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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-10-25
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Vår beteckning
KFN/2019/0021/061-13

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Återremiss medborgarförslag - En bastu vid havet för alla
i Nynäshamn
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Föreslå att Kommunfullmäktige, på grund av ärendets principiella beskaffenhet, tar över ärendet
från Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning
Föreningen De Badande Vännerna i Nynäshamn lämnade den 7 november 2018 ett medborgarförslag till
Nynäshamns kommun gällande att bygga och driva en lokal bastu i närhet till havsbad på Lövhagen.
Initiativtagarna är en krets personer som anser att det borde finnas en bastu med tillgång till havsbad
som är öppen för allmänheten året runt i tätorten Nynäshamn. I dagsläget består föreningen av drygt 60
betalande medlemmar.
De ville i sin skrivelse ha svar på följande frågor:
1. Godkänner kommunen den föreslagna placeringen av bastun?
2. Är kommunen beredd att samverka med föreningen för att förverkliga idén?
3. Är kommunen villig att medverka i finansieringen av bastun tillsammans med andra
organisationer, exempelvis EU-fonder och privata aktörer?
4. Är kommunen beredd att bekosta anläggningen men överlämna ansvaret för driften till
föreningen mot ersättning?
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Ärendet
När ärendet behandlades på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 maj 2019 § 14,
återremitterades det till kultur- och fritidsavdelningen. Ordförande i kultur-och fritidsnämnden menade att
frågan väcker en större diskussion kring hur politiken i Nynäshamn ser på hela området Lövhagen.
Förvaltningens remissvar innehöll politikens vision om Lövhagen; hur de anser området bäst bör utformas
för till exempel rekreation, upplevelser, fritid med mera.
När ärendet togs upp nästa gång, den 23 september § 53, beslutade kultur- och fritidsnämnden att:
1. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslaget från föreningen de badade vännerna i
Nynäshamn om att bygga och driva en lokal för bastu på Lövhagen som är till för alla, oavsett bakgrund,
ålder och intressen i övrigt.
2. Vidarebefordra medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för ytterligare behandling utifrån
frågeställningar 1-4.
Kultur- och fritidsnämnden har inte mandat att ge kommunstyrelsen delegation på ärendet, men kan låta
kultur- och fritidsavdelningen inhämta yttrande från kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och
fritidsavdelningen har redan inför den första skrivelsen varit i kontakt med kommunstyrelseförvaltningens
avdelning för mark- och exploatering. De indikerade en viss tveksamhet inför ett beviljande.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning
Efter att ha rådgjort med kommunjurist har kultur- och fritidsavdelningen fått stöd i uppfattningen att
ärendet är av principiell karaktär och för stort för Kultur- och fritidsnämnden att besluta över. Det avser
både byggnation, placering och ekonomi.
Kultur- och fritidsavdelningen har delegation att ansvara över beviljande och avslag på
bidragsansökningar. Föreningen nämner inte något specifikt bidrag i förslaget men bidragsreglementet
blir ändå aktuellt i och med frågorna om finansiering, samverkan samt bekostande av anläggning.
I reglementets första kapitel uppställs en lista över de typer av föreningar som kan erhålla bidrag från
kommunen.
De föreningar som har möjlighet att söka stöd från kommunen är:
- Ideella barn- och ungdomsföreningar som bedriver idrottsverksamhet eller främjar det kulturella
utbudet i Nynäshamn. Föreningen ska bedriva verksamhet för barn mellan 7 och 20 år.
- Ideella organisationer som arbetar med socialt stöd eller främjar grupper av människor med
funktionsnedsättning.
- Ideella föreningar som verkar för pensionärer/seniorer, samt
- Föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler till föreningslivet.
Förutom ekonomiskt bidrag för föreningsverksamhet reglerar även reglementet övrigt verksamhetsstöd
till föreningar med möjligheten för kommunen att ingå överenskommelse med föreningar för att bedriva
viss verksamhet tillsammans. Av kapitel 5.1. framgår dock att det är föreningar som uppfyller kraven i
kapitel 2 – 4 i reglementet, alltså de föreningskategorier som nämns ovan, som kan få utökat
verksamhetsstöd och som kommunen därmed också kan ingå överenskommelse med.
Verksamhetsstödet ska förenas med krav på motprestation från föreningen och syftet med
överenskommelsen ska vara att stödet ska gå till att motverka isolering och ensamhet, stimulera ett
aktivt liv, minska vårdbehov och andra samhällsinsatser och stödja opinion- och kunskapsbildningen för
socialt utsatta.
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Kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningen gör bedömningen att De badade
vännerna i Nynäshamn inte kan anses falla in under någon av de angivna kategorierna av
bidragsberättigade föreningar. Inte heller syftet med samarbetet kan anses falla in under syftet med
bidragsgivningen i reglementets 5 kapitel. Att bevilja föreningens ansökan skulle därför, enligt
förvaltningarnas bedömningar, vara oförenligt med kommunens reglemente och likställighetsprincipen.
Kultur- och fritidsavdelning förespråkar följande beslut:
1. Att föreslå att Kommunfullmäktige, på grund av ärendets principiella beskaffenhet, tar över ärendet
från Kultur- och fritidsnämnden

