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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-01-17 
Anslaget sätts upp: 2022-01-17             Anslaget tas ned: 2022-02-08 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund samt via Teams, 2022-01-17 kl. 14.00-14:50 

Beslutande 
Per Malmsten (M) 
Bo Persson (L) 
Christer Dahl (S) 

 

   
 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Sune Hamrin, enhetschef anläggning 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 1–4  

Justeringens plats och tid Protokollet direktjusteras 
 

Underskrifter 
 
 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 
 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

  1/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 2/22 Sammanställning av e-förslag januari 2022  

  3/22 Vinnare av stipendier och priser 
 

  4/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(5) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-01-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring.  
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§ 2/22 KFN/2021/0034/061–49 

Sammanställning av e-förslag januari 2022 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. avslå e-förslaget: 
• Estö IP till Kolonilotts-område 

 

Ärendet 
Det har inkommit ett e-förslag till kultur- och fritidsnämnden "Estö IP till Kolonilotts-område" 
Förslagsställaren föreslår att Estö IP ska göras till ett Kolonilottsområde med en vacker park runt om 
och menar att det skulle blir trevligt inslag i Estö området. Förslagsställaren menar också att många 
vill ha en liten täppa för blommor och odla sin egna grönsaker. 
 
Det finns två koloniföreningar i Nynäshamn, Rappsta och Kalvö. Den senare med små stugor på 
varje lott. Med det inte sagt att behovet är mättat, men kultur och fritidsavdelningen gör 
bedömningen att Estö inte rymmer ett koloniområde, som anses ta stor plats. Däremot finns det 
andra platser i kommunen som skulle kunna användas till fritidsodling. Kultur och fritidsavdelningen 
hänvisar till samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning i det avseendet. 
 

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

1. avslå e-förslaget: 
• Estö IP till Kolonilotts-område 

 

Beslutsunderlag 
E-förslag  
Tjänsteutlåtande  
 

Skickas till 
Akten, KSF samt e-förslagsställare 
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3/22 Vinnare av stipendier och priser 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, som är jury, har utsett vinnare av priser och ett 
kulturstipendium.  

 

4/22 Övriga frågor 
Musikverket 
Sune Hamrin, enhetschef anläggning, har träffat ABF och Studieförbundet angående lokalen. 
Studieförbunden tycker att bidragsdelen från staten är för låg. De ser i nuläget över sina kontrakt 
med ägaren.  
 
Riksteatern  
Riksteatern kommer till Kultur- och fritidsnämnden den 31 januari och informerar om sin 
verksamhet.  

Mejl angående uthyrning av lokal 
Ordförande i kultur- och fritid har fått en fråga via mejl från en förening och informerar om detta. 

Kulturcheckar 
Kultur- och fritidsavdelningen kommer att se över möjligheten att använda kulturcheckar för att få 
fler att utöva kulturaktiviteter. 

Utvecklingsplan Lövhagen 
Kultur- och fritidsavdelningen kommer att sätta ihop en planeringsgrupp tillsammans med 
planeringsavdelningen och stadsmiljöavdelningen. Vissa ägandefrågor måste redas ut.  

Priser på näringslivgalan 
Per Malmsten, ordförande, har pratat med ordförande i Stadskärneföreningen om kultur- och 
fritidsnämnden kan vara med och dela ut priser på näringslivsgalan.  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att priserna istället delas ut efter nämndmötet 
den 7 mars. 

Fotbollsprofilen 
Per Malmsten, ordförande informerar om hur det i nuläget ligger till med fotbollsprofilen. Barn- och 
utbildningsnämnden har avsagt sig ansvaret. Ärendet hamnar antingen hos kultur- och 
fritidsnämnden eller näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.  

Budgetuppföljning 2021 
Verksamhetsberättelse och ekonomi presenteras på nämndens sammanträde den 7 mars.  
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