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Innehållsförteckning             Sida 

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  67/21 Fastställande av dagordning 
 

  68/21 Politisk dialog 
 

  69/21 Politikerrapport 
 

  70/21 Stöd till kultur- och fritids-, samt social verksamhet i 
Nynäshamns kommun 

 

  Beslutspunkter 
 

§ 71/21 Yttrande över remiss - Motion om att göra valborgsmässofirandet i Nynäshamns 
tätort mer tillgängligt och jämlikt. 

4 

§ 72/21 Yttrande över remiss - Motion rörande territoriell maktordning och urban norm 5 
§ 73/21 Förslag på Reglemente för Kultur- och fritidsnämndens Stipendier och priser 5 
§ 74/21 Av ledamot väckt ärende - Att uppmärksamma Moa Martinsson 6 
§ 75/21 Åtgärdsplan samt redovisning av utförda åtgärder enligt Dataskyddsombudets 

granskningsrapport 
8 

§ 76/21 Väckt ärende om renovering alternativt rivning av bastu på Lövhagen 9 
§ 77/21 Yttrande över remiss - Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning 11 
§ 78/21 Sammanställning av e-förslag inför beslut i juni 2021 11 

  79/21 Anmälningsärenden 
 

  80/21 Redovisning av delegationsbeslut 
 

  81/21 Synpunkter och klagomål 
 

  82/21 Protokoll Arbetsutskott och samverkan 
 

  83/21 Övriga frågor 
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67/21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

 

68/21 Politisk dialog 
Punkten utgår. 

 

69/21 Politikerrapport 
Per Malmsten (M) har deltagit i en video-konferens med kultur- och fritidschefer i regionen. Det 
handlade bland annat om fortsatt arbete med verksamheter efter pandemin; Samverkan inom 
biblioteksområdet gällande finansiering, upphandling med mera samt om Kulturskolornas 
samarbeten.  

Per Malmsten (M), Rolf Åberg (SN) och Khloud Al Refai (S) har besökt simhallen och träffat 
personal. Det kommer att vara stängt en tid i sommar. Simhallen bedöms vara i fungerande skick 
men är utdömd på längre sikt. En ny simhall bör byggas inom en tioårsperiod.  

Simhallen önskar sommarjobbare som kan ta bort ogräs på uteplatsen. Kultur- och 
fritidsavdelningen tar med sig frågan till parkavdelningen. 

Christer Dahl (S) har besökt bild- och folkrörelsearkivet. Det ligger i anslutning till konsthallen i 
biblioteket. Där finns bilder från hela Nynäshamns historia samt ett lokalarkiv där alla föreningar ges 
möjlighet att arkivera sina dokument. Länk: www.nynasbildarkiv.se 

 

70/21 Stöd till kultur- och fritids-, samt social verksamhet i 
Nynäshamns kommun 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar nämndens ledamöter om hur det 
går med arbetet med att ta fram ett nytt reglemente för stöd till kultur- och fritids-, samt social 
verksamhet i Nynäshamns kommun. Ärendet förväntades bli klart för beslut i kultur- och 
fritidsnämnden till detta sammanträde, men det finns delar som tagit längre tid än väntat. Det är 
dels evenemangsbidraget som inte är klart organisatoriskt och så finns det delar som tillhör 
socialförvaltningen vilka behöver bearbetas mer.   

http://www.nynasbildarkiv.se/
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§ 71/21 KFN/2021/0035/060–3 

Yttrande över remiss - Motion om att göra 
valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer tillgängligt 
och jämlikt. 
Kultur- och fritidsnämndens 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 
Nynäshamns Scoutkår är arrangör av Valborgsfirandet på Lövhagen. I dagsläget är det inte optimalt 
att ta sig till Lövhagen om man saknar tillgång till eget transportmedel. Det finns två möjligheter att 
tillmötesgå motionärens förslag på att göra arrangemanget mer tillgängligt. 
 
