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KALLELSE
Datum
2021-06-07

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde
Datum och tid: 2021-06-14 klockan 16.00
Plats: Sammanträdeslokal Landsort samt via Teams
Vid förhinder kontakta:
asa.urberg@nynashamn.se

_______________________
Mikael Persson (L)
Ordförande

______________________
Åsa Urberg
Sekreterare
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KALLELSE
Datum
2021-06-07

Dagordning 2021-06-14
Ärende
67/21 Fastställande av dagordning
68/21 Politisk dialog
69/21 Politikerrapport
Beslutspunkter
§ 70/21

Nytt reglemente för stöd till kultur- och fritidsverksamheter i
Nynäshamns kommun

§ 71/21

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

§ 72/21

Yttrande över remiss - Motion rörande territoriell maktordning och urban
norm

§ 73/21

Förslag på Reglemente för Kultur- och fritidsnämndens Stipendier och
priser

§ 74/21

Av ledamot väckt ärende - Att uppmärksamma Moa Martinsson

§ 75/21

Åtgärdsplan samt redovisning av utförda åtgärder enligt
Dataskyddsombudets granskningsrapport

§ 76/21

Väckt ärende om renovering alternativt rivning av bastu på Lövhagen

§ 77/21

Yttrande över remiss - Revidering av riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning

§ 78/21

Sammanställning av e-förslag inför beslut i juni 2021
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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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2020/0036/730-11

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: Asa.Urberg@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Nytt reglemente för stöd till kultur- och fritidsverksamheter i
Nynäshamns kommun
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. Föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget till nytt reglemente för Stöd till kultur- och
fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun

Sammanfattning

Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett nytt förslag till reglemente för Stöd till kultur- och
fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun.

Ärendet

Denna större revidering innefattar tillägg av nya stöd, ett mer jämlikt system och …..

Förvaltningens bedömning
Förklara hur förvaltningen resonerat bakom förslaget till beslut.

_______________________
Chefens namn
Chefens titel

______________________
Åsa Urberg

Beslutsunderlag

Viktig! Här listas de underlag som ingår i beslutet – dvs Vilka handlingar behöver nämnden läsa för
att kunna fatta beslut i ärendet?
Exempel:
Medborgarförslag
Karta
Remiss och missiv
Investeringskalkyl

Skickas till
Viktig! Vilka instanser/personer måste få veta att beslutet sedan har fattats?

N/2021/0035/060-2 Yttrande över remiss - Motion om att göra valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt. : Yttrande över remiss - Motion om att göra valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-05-20

Sida 1(2)
Diarienummer
KFN/2021/0035/060-2

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: Asa.Urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över remiss - Motion om att göra
valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer tillgängligt
och jämlikt.
Kultur- och fritidsavdelningens 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.

Sammanfattning
Nynäshamns Scoutkår har under ett antal år arrangerat Valborgsfirande med eld, körsång, fyrverkeri
och försäljning av kaffe, korv samt lotterier på Lövhagen. Scoutkåren har genomfört arrangemanget
i egen regi med ett årligt stöd från kultur-och fritidsavdelningen på cirka 5–10 tkr. Arrangemanget
har varit välbesökt av kommunens medborgare, ett publiksnitt under perioden 2015–2019
uppskattas till cirka 500 personer. Under 2020 var arrangemanget inställt på grund av pandemin.
För 2021 planeras inte heller något genomförande eftersom gällande restriktioner inte tillåter det.
Arrangemanget har bidragit till att finansiera Scoutkårens ungdomsverksamhet som idag omfattar
cirka 80 barn och ungdomar i åldern 7–20 år.

Ärendet

En motion från Gill Lagerberg (S) inkom den 15 april till kultur- och fritidsnämnden, delegerat från
kommunfullmäktige. Motionen handlar om att flytta Valborgsfirandet till en mer central plats i
kommunen. Kommunikationerna till Lövhagen är inte anpassade för personer som saknar bil, har
barnvagn, rullator eller sitter i rullstol. Motionären menar att detta gör att många känner sig
utestängda från Valborgsfirandet.
Närmaste busshållplats finns vid Hamnvik. Därifrån krävs en promenad på flera kilometer utefter en
trafikerad väg som saknar gång-och cykelbana.
Motionären föreslår att firandet flyttas till en mer tillgänglig plats, som exempel anges Svandammsparken där det är nära till kommunikationer och därför kan betraktas som mer tillgänglig.
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Kultur- och fritidsavdelningens bedömning

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.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Motion om att göra valborgsmässofirandet i Nynäshamns tätort mer tillgängligt och jämlikt.