_____________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef
Beslutsunderlag Ärende KFN/2019/0021/061 - Medborgarförslag, yttranden, tjänsteutlåtanden
Skickas till KSF, MEX, Föreningen de badande vännerna samt Akten

PROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-21

§ 37/19

Dnr KFN/2019/0021/061-14

Återremiss medborgarförslag - En bastu vid havet för alla
i Nynäshamn
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Föreslå att Kommunfullmäktige, på grund av ärendets principiella beskaffenhet, tar över ärendet
från Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Föreslå att Kommunfullmäktige, på grund av ärendets principiella beskaffenhet, tar över ärendet
från Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning
Föreningen De Badande Vännerna i Nynäshamn lämnade den 7 november 2018 ett medborgarförslag till
Nynäshamns kommun gällande att bygga och driva en lokal bastu i närhet till havsbad på Lövhagen, som
ska vara öppen för alla. Initiativtagarna är en krets personer som anser att det borde finnas en bastu
med tillgång till havsbad som är öppen för allmänheten året runt i tätorten Nynäshamn. I dagsläget
består föreningen av drygt 60 betalande medlemmar.
De ville i sin skrivelse ha svar på följande frågor:
1. Godkänner kommunen den föreslagna placeringen av bastun?
2. Är kommunen beredd att samverka med föreningen för att förverkliga idén?
3. Är kommunen villig att medverka i finansieringen av bastun tillsammans med andra
organisationer, exempelvis EU-fonder och privata aktörer?
4. Är kommunen beredd att bekosta anläggningen men överlämna ansvaret för driften till
föreningen mot ersättning?

Ärendet
När ärendet behandlades på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 maj § 14, återremitterades
det till kultur- och fritidsavdelningen. Ordförande i kultur-och fritidsnämnden menade att frågan väcker
en större diskussion kring hur politiken i Nynäshamn ser på hela området Lövhagen.
Förvaltningen fördjupade då skrivelsen med politikens vision om Lövhagen; hur de anser området bäst
bör utformas för till exempel rekreation, upplevelser, fritid med mera.
När ärendet togs upp nästa gång, den 23 september § 53, beslutade kultur- och fritidsnämnden följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslaget från föreningen de badade vännerna i
Nynäshamn om att bygga och driva en lokal för bastu på Lövhagen som är till för alla, oavsett bakgrund,
ålder och intressen i övrigt.
2. Vidarebefordra medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för ytterligare behandling utifrån
frågeställningar 1-4.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden har inte mandat att ge kommunstyrelsen delegation på ärendet, men kan låta
kultur- och fritidsavdelningen inhämta yttrande från kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och
fritidsavdelningen har redan inför den första skrivelsen varit i kontakt med kommunstyrelseförvaltningens
avdelning för mark- och exploatering. De indikerade en viss tveksamhet inför ett beviljande.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning
Efter att ha rådgjort med kommunjurist har kultur- och fritidsavdelningen fått stöd i uppfattningen att
ärendet är av principiell karaktär och för stort för Kultur- och fritidsnämnden att besluta över. Det avser
både byggnation, placering och ekonomi.
Kultur- och fritidsavdelningen har delegation att ansvara över beviljande och avslag på
bidragsansökningar. Föreningen nämner inte något specifikt bidrag i förslaget men bidragsreglementet
blir ändå aktuellt i och med frågorna om finansiering, samverkan samt bekostande av anläggning.
I reglementets första kapitel uppställs en lista över de typer av föreningar som kan erhålla bidrag från
kommunen.
De föreningar som har möjlighet att söka stöd från kommunen är:
- Ideella barn- och ungdomsföreningar som bedriver idrottsverksamhet eller främjar det kulturella
utbudet i Nynäshamn. Föreningen ska bedriva verksamhet för barn mellan 7 och 20 år.
- Ideella organisationer som arbetar med socialt stöd eller främjar grupper av människor med
funktionsnedsättning.
- Ideella föreningar som verkar för pensionärer/seniorer, samt
- Föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler till föreningslivet.
Förutom ekonomiskt bidrag för föreningsverksamhet reglerar även reglementet övrigt verksamhetsstöd
till föreningar med möjligheten för kommunen att ingå överenskommelse med föreningar för att bedriva
viss verksamhet tillsammans. Av kapitel 5.1. framgår dock att det är föreningar som uppfyller kraven i
kapitel 2 – 4 i reglementet, alltså de föreningskategorier som nämns ovan, som kan få utökat
verksamhetsstöd och som kommunen därmed också kan ingå överenskommelse med.
Verksamhetsstödet ska förenas med krav på motprestation från föreningen och syftet med
överenskommelsen ska vara att stödet ska gå till att motverka isolering och ensamhet, stimulera ett
aktivt liv, minska vårdbehov och andra samhällsinsatser och stödja opinion- och kunskapsbildningen för
socialt utsatta.
Kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningen gör bedömningen att De badade
vännerna i Nynäshamn inte kan anses falla in under någon av de angivna kategorierna av
bidragsberättigade föreningar. Inte heller syftet med samarbetet kan anses falla in under syftet med
bidragsgivningen i reglementets 5 kapitel. Att bevilja föreningens ansökan skulle därför, enligt
förvaltningarnas bedömningar, vara oförenligt med kommunens reglemente och likställighetsprincipen.