1. Föreslå Nynäshamns Scoutkår att firandet flyttas till en mer central plats, förslag 
Svandammsparken eller Estö. För att möjliggöra en säkert firande bör kommunen bistå 
Scoutkåren med de ökade kostnader som det innebär i form av exempelvis speciella 
anordningar för att arrangera en eld. 
2. Kultur-och fritidsavdelningen har ett pågående ärende med att ta fram en utvecklingsplan 
för Lövhagen. I arbetet med den planen kommer tillgängligheten för området att beaktas. 
Här finns möjlighet att föreslå en busshållplats, till exempel på Lövhagens parkeringsplats, 
vilket skulle öka tillgängligheten för de grupper som motionären nämner. 
 
Lövhagen är inte fullt ut tillgängligt även om en busshållplats skulle finnas på parkeringen. Att 
anordna Valborgsmässofirande i till exempel Svandammsparken är ett mer tillgängligt alternativ med 
exempelvis en flotte för elden på Svandammen. Estö kan också vara ett bra alternativ med tanke på 
de avstånd som finns till kringliggande bostäder. 
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. 

Förvaltningens 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. 

Arbetsutskottets 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. 
 

Skickas till 
Akten, KSF 



 

PROTOKOLL Sida 5(15) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72/21 KFN/2021/0036/060–3 

Yttrande över remiss - Motion rörande territoriell maktordning 
och urban norm 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att 

1. anta kultur- och fritidsavdelningens svar som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen 

Reservationer och särskilda yttranden 
Rolf Åberg (SN) lämnar ett särskilt yttrande som läggs till protokollet. 

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.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. anta kultur- och fritidsavdelningens svar som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 73/21 KFN/2021/0027/800–2 

Förslag på Reglemente för Kultur- och fritidsnämndens 
Stipendier och priser 
Kultur- och fritidsnämndens 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. 

Förvaltningens 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  

Arbetsutskottets 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 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 74/21 KFN/2021/0038/809–2 

Av ledamot väckt ärende - Att uppmärksamma Moa Martinsson 
Kultur- och fritidsnämndens 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. 

 

Förvaltningens 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  

Arbetsutskottets 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 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 75/21 KFN/2020/0045/106–7 

Åtgärdsplan samt redovisning av utförda åtgärder enligt 
Dataskyddsombudets granskningsrapport 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen av utförda åtgärder enligt åtgärdsplanen 
 

Ärendet 
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. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen av utförda åtgärder enligt åtgärdsplanen 
 

Arbetsutskottets 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, Dataskyddsombudet 
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§ 76/21 KFN/2021/0040/069–3 

Väckt ärende om renovering alternativt rivning av bastu på 
Lövhagen 
Kultur- och fritidsnämndens 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 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lennart Thunqvist (MP) lämnar ett ersättaryttrande som biläggs protokollet. 

Christer Dahl (S) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet. 

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. 

Frågan om bastu på Lövhagen eller annan plats i kommunen har tagits upp vid flera tillfällen genom 
medborgarförslag, politiska visioner, och nu senast i ett e-förslag. Kultur- och fritidsavdelningen 
tolkar det som att det finns ett behov av bastu men det är oklart vart på Lövhagen den i så fall bör 
byggas. 
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 kultur- 
och 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. 

Förvaltningens 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 

 

Arbetsutskottets 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 

Yrkanden 
Annette Merio (V) och Rolf Åberg (SN) yrkar på avslag till kultur- och fritidsavdelningens förslag och 
istället bifall till förslag enligt Miljöpartiets ersättaryttrande, att ärendet prioriteras och utreds som 
ett särskilt ärende. 

Mikael Persson (L) och Per Malmsten (M) och Björn Larsson (SD) yrkar bifall till kultur- och 
fritidsavdelningens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer följande förslag mot varandra: 

1. Bifall till kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut. 
2. Bifall till Annette Merios (V) yrkande.  

Proposition  
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att kultur- och 
fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut (1). 

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 

Skickas till 
KSF, Akten, Gruppledare i Socialdemokraterna,  
Pensionärspartiet och i Miljöpartiet 

  



Ersättaryttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn. 

 

Ärende: Svar på väckt ärende angående om renovering alternativt rivning av bastu/omklädningshus 
på Lövhagen. 