Skickas till

KSF, Akten, Motionären

er remiss - Motion rörande territoriell maktordning och urban norm - KFN/2021/0036/060-2 Yttrande över remiss - Motion rörande territoriell maktordning och urban norm : Yttrande över remiss - Motion rörande territoriell maktordning och urban norm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-05-19

Sida 1(2)
Diarienummer
KFN/2021/0036/060-2

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över remiss - Motion rörande territoriell maktordning
och urban norm
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. anta kultur- och fritidsavdelningens svar som sitt eget och överlämna det till
kommunstyrelsen

Sammanfattning

Sorundanet inkom den 9 april 2021 med en motion rörande utbildning i ”territoriell maktordning och
urban norm”. Motionen skickades ut på remiss till kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden samt till samhällsbyggnadsnämnden den 20 april.

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.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen har tidigare tagit ställning till hur olika insatser bör och kan inkludera
hela Nynäshamns kommun. Dels i de två programmen, idrottsprogram och kulturprogram för
Nynäshamns kommun, som dock avslutats. Men även i arbetet med kultur- och aktivitetszoner, som
just nu påbörjats i Stora Vika.
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden sträcker sig över ett brett spann av verksamheter med
utmaningar och potentialer. En utmaning är att se helheten trots att de stora anläggningarna och de
flesta föreningarna finns i tätorten. Det är också bland annat av vikt att boende på landsbygden ges
jämlika förutsättningar till aktivitet och fritid som de som bor i tätorten. Omvänt är det lika stort
ansvar att se till att boende i tätorten får tillgång till natur och rekreationsområden.
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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.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

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

Skickas till

Akten, KSF, Sorundanet

på Reglemente för Kultur- och fritidsnämndens Stipendier och priser - KFN/2021/0027/800-1 Förslag på Reglemente för Kultur- och fritidsnämndens Stipendier och priser : Förslag på Reglemente för Kultur- och fritidsnämndens Stipendier och priser

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-05-20

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2021/0027/800-1

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

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

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.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning

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.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Förslag på Reglemente för Kultur- och fritidsnämndens Stipendier och priser

Skickas till

Akten, KSF, Stadskärneföreningen
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Reglemente Kultur- och fritidsnämndens

STIPENDIER OCH
PRISER
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Våra stipendier och priser
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut stipendier och
priser till personer och föreningar som utmärkt sig på
något positivt sätt inom konst, kultur, friluftsliv eller idrott.
Områden
Det finns två stipendier och tre pris:
Kulturstipendium
Idrotts- och fritidsstipendium
Årets Kulturpris
Årets Ledarpris
Årets Föreningspris
Kultur- och fritidsavdelningen annonserar när det är dags att söka
stipendium eller att nominera pristagare och hur man går till väga. Juryn
består av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Både stipendier och
priser delas ut under festliga former.

Besöksadress
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"Konst är en personlig kunskapsväg"
Ola Billgren
Kulturstipendium
Kulturstipendium kan du söka om du har anknytning till Nynäshamn
och är i början av din karriär. Framför allt går stipendierna till de som har
bestämt sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst.
Totalt delar kultur- och fritidsnämnden ut 30 000 kronor varje år,
fördelat på tre stipendier.
För kulturstipendiet prioriterar vi:
- Unga sökande, eftersom ett kulturstipendium kan vara en mycket
viktig uppmuntran till en ung kulturutövare i början av sin karriär.
- Projekt som inte bedöms ha så stor möjlighet till annan finansiering
framför projekt som rimligen borde kunna hitta finansiering på annat
sätt.
- Projekt som bedöms ha ett allmänintresse framför ansökningar som
rör mer privata projekt.
- Sökande som vill satsa på högre konstnärliga studier, med målet att
leva på sitt konstnärskap.

Besöksadress
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"Men vem vänder vindarna? Vem får
mig att gå dit jag aldrig gått?"
Eva Dahlgren, Vem tänder stjärnorna
Idrottsstipendium
Som stöd till ungdomsidrotten i Nynäshamn delar Nynäshamn
kommun varje år ut stipendier till personer som gjort särskilt betydande
idrottsinsatser eller andra betydande insatser i föreningslivet.
Totalt delar kultur- och fritidsnämnden ut 30 000 kronor varje år, oftast
fördelat på tre stipendier. Stipendiaterna ska vara under 25 år.