Kultur- och fritidsnämnden har, som kultur- och fritidsavdelning ser det, två alternativ till beslut:

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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1. Att föreslå att Kommunfullmäktige, på grund av ärendets principiella beskaffenhet, tar över ärendet
från Kultur- och fritidsnämnden eller
2. Att avslå ärendet i sin helhet
Kultur- och fritidsavdelningen förespråkar alternativ 1.

Beslutsunderlag
Ärende KFN/2019/0021/061 - Medborgarförslag, yttranden, tjänsteutlåtanden

Skickas till
KSF
MEX
Föreningen de badande vännerna
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-10-25
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Vår beteckning
KFN/2019/0053/061-2

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Nynäs Bike Park
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2019 § 139 att delegera medborgarförslag om att
anlägga en cykelpark på Kvarnängens idrottsområde till Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet
Förslagsställarna vill, med kommunens godkännande, anlägga en cykelpark på Kvarnängen med flera
spår för utförsåkning (cykel) lämpat för olika åldrar och en pumptrack-bana. De föreslår även att området
på sikt kopplas ihop med cykel-slingor vid sjön Fjättern, på andra sidan vägen.
De informerar om att det finns ett ökande intresse för mountainbiking, stigcykling och utförsåkning och
menar att Nynäshamn bör vara med att få intresset att växa ytterligare. Det ska gynna folkhälsan på så
sätt att barn kommer ut mer och som ett komplement till ungdomars träning, utveckling och umgänge.
De menar också att lokalföretagen kommer att gynnas i och med ett större antal besökare i kommunen.
I förslaget ingår idén att förslagsställarna själva markerar leder vid Fjätterför stigcykling och står för
grävning och underhåll vid Kvarnängen själva. De ser dock att de på sikt kan behöva hjälp med årlig
kontroll och framtida renovering av en asfalterad pumptrack.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning
Kultur- och fritidsavdelningen menar att förslaget är initiativrikt och spännande och ser inte några hinder
för en pumptrack-anläggning i fråga om andra intressenter. Det finns inga indikationer på att någon
annan varit eller är intresserad av att göra något av den del av Kvarnängen som medborgarförslaget
avser. Det tycks heller inte som att den del av Kvarnängsbacken de avser använda för utförsåkning
används till något idag.
Kultur- och fritidsavdelningen har hämtat in ett yttrande från mark- och exploateringsavdelningen. De
menar att en avstämning måste göras mot den befintliga detaljplanen samt vid beviljande måste även
marklov för förändring av terrängen beviljas. Det betyder att detaljerat förslag måste lämnas både till
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Vår beteckning
KFN/2019/0053/061-2

