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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-31  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-01-31 
Anslaget sätts upp: 2022-02-02             Anslaget tas ned: 2022-02-24 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Landsort samt via Teams, 2022-01-31 kl. 16.00-17:25 

Beslutande 
Per Malmsten (M) ordförande 
Bo Persson (L) vice ordförande 
Linnea Johansson (KD) 
Christina Sönnergren (M) 
Christer Dahl (S) 
Daniel Jobark (S) 
Annette Merio (V) 
Rolf Åberg (SN) 
Björn Larsson (SD) 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Margaretha Gustavson (M)  
Margita Ljusberg (M) 
Kjell Gustafsson (C)  
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Lennart Thunqvist (MP) 
Johan Wolf (SD) 

 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid  
Sune Hamrin, enhetschef anläggning 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 
Ordförande Haninge Riksteaterförening § 2 
Claes Kilström och Robin Averstedt, fastighetsavdelningen § 3 

Paragrafer 
§§ 1-9 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen den 2 februari kl. 11:00 

Underskrifter 
 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 
 
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning             

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  1/22 Fastställande av dagordning 
 

  2/22 Riksteatern informerar 
 

  3/22 Fastighetsfrågor med fastighetsavdelningen 
 

  4/22 Årets pristagare och stipendiater 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 5/22 Sammanställning av e-förslag januari 2022  

  6/22 Informationsärenden 
 

  7/22 Redovisning av delegationsbeslut 
 

  8/22 Synpunkter och klagomål 
 

  9/22 Övriga frågor 
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1/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

 

2/22 Riksteatern informerar 
Ordförande i Haninge Riksteaterförening informerar nämndens ledamöter om verksamhet och 
organisation och hur en riksteaterverksamhet kan byggas upp i Nynäshamn. Till exempel kan 
Riksteatern bistå med sakkunnig hjälp, planering och teknisk rådgivning.   

 

3/22 Fastighetsfrågor med fastighetsavdelningen 
Claes Kilström, avdelningschef fastighet och Robin Averstedt, enhetschef förvaltning och projekt, 
informerar kultur- och fritidsnämnden om hur avdelningens organisation ser ut samt status för 
pågående projekt. 
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4/22 Årets pristagare och stipendiater 
Per Malmsten (M), Bo Persson (L) och Christer Dahl (S) utgör i egenskap av arbetsutskott även den 
jury som har att utse pristagare till årets förening, ledare och kulturperson samt att avgöra vem som 
får årets stipendium. Juryn meddelar kultur- och fritidsnämnden vilka som utsetts till vinnare och 
stipendiat. I år har ingen sökt idrottsstipendium. 

Vinnare presenteras formellt och priserna kommer att delas ut i samband med kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 7 mars, kl. 18:00 i Picasso-foajén i Nynäshamns bibliotek.  

  



 

PROTOKOLL Sida 5(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-31  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5/22 KFN/2021/0034/061–49 

Sammanställning av e-förslag januari 2022 
Kultur- och fritidsnämndens 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. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

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

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetstutkotts 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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6/22 Informationsärenden 
- Slutredovisning idrottsutrustning Kvarnängen 
- Kommunstyrelsens beslut § 414 2021-12-16 Anläggningsarrende, Racketsport (padel), Estö 

IP, Nynäshamn 2:1 
- Slutredovisning Isbanemaskin 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga redovisningen till handlingarna 

 

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

 

7/22 Redovisning av delegationsbeslut  
- Delegationsbeslut investering - biblioteken Sorunda och Ösmo, renovering 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna. 

 

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

 

8/22 Synpunkter och klagomål 
- Synpunkt och svar badtider Ösmo simhall 
- Isbanan på Stadshusplatsen – beröm 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga redovisade synpunkter och klagomål till handlingarna. 
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9/22 Övriga frågor 
Lägesrapport kring Musikverket 
Per Malmsten (M), ordförande, och Sune Hamrin, enhetschef anläggning, kommer inom kort att 
träffa fastighetsägaren och diskutera det osäkra läget. En muntlig rapport lämnas på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde i mars.  
 
Fritidsgårdarnas öppettider under våren 2022 
Christer Dahl (S) ställer frågan om hur många kvällar i veckan fritidsgårdarna håller öppet. Hans-
Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid svarar att cirka 5-6 pass i veckan kan täckas in. 
Under rådande omständigheter är dock inte fritidsgårdarna öppna, verksamheten bedrivs istället 
utomhus på olika platser i kommunen. 
 
Nattvandringar 
Christer Dahl (S) ställer frågan om hur nattvandringarna har fungerat. Sune Hamrin, enhetschef 
anläggning, svarar att det har fungerat bra med nattvandring i Ösmo, Sorunda och Nynäshamn. 
Nu planeras det för nya nattvandringar i år och prioriterat är särskilt utsatta helger. Budget för i år 
är 100 tusen kronor, som fördelas på två terminer. 
 
Aktivitetszoner 
Christer Dahl (S) ställer frågan om hur det har gått med kultur- och aktivitetszon Stora Vika. Hans-
Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, svarar att det nu finns ett grundförslag på olika 
platser för aktivitet och pengar i budget för att genomföra projektet. Han tillägger också att 
allaktivitetsplanen utanför skolan är renoverad så att det nu kan spolas is när vädret tillåter.  
Nästa plats för satsningen med kultur- och aktivitetszoner är Estö IP och förhoppningsvis hinner 
avdelningen även med Segersäng under 2022. 
 
Utvecklingsplan Kvarnängen 
Lennart Thunqvist (MP) tar upp omfattningen av utvecklingsplan Kvarnängen. Han menar att en del 
av området mellan befintliga byggnader och gymnasiet är outnyttjat och undrar vilka områden som 
ingår i planen för Kvarnängen. Han framför också att det behöver rensas och sättas upp 
informationsskyltar vid gravfältet.  
Sune Hamrin, enhetschef anläggning, svarar att området med gravfält och även spårområdet vid 
Fjättern samt motorbanorna ingår i planeringen för området. 
 
Upprustning av lekplatser och bollplatser 
Lennart Thunqvist (MP) undrar om kultur- och fritidsnämnden och avdelningen kan vara med i 
planeringen när lekplatser och liknande ska rustas upp eller byggas. Sune Hamrin, enhetschef 
anläggning, svarar att samhällsbyggnadsförvaltningen har planerat och uppfört lekplatser på Nicksta 
och Sandhamn, men att kultur- och fritidsavdelningen inte varit involverade i arbetet.  
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, tillägger att samordningen kan bli bättre och 
tar med sig frågan vidare.  
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