 

Ärendet ang. renovering, alternativt rivning och därmed uppförande av ny byggnad kom in till 
kommunstyrelsen i januari 2021. Detta innan förslaget om utvecklingsplan för Lövhagen fastställdes 
vid nämndmöte i februari 2021. 

Vi anser att frågan om omklädningshus ska prioriteras och utredas som ett enskilt ärende vid sidan 
om utvecklingsplanen för Lövhagen.  
Skälet till detta ställningstagande är att kommunstyrelseförvaltningens behandling av ärendet inte är 
tillräckligt genomarbetat och att det befintliga huset är i akut behov av grundlig genomgång och 
åtgärder. 

Följande punkter bör undersökas noggrannare för att få en heltäckande bild av behovet av ett 
nyuppförande eller en renovering och finansiering av detta: 

1. Den uppgivna betydande kostnaden för anslutning till el, vatten och avlopp bör kunna 
reducerat radikalt då detta redan finns vid befintlig byggnad. 

2. Flera föreningar har visat intresse och skulle säkert kunna bidra med insatser för uppförande 
och skötsel. 

3. Lövhagens café och vandrarhem borde vara intresserade av fungerande omklädnad och 
hygienutrymme för deras gäster. 

4. Andra privata aktörer inom besöksnäringen har redan visat intresse. 
5. Våra skolor utnyttjar ofta den unika naturen vid Lövhagen för motion och rekreation. En 

möjlighet till omklädnad skulle ytterligare öka detta friluftsintresse och bidra till bättre hälsa 
bland barn och ungdomar. 

Vi vill också tillägga att den befintliga byggnaden är en skamfläck för Lövhagens friluftsområde 
som vi hoppas inom kort är ett minne blott. 

Miljöpartiet vill sammanfattningsvis att: 

Ärendet om renovering alternativt rivning av befintligt omklädnadshus med bastu på Lövhagen 
prioriteras och utreds som ett särskilt ärende, allt för att få en snabbare handläggning av denna 
akuta fråga. 

 

För Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn 

Lennart Thunqvist   



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021-06-13 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ärendenummer KFN/2021/0040/069-2 

 

 
 

 

Särskilt yttrande angående Väckt ärende om renovering 
alternativt rivning av bastu på Lövhagen 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn har tagit del av Kultur- och fritidsavdelningens 
svar på Väckt ärende om renovering alternativt rivning av bastu på Lövhagen och vill 
anföra följande. 
 
Socialdemokraterna anser, att kultur och fritidsavdelningen har formulerat ett bra 
och mycket rimligt svar på det av Miljöpartiet väckta ärendet. Frågan om bastuns 
framtid kan med fördel ingå i en större utredning kring hela Lövhagens framtida 
utveckling.  
 
Då socialdemokraterna redan sedan tidigare påpekat vikten av, att bastun renoveras 
alternativt ersätts av en helt ny bastu vill vi samtidigt, att frågan om bastuns framtid 
får högsta prioritet när det gäller den framtida utvecklingen av Lövhagen.  
 
En rivning av bastun är enligt vår mening inget alternativ. Vår förhoppning är 
därmed samtidigt, att dagens borgerliga allians och majoritet i kultur- och 
fritidsnämnden kan dela denna inställning och gå oss och Miljöpartiet till mötes. 
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
Christer Dahl, gruppledare  
 
  



 

PROTOKOLL Sida 11(15) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77/21 KFN/2021/0041/866–3 

Yttrande över remiss - Revidering av riktlinjer för konstnärlig 
utsmyckning 
Kultur- och fritidsnämndens 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.  
 
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 
kulturochfritidsavdelningen skall ingå i referensgruppen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna remissyttrandet till kommunstyrelseförvaltningen 

Arbetsutskottets 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 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 12(15) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78/21 KFN/2021/0034/061–15 

Sammanställning av e-förslag inför beslut i juni 2021 
Kultur- och fritidsnämndens 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 

Ärendet 
Det har till kultur- och fritidsnämnden delegerats fyra e-förslag till beredning på 
nämndsammanträde den 14 juni 2021, i inkommande ordning: 
- Allmän bastu vid havet i Lövhagen 
- Bygga en plaskdamm för alla barn i Estöparken 
- Klätterställning Stora Vika 
- Anordna Funkisfestivalen i Nynäshamn 
 
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. 