bygglovsavdelningen och mark- och exploatering. Det kan också bli fråga om markarrende, något som
kultur- och fritidsavdelningen inte har mandat att besluta om.
Det framgår inte av förslaget hur mycket 0-8 ballast som behövs eller hur mycket asfalt som går åt till en
pumptrack. Kultur- och fritidsavdelningen vill dock tillägga att det inte finns budget för materialkostnader
inom kultur- och fritidsnämnden. Det finns också en viss problematik i att bevilja privata aktörer att
bygga och anlägga på kommunens mark. Det handlar här i första hand om kommunens krav på säkerhet.
Kommunen måste kunna garantera att byggnader och anläggningar är säkra platser för besökare och
användare. I det här avseendet är underhållsfrågan mycket viktig och måste klargöras ifråga om både
skötsel och kostnader.
Ansökningar bör lämnas in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och mark- och exploatering
gällande marklov och markarrende samt eventuellt bygglov.
Cykel-slingor vid Fjättern
Gällande markering av lederna/stigarna vid Fjättern ser kultur- och fritidsavdelningen att det borde gå att
behandla separat. Marken vid Fjättern förvaltas av fastighetsavdelningen vid miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen uppmanar förslagsställarna att ta kontakt med
fastighetsavdelningen för att diskutera en uppmärkning av cykel-slingor.
Det lämnar kultur- och fritidsavdelningen att föreslå nämnden att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till ovanstående bedömning.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
Medborgarförslag KFN/2019/0053/061-1
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0053/061-2

Skickas till
MSF
MEX
KSF
Förslagsställarna
Akten

PROTOKOLL
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2019-10-21

§ 36/19

Dnr KFN/2019/0053/061-3

Svar på medborgarförslag - Nynäs Bike Park
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Ärendet
Förslagsställarna vill, med kommunens godkännande, anlägga en cykelpark på Kvarnängen med flera
spår för utförsåkning (cykel) lämpat för olika åldrar och en pumptrack-bana. De föreslår även att området
på sikt kopplas ihop med cykel-slingor vid sjön Fjättern, på andra sidan vägen.
De informerar om att det finns ett ökande intresse för mountainbiking, stigcykling och utförsåkning och
menar att Nynäshamn bör vara med att få intresset att växa ytterligare. Det ska gynna folkhälsan på så
sätt att barn kommer ut mer och som ett komplement till ungdomars träning, utveckling och umgänge.
De menar också att lokalföretagen kommer att gynnas i och med ett större antal besökare i kommunen.
I förslaget ingår idén att förslagsställarna själva markerar leder vid Fjätterför stigcykling och står för
grävning och underhåll vid Kvarnängen själva. De ser dock att de på sikt kan behöva hjälp med årlig
kontroll och framtida renovering av en asfalterad pumptrack.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning
Kultur- och fritidsavdelningen menar att förslaget är initiativrikt och spännande och ser inte några hinder
för en pumptrack-anläggning i fråga om andra intressenter. Det finns inga indikationer på att någon
annan varit eller är intresserad av att göra något av den del av Kvarnängen som medborgarförslaget
avser. Det tycks heller inte som att del av Kvarnängsbacken de avser använda för utförsåkning används
till något idag.
Kultur- och fritidsavdelningen har hämtat in ett yttrande från mark- och exploateringsavdelningen. De
menar att en avstämning måste göras mot den befintliga detaljplanen samt vid beviljande måste även
marklov för förändring av terrängen beviljas. Marken vid Fjättern förvaltas av fastighetsavdelningen vid
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det betyder att detaljerat förslag måste lämnas både till
bygglovsavdelningen och mark- och exploatering. Det kan också bli fråga om markarrende, något som
kultur- och fritidsavdelningen inte har mandat att besluta om.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Det framgår inte av förslaget hur mycket 0-8 ballast som behövs eller hur mycket asfalt som går åt till en
pumptrack. Kultur- och fritidsavdelningen vill dock tillägga att det inte finns budget för materialkostnader
inom kultur- och fritidsnämnden. Det finns också en viss problematik i att bevilja privata aktörer att
bygga och anlägga på kommunens mark. Det handlar här i första hand om kommunens krav på säkerhet.
Kommunen måste kunna garantera att byggnader och anläggningar är säkra platser för besökare och
användare. I det här avseendet är underhållsfrågan mycket viktig och måste klargöras ifråga om både
skötsel och kostnader.
Gällande markering av lederna/stigarna vid Fjättern ser kultur- och fritidsavdelningen att det borde gå att
bevilja separat vid sidan om resterande förslag. Avdelningen uppmanar förslagsställarna att ta kontakt
med Fastighetsavdelningen som förvaltar området för att förhoppningsvis komma fram till ett
samstämmigt beslut.
Sammanfattningsvis är det alltså flera ansökningar som måste lämnas in:
Till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och mark- och exploatering gällande marklov och
markarrende samt eventuellt bygglov.
Om investeringsbudget ska sökas även en ansökan till kultur- och fritidsavdelningen med kostnadskalkyl.
Tag kontakt med Fastighetsavdelningen för att klargöra frågan om markering vid Fjättern.
Det lämnar kultur- och fritidsavdelningen att föreslå nämnden att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till ovanstående bedömning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag KFN/2019/0053/061-1
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0053/061-2

Skickas till
MSF
MEX
KSF
Förslagsställarna
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