Besöksadress
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Årets Kulturpris
Kulturpriset är ett brett pris till personer som verkar inom kulturområdet.
Med kultur avses här dels konst i form av musik, dans, teater, skulptur,
målning med mera men även kulturmiljö- och kulturminnesvårdande
insatser.
Priset delas ut till en person eller organisation i Nynäshamns kommun
som har en ambition att bidra till att konst eller kultur synliggörs och
kommer många till del.

"Konstens egentliga mål är att bli ett
med livet"
Gunnar Ekelöf

Besöksadress
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Årets Ledarpris
Ledarpriset tilldelas en person som är drivande i sin förening och
genom sitt sätt att arbeta är en god förebild och ambassadör för andra
föreningsaktiva. Hen är kreativ, nytänkande och lyfter andra människor.
Ledarens arbete betyder mycket både för föreningen och för
kommunen.

"Den som är väldigt stark måste också
vara väldigt snäll"
ur Känner du Pippi Långstrump av Astrid Lindgren

Besöksadress
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Årets Föreningspris
Föreningspriset delas ut som ett stöd och uppmuntran till en förening,
som på ett tydligt sätt arbetat för en stark gemenskap under
demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang och
en god breddverksamhet främst för barn- och ungdom. Juryn kan
också tilldela priset till en förening som under året gjort en speciellt
uppmärksammad insats.

"Den viktigaste motivationsfaktorn är att
det måste vara kul, annars blir det svårt"
Börje Salming

Besöksadress
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Stadshusplatsen 1, 149 81 Nynäshamn, Tel 08 520 680 00, www.nynashamn.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-05-06

Sida 1(2)
Diarienummer
KFN/2021/0038/809-1

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Av ledamot väckt ärende - Att uppmärksamma Moa Martinson
Kultur- och fritidsavdelningens 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

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 april § 52, att väcka Sorundanets ärende om att
uppmärksamma Moa Martinson. Ärendet skickades för beredning till kultur- och fritidsavdelningen.

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.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen håller helt med Sorundanet om att det finns mycket mer att tillföra
Nynäshamns kommun i avseende Moa Martinson. Frågan om en skulptur är dock inte en fråga för
kultur- och fritidsnämnden.
Enligt Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden (SBN), Kulturmiljövård 4 §, har SBN ansvar för
konstnärlig utsmyckning av kommunens offentliga platser. Kultur- och fritidsnämnden, i sin tur,
ansvarar för att köpa in konst i enlighet med av fullmäktige antagna Riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning och inköp av konst. Med detta avses lös konstnärlig utsmyckning vilket betyder konst
som hängs upp eller placeras i byggnader, helt utan byggnadsteknisk påverkan exempelvis
målningar, fotografier eller mindre skulpturer.
Det bör nämnas att kultur- och fritidsnämnden tidigare, 2018-06-11 § 57, haft ett ordförandeförslag
uppe om att sälja den av kommunen ägda Picasso-tavlan för att istället investera i en Moa-skulptur.
Ett förslag som gick om intet då det visade sig att Picassotavlans värde inte alls skulle täcka upp
kostnaderna för en skulptur.
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Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att Sorundanet väcker ärendets punkt 1 hos
samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarar för utomhuskonst, med hänvisning till nämndernas
reglementen.
Att sätta upp skyltar med anknytning till Moa Martinson anser kultur- och fritidsavdelningen också
vara en god idé för att fler medborgare ska kunna ta del av Moas liv och gärning. Avdelningen har
kommunicerat med kommunantikvarie som informerat om processen. En uppskattad kostnad är
20 000 kr drygt per skylt. Det uppskattade antalet skyltar är 10 st. I kostnaden ingår endast kostnad
för skylt och fundament, ej för eventuellt bygglov eller skötsel med mera. Kultur- och
fritidsavdelningen föreslår att nämnden låter avdelningen se över de ekonomiska möjligheterna
inom ramen för nämndens budget 2022, alternativt äska medel tidigare och vid bifall påbörja
arbetet med att ta fram skyltar.
Slutligen anser kultur- och fritidsavdelningen även att yrkande nummer 3 är ett bra förslag. Det
finns just nu flera byggprojekt i kommunen både i Sorunda och Ösmo, som ju ligger närmast
Johannesdal, torpet där Moa bodde. Efter kommunikation med kommunens antikvarie har det
framkommit att Moas namn har sparats för framtida bruk och att det kan bli aktuellt i något av de
nya områdena i Ösmo. De har utgått ifrån att Johannesdal ligger i Ösmo distrikt (socken). Kulturoch fritidsavdelningen tar inte ställning till vilket distrikt som är lämpligast i frågan.
Men inte heller denna fråga ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Kultur- och
fritidsavdelningen föreslår därför att Sorundanet väcker även detta ärende på
samhällsbyggnadsnämnden med hänvisning till nämndernas reglementen.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår också att kultur- och fritidsnämnden vidarebefordrar två
förslag från avdelningen till samhällsbyggnadsförvaltningen:
-

Vid anläggning av en park i något av områdena skulle en ”Moa-lekpark” kunna byggas. Den
kan ta inspiration från den temapark som finns vid Bryggartäppan på Södermalm och som
utgår från Per Anders Fogelströms bok Mina drömmars stad.
Vid användning av 1%-regeln för konst vid nybyggnation uppmärksamma Moa Martinson.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Väckt ärende – Att uppmärksamma Moa Martinson

Skickas till
Akten, SBN
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-05-20

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2020/0045/106-6

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: Asa.Urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Åtgärdsplan samt redovisning av utförda åtgärder enligt
Dataskyddsombudets granskningsrapport
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna redovisningen av utförda åtgärder enligt åtgärdsplanen

Sammanfattning

Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med att följa upp dataskyddsombudets granskningsrapport
och har upprättat en åtgärdsplan. Planen kommer att uppdateras löpande vartefter arbetet
fortskrider.

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.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan – granskningsrapport GDPR

Skickas till

Akten, Dataskyddsombudet

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid
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Datum

Diarienummer

2021-04-07

xxx
Upprättad av
Åsa Urberg, utredare/registrator

Arbetsdokument

Åtgärdsplan - granskning av personuppgiftsbehandling inom
kultur- och fritidsnämndens verksamheter
Nedan följer de åtgärder som kultur- och fritidsavdelningen utför under våren 2021 med anledning
av den granskningsrapport som nämnden fått från dataskyddsombudet, samt de punkter som
kommer att genomföras under hösten.
Dataskydd ombudets
rekommendationer

Åtgärder

Tidpunkt

1 - Säkerställa att
delegationsordning
uppdateras så att det
framgår vem som har rätt
att besluta om åtgärder
utifrån de krav som ställs i
dataskyddsförordningen,
samt att ansvaret är
kommunicerat ut i
verksamheten.

En översikt och
revidering av kultur- och
fritidsnämndens
delegationsordning har
gjorts i samarbete med
kommunjurist. Beslut på
nämnd 2021-05-24

Revidering av
delegationsordningen
är utförd.

Ansvar/

KLAR

utförare

Delegationsordningen
är förankrad i
ledningsgruppen.

Avdelningschef
Utförare:
Nämndsekrete
rare

KuL-grupp

De punkter som berör
dataskydd i delegationsordningen kommer att
kommuniceras i
ledningsgruppen.

2021-05-25

2 - Upprätta en strategi för
hur chefer och andra
anställda som arbetar med
personuppgifter får
utbildning och
kompetensutveckling inom
området dataskydd.

Kommunstyrelseförvaltnin
gen tar fram
utbildningsmaterial.

Höst 2021

3 - Genomföra lämpliga
strategier för dataskydd.
Under kommande rubriker i
rapporten kommer ett antal
rekommendationer ges.
Genom att dokumentera,
upprätta rutiner för hur
dessa ska åtgärdas,
efterlevas och följas upp så
påbörjas framtagande av
lämpliga strategier.

Kommunstyrelseförvaltnin
gen tar fram riktlinjerna
för dataskydd.

Rapport på nämnd
2021-06-14
Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:

Registrator
vidarebefordrar
materialet när det
kommer till nämndens
brevlåda. Därefter går
ledningsgruppen igenom
materialet för vidare
kommunikation ut i
verksamheterna.

Registrator
vidarebefordrar
materialet när det
kommer till nämndens
brevlåda. Därefter går
ledningsgruppen igenom
materialet för vidare
kommunikation ut i
verksamheterna.

Ansvar:

Registrator
Enhetschefer

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Registrator
Enhetschefer

✓
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Dataskyddsombudets
rekommendationer

Åtgärder

4 - Dataskyddsombudet
påminner om:

Se åtgärd under punkt 2.

Tidpunkt

Ansvar/

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef

Att följa principerna i artikel

Utförare:

5 i varje personuppgiftsbehandling.

Registrator

5 - Omgående upprätta
registerförteckningar för de
personuppgiftsbehandlingar
där registerförteckning
saknas.

6 - Komplettera de
registerförteckningar där
uppgifter är ofullständigt
ifyllda
7 - Komplettera den
registerförteckning där
uppgifter är ofullständigt
ifyllda gällande laglig grund,
rad L i registerförteckningen.

Enhetschefer
Registrator skickar
ut påminnelse och
mallar.
Avdelnings- och
enhetschefer
lämnar in materialet
före 2021-05-20.
Registrator går
igenom de
inlämnade
registerförteckninga
rna och åtgärdar
eventuella brister
tillsammans med
enhetschef.
Se åtgärd under punkt 5.

Samtliga enheter har
gått igenom sina
register, skrivit
förteckningar, och
lämnat in för
registrering.

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator
Nämndsekrete
rare

✓

Se ansvar och
utförare under
punkt 5.

✓

Se ansvar och
utförare under
punkt 5.

✓

Se ansvar och
utförare under
punkt 5.

✓

Se ansvar och
utförare under
punkt 5.

✓

KuL-grupp
2021-05-25
Rapport på nämnd
2021-06-14

KuL-grupp
2021-05-25
Rapport på nämnd
2021-06-14

Se åtgärd under punkt 5.

KuL-grupp
2021-05-25
Rapport på nämnd
2021-06-14

8 - Se över den lagliga
Se åtgärd under punkt 5.
grunden där samtycke
angivits som laglig grund
eftersom samtycke endast
kan användas i undantagsfall,
rad L i registerförteckningen.
9 - Tydliggör i
registerförteckningar så att
rad L ”Ange vilka lagliga
grunder som finns för
behandlingen” stämmer
överens med rad P ” Har
samtycke för behandlingen
inhämtats”.

KLAR

utförare

Se åtgärd under punkt 5.

KuL-grupp
2021-05-25
Rapport på nämnd
2021-06-14
KuL-grupp
2021-05-25
Rapport på nämnd
2021-06-14
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Dataskyddsombudets
rekommendationer

Åtgärder

10 - Kultur- och
fritidsnämnden bör
säkerställa att behandling av
särskilda kategorier och
andra extra skyddsvärda
personuppgifter skrivs in i
registerförteckningar och
omfattas av tillräckliga
tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder, se mer
under rubriken Artikel 32,
Säkerhet i samband med
behandlingen.

Se åtgärd under punkt 5.

11 - Kultur- och
fritidsnämnden bör se över
sina rutiner för hur
information ges samt vilket
innehåll informationen till de
registrerade har.

Kommunstyrelseförvaltningen tar fram rutiner
för dataskydd.

12 - Kultur- och
fritidsnämnden bör anpassa
informationen till registrerade
utifrån de olika målgrupper
nämnden behandlar
personuppgifter för.

Punkten ses över i
ledningsgruppen.
Eventuellt behöver det
skickas ut brev eller mejl
till registrerade personer
som inte tidigare fått
upplysning om att de är
registrerade.

Höst 2021

13 - Kultur- och
fritidsnämnden bör se över
sina rutiner för begäran
registerutdrag så att de
innehåller rätt information,
alltså de faktiska
personuppgifterna och inte
bara vilken typ av uppgifter
som behandlas samt övriga
uppgifter som krävs enligt
dataskyddsförordningen

Se åtgärd under
punkt 5.

KuL-grupp

Tidpunkt

Ansvar/

KuL-grupp

utförare
Se ansvar och
utförare under
punkt 5.

2021-05-25

KLAR

✓

Rapport på nämnd
2021-06-14

Höst 2021

Avdelningschef
Utförare:
Registrator

Enhetschefer och central
administration går
igenom samtliga texter i
blanketter, hemsida,
autosvar med mera.

14 - Upprätta de
Registrator skickar ut
personuppgiftsbiträdesavtal
påminnelse 2021-04som saknas med leverantörer 06.
som behandlar
personuppgifter för kulturoch fritidsnämndens räkning.