Kultur- och fritidsavdelningen menar att det är en mycket bra idé att anordna Funkis-festivalen i 
Nynäshamn. Det kan dock inte bli under år 2021 då det oftast är en vår-aktivitet. 
Förslaget är därför att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge i uppdrag till kultur- och 
fritidsavdelningen att, under ledning av UNG fritid, anordna en Funkis-festival under 2022. 

Förvaltningens 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 

Arbetsutskottets 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 

 



 

PROTOKOLL Sida 13(15) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Inkomna e-förslag maj-juni 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0034/061–15 

Skickas till 
KSF, Akten, Förslagsställare 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(15) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

79/21 Anmälningsärenden 
• Kommunstyrelsens beslut § 178 2021-05-19 Upplåtelse av padelverksamhet, 

inriktningsbeslut 
• Strategi för en ökad digitalisering 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Nämnden lägger ärendena till handlingarna. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

80/21 Redovisning av delegationsbeslut 
• Delegationslista 13 - Personuppgiftsincident 
• Delegationslista 14 - Avslag på ansökan - Nynäshamns ungdomsaktivitet center 
• Delegationslista 15 - Mottagande av beslut från Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Nämnden lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

81/21 Synpunkter och klagomål 
Det finns inga synpunkter och klagomål att redovisa. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

82/21 Protokoll Arbetsutskott och samverkan 
• Protokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-31 
• Protokoll A-samverkan Kultur- och fritid 2021-06-08 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Nämnden lägger redovisade protokoll till handlingarna. 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 15(15) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

83/21 Övriga frågor 
Mikael Persson (L) tar upp frågan om Kulturföreningen Rajo, som har uppmärksammats i media på 
senaste tiden. Mikael informerar om att Nynäshamns kommun inte har gett föreningen någon form 
av stöd eller bidrag. Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, tillägger att det också 
finns en systerförening, Nynäs Ungdomsaktivitets center som vid några tillfällen hyrt en hall men 
som även de fått avslag på ansökan om bidrag. 

Mikael Persson (L) informerar också om Alliansens budget, som innebär att det nästa år tillkommer 
en större ram till kultur- och fritidsnämnden på 3 miljoner kronor samt investeringsmedel på 
sammanlagt 4 miljoner kronor. Det är bland annat för en ny kulturbuss och till satsningen på kultur- 
och aktivitetszoner. Det finns även en peng avsatt för nattvandring i år, samt medel för att 
tillgängliggöra kulturminnen.  

Annette Merio (V) tar upp frågan om hur AktivitetsBanken är tänkt att fortsätta. Hur ser planen ut, 
undrar hon. Hans-Martin Akleye svarar att det finns materiel insamlat och att utlåningen kommer att 
ske från Nicksta och Estö i sommar. I september kan lite mer ekonomi och personal avsättas, men 
det är tänkt att verksamheten blir mer omfattande först nästa år.  

Daniel Jobark (S) undrar hur det ligger till med Sågen, med anledning av den artikel som stod i 
Nynäsposten dagens datum. Mikael Persson (L) informerar om att summan som kommunen ska 
betala är ett avtal med Skärgårdsstiftelsen. Sune Hamrin förklarar att beloppet var högre före 
förhandlingen. 

Christer Dahl (S) ställer frågan om när Mikael Persson (L) kommer lämna sitt uppdrag som 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden, då han är invald som ordförande i den nya Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. Mikael svarar att han antagligen kommer att sitta kvar under 
septembernämnden, det är dock inte avgjort.  

Lennart Thunqvist (MP) frågar hur det går med ärendet kring en padelhall på Estö. Det är en fråga 
som ska avgöras i kommunstyrelsen menar Mikael Persson (L) och hänvisar dit. 
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