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Sammanträdesdatum 
2020-11-02 

Sida 1(12) 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Måsknuv, hus B, plan 3,, 2020-11-02 kl. 14.00-14:28 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C), ordförande 
Per Malmsten (M), vice ordförande 
Daniel Jobark (S) 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, kultur- och fritidschef 
Sune Hamrin, enhetschef och fritidsstrateg 
Åsa Urberg, nämndsekreterare och utredare 

Paragrafer 
§§ 10–18

Justeringens plats och tid Direktjustering 

Underskrifter 

Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

Per Malmsten (M) 
Justerare 

Åsa Urberg 
Sekreterare 

Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-11-02 
Anslaget sätts upp: 2020-11-02 Anslaget tas ned: 2020-11-24 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
Åsa Urberg 
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Innehållsförteckning 
 
 

 Val av justerare 

 
Fastställande av dagordning 

 
10/20 Information - Stöd till kultur- och fritidsverksamhet 

 
Beslutspunkter 

§ 11/20 Medborgarförslag - Drive-in-bio på Estö 
§ 12/20 Medborgarförslag - En badstege till bryggan vid 1:a Pumpviken 
§ 13/20 Svar på internremiss - Riktlinjer för hållbart byggande 
§ 14/20 Kulturprogram för Nynäshamns kommun 
§ 15/20 Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 
§ 16/20 Mobilt Fritidsbibliotek - Ett inriktningsbeslut 
§ 17/20 Förlängd giltighetstid för Biblioteksplan till 2022 

 
18/20 Övriga frågor 
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Val av justerare 
Till att justera väljs Per Malmsten (M) 

 
 
 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 
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10/20 Information - Stöd till kultur- och fritidsverksamhet 
Hans- Martin Akleye, kultur- och fritidschef, informerar kort om arbetet med det nya 
reglementet för stöd till kultur- och fritidsverksamhet. 
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§ 11/20 KFN/2020/0038/061–3 

 
Medborgarförslag - Drive-in-bio på Estö 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. avslå medborgarförslaget 

 
 

Ärendet 
Förslagsställaren föreslår att det ska finnas en drive-in-bio på Estö IP under den tid som Bio vågen 
är stängd. 
Filmvisningar som sker vid allmänna sammankomster är enligt lagens mening offentliga. Det krävs 
tillstånd från rättighetsinnehavaren och tillstånd från Statens medieråd. Till en drive-in-visning med 
upp till 50 bilar låg kostnaden förra året på 2 250 kr och för 50-99 bilar 4 050 kr. På det tillkommer 
en hel del andra utgifter och insatser. 

 
Grusplanen på Estö IP är stor men har endast en in- och utfart. För att garantera säkerhet och få 
det att fungera logistiskt krävs parkeringspersonal. Det behövs en vädertålig projektor och en 
filmduk som sitter högre än en vanlig filmduk, ofta på en rigg. Ofta brukar FM-sändare användas så 
att besökarna kan ansluta ljudet till bilarnas radios vilket kräver även tekniskt kunnig personal på 
plats vid eventuella missöden. Det är också populärt med försäljning av popcorn, godis och läsk, 
något som i så fall även det kräver personal både under föreställningen och efter, för städning. 

 
Sammantaget är arrangemanget för omfattande och för dyrt för kultur- och fritidsnämndens budget. 
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. avslå medborgarförslaget 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Drive-in-bio på Estö, Dnr: KFN/2020/0038/061 

 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 12/20 KFN/2020/0039/061–3 

 

Medborgarförslag - En badstege till bryggan vid 1:a 
Pumpviken 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. Anse förslaget besvarat enligt Maria Gard Günsters (C) yrkande. 

 
Yrkande 
Maria Gard Günster (C) yrkar på att kultur- och fritidsavdelningen tar kontakt med mark- och 
exploateringsenheten och rekommenderar dem att se över bryggan av säkerhetsskäl. Den används 
bland annat av skola i undervisningssyfte. Även privatpersoner använder bryggan för att till 
exempel fiska. 

 
Ärendet 
Förslagsställaren föreslår att det ska placeras en badstege på bryggan vid 1:a Pumpviken. 
I Nynäshamns kommun finns det fem friluftsbad som är utrustade med bryggor, 
livräddningsredskap, och som underhålls flera gånger om året: Nickstabadet, Hamnviksbadet, 
Grindsjön, Rangstabadet och Marsta badplats. 
Utöver dessa finns det en mängd olika ställen att bada på. 

 
Bryggan, som inte ligger i anslutning till stranden, finns på kommunens mark, och vägen dit går på 
en grusgång som underhålls tillsammans med övriga grusgångar och vägar i området. 
Grundbyggnaden av betong är troligtvis från början avsedd för militär båttrafik under 40-talet. 
Träkonstruktionen ovanpå är i dåligt skick, flera spikar sticker upp och plankor har lossnat. De 
platsbyggda bänkarna är också trasiga. 

 
Marken vid och runt 1:a Pumpviken tillhör Nynäshamns kommuns mark- och exploateringsenhet. 
De menar att det måste vara ekonomiskt försvarbart att anlägga och underhålla en badplats. 
Kultur- och fritidsavdelningen kan se att det behövs mer än en badstege. Det ska också finnas en 
livboj, vattenprover ska tas före säsong, och bryggan måste underhållas. 
I och med det kan kultur- och fritidsavdelningen inte se att bryggan har potential att uppfylla 
kriterierna för badplats i nuläget. 

 
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. avslå förslaget 

 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Badstege i 1: a Pumpviken 

 
Skickas till 
Akten 
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§ 13/20 KFN/2020/0047/200–4 
 

Svar på internremiss - Riktlinjer för hållbart byggande 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. anta kultur- och fritidsavdelningens svar som sitt eget och överlämna till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

 
Ärendet 
Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande riktar sig till samhällsbyggnads-projekt som 
genomförs i kommunen. Riktlinjerna går efter remissrunda upp till Kommunfullmäktige för beslut. 
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit del av remissen och har en synpunkt att lämna. 

 
Under rubriken Social hållbarhet i riktlinjerna sid 3, står det att ”Vidare ska en social hållbart byggd 
miljö ge en god och hälsosam livsmiljö, skönhetsupplevelser, trygghet och trevnad”. 

 
Enligt ”Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun”, antagna 
av Kommunfullmäktige den 14 mars 2018 § 45, ska enprocentregeln för gestaltning av offentliga 
miljöer följas. Regeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av 
fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig 
gestaltning. 
Regeln är viktig i syfte att bidra till var och ens rätt att njuta av konst, vilket står inskrivet i FNs 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 27. Platsspecifik konst kan nå ut till 
medborgare som annars inte aktivt söker sig till konstupplevelser. 

 
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att regeln omnämns i riktlinjerna. 

 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. anta kultur- och fritidsavdelningens svar som sitt eget och överlämna till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Internremiss – Riktlinjer för hållbart byggande 
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0047/200-2 
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun 

 
Skickas till 
Akten 
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§ 14/20 KFN/2020/0034/730–17 

 
Kulturprogram för Nynäshamns kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godta kultur- och fritidsavdelningens bedömning och revidering som sin egen 
2. överlämna Kulturprogram för Nynäshamns kommun till Kommunfullmäktige för beslut 

 
Ärendet 
Efter att Kulturprogram för Nynäshamns kommun varit ute på remiss, har nu kultur- och 
fritidsavdelningen sammanställt svaren och arbetat fram en ny version att skicka till 
Kommunfullmäktige för beslut. 

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

1. godta kultur- och fritidsavdelningens bedömning och revidering som sin egen 
2. överlämna Kulturprogram för Nynäshamns kommun till Kommunfullmäktige för beslut 

 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Kulturprogram för Nynäshamns kommun 

 
Skickas till 
Akten 
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§ 15/20 KFN/2020/0035/730–13 

 

Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godta kultur- och fritidsavdelningens bedömning och revidering som sin egen 
2. överlämna Idrottsprogram för Nynäshamns kommun till Kommunfullmäktige för beslut 

 
 

Ärendet 
Efter att Idrottsprogram för Nynäshamns kommun varit ute på remiss, har nu kultur- och 
fritidsavdelningen sammanställt svaren och arbetat fram en ny version att skicka till 
Kommunfullmäktige för beslut. 

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

1. godta kultur- och fritidsavdelningens bedömning och revidering som sin egen 
2. överlämna Idrottsprogram för Nynäshamns kommun till Kommunfullmäktige för beslut 

 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 

 
Skickas till 
Akten 
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§ 16/20 KFN/2020/0049/810–2 
 

Mobilt Fritidsbibliotek - Ett inriktningsbeslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att utveckla ett mobilt fritidsbibliotek enligt 
avdelningens förslag 

 
 

Ärendet 
Syftet med Fritidsbibliotek är att invånare i Nynäshamns kommun ska ges större möjlighet att prova 
olika former av aktivitet, täcka upp för ekonomiska klyftor i samhället, samt att knyta an till 
återbrukskonceptet. 

 
Att låna utrustning från Fritidsbiblioteket ska vara helt gratis och den vanligaste utrustningen för 
aktiv fritid ska finnas till hands efter säsong. Till exempel skridskor, pulkor, inlines, badmintonset, 
flytvästar, kubb, sup-brädor med mera. 

 
Anledningen till namnbyte från tidigare Fritidsbank är att det finns en organisation som äger namnet 
Fritidsbanken. Kultur- och fritidsavdelningen föreslår istället att det i den föreslagna formen kommer 
att heta ”Mobilt fritidsbibliotek”, ett tillräckligt omfattande namn för verksamheten. 

 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att utveckla ett mobilt fritidsbibliotek enligt 
avdelningens förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0049/810–1 
Skickas till 
Akten 
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§ 17/20 KFN/2020/0019/880–2 
 

Förlängd giltighetstid för Biblioteksplan till 2022 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. föreslå Kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplanen till och med den 31 
december 2021 

 

Ärendet 
Biblioteket står fortfarande inför behovet av förlängd giltighetstid för Biblioteksplanen. Det finns två 
anledningar till det. Planen ska luta sig mot det Kulturprogram som ännu inte antagits av 
Kommunfullmäktige. 
Det har också, på grund av corona-pandemin, varit omöjligt att föra de diskussioner och möten som 
krävs för att hela personalstyrkan såväl som externa aktörer ska vara med i arbetet med att ta fram 
en plan. Ett arbete som i sig är omfattande. 

 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. föreslå Kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplanen till och med den 31 
december 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan Nynäshamns kommun 2016–2019 
Ordförandebeslut – förlängd giltighetstid Biblioteksplan KFN/2020/0019/880–1 

 
Skickas till 
Akten 
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18/20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls. 
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