Ansvar:

Enhetschefer

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Registerhållare

2021-05-25
Rapport på nämnd
2021-06-14

KuL-grupp
2021-05-25
Rapport på nämnd
2021-06-14

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator

✓

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator

✓
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Dataskyddsombudets
rekommendationer

Åtgärder

15 - Komplettera de
personuppgiftsbiträdesavtal
där bilaga med instruktioner
saknas.

Tidpunkt för
rapportering

Ansvar/

Registrator skickar vid
behov ut påminnelse.

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator

Tidsplan sätts efter att
16 - Kontrollera
leverantörer/underleverantör punkt 1–15 åtgärdats.
ers plats samt vilken typ av
personuppgiftsbehandling
som sker på respektive plats.

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator

17 - Upprätta en intern rutin
för hur nämnden ska
säkerställa korrekta
personuppgiftsbiträdesavtal,
ge instruktioner och ställa
rätt krav på leverantörer.

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator

KuL-grupp

Ansvar:

2021-05-25

Avdelningschef

Kommunstyrelseförvaltnin
gen tar fram rutin.
Registrator
vidarebefordrar
materialet när det
kommer till nämndens
brevlåda. Därefter går
ledningsgruppen igenom
materialet.

18 - Använd alltid
Punkten ses över i
kommunens
ledningsgruppen.
personuppgiftsbiträdesavtals
mall i första hand då den
följer Sveriges kommuner och
regioners framtagna mall.
Det för att säkerställa att rätt
krav finns med, stöd för hur
instruktioner kan ges samt
undvika friskrivningar
gällande exempelvis
ekonomiskt ansvar.
19 - Utred eventuellt
biträdesförhållande mellan
kultur- och fritidsnämnden
och MTM Myndigheten för
tillgängliga medier.

Punkten ses över i
ledningsgruppen.

20 - Att kultur- och
fritidsnämnden måste
förvissa sig om nämnden
anlitar molntjänstleverantörer
och att det då finns legala
förutsättningar och att de
molntjänstleverantörer man
anlitar uppfyller de krav som
kultur- och fritidsnämnden
har för att hanteringen ska
vara tillåten i sin helhet.

Kommunjurist
kommer att se över
alla molntjänster i
kommunen.

Utförare:
Rapport på nämnd

Enhetschefer

2021-06-14

KuL-grupp

Ansvar:

2021-05-25

Avdelningschef

Rapport på nämnd

Utförare:

2021-06-14

Biblioteket

Höst 2021

KLAR

utförare

✓
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Dataskyddsombudets
rekommendationer

Åtgärder

21 - Att kultur- och
fritidsnämnden i de fall de
anlitar en molntjänstleverantör gör ett
ställningstagande i varför
man valt att anlita en
molntjänstleverantör samt
eventuella risker som finns
eller är eliminerade.
Ställningstagandet bör ske i
samråd med
kommunstyrelsens
it-enhet,

Kommunjurist
kommer att se över
alla molntjänster i
kommunen.

Tidpunkt

Ansvar/

KLAR

utförare

22 - Kontrollera om
Punkten ses över i
tredjelandöverföring sker.
ledningsgruppen.
Om så är fallet så bör
nämnden omgående
kontakta de systemleverantörer som behandlar
personuppgifter åt kulturoch fritidsnämnden i
tredjeland med stöd av
Privacy Shield eller eventuellt
andra
23 - Genomför
informationsklassning och
riskanalys för den
personuppgiftsbehandling
som sker i kultur- och
fritidsnämndens
verksamheter.

Punkten ses över i
ledningsgruppen.

24 - Ta fram rutiner och
lämpliga strategier för
dataskydd gällande manuell
personuppgiftsbehandling
och den behandling som sker
i halvautomatiserade system
som
kopiator/scanner/skrivare och
mobiltelefoner.

Kommunstyrelseförvaltnin
gen tar fram rutin.

25 - Minimera risken för
personuppgiftsincidenter som
orsakas av sårbarheten att
endast en systemförvaltare
finns genom att se till att det
finns backup för denne. Se
rad tre i matriserna för
respektive system under
rubriken Artikel 32, Säkerhet i
samband med behandling.

Kommunstyrelseförvaltnin
gen tar fram rutin.

Höst 2021

KuL-grupp

Ansvar:

2021-05-25

Avdelningschef
Utförare:

2021-06-14

Systemförvaltare

Höst 2021

Ansvar:

Rapport på nämnd

Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator
Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator

Registrator
vidarebefordrar
materialet när det
kommer till nämndens
