieförbunden
men inte Nynäshamn. Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid svarar att det ser olika
ut i kommunerna. Det är vanligt att studieförbunden endast får medel från Folkbildningsrådet.
Bidraget finns även med i de nya reglerna för stöd till kultur- och fritidsverksamheter i Nynäshamns
kommun, vilka kommer att presenteras på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 juni.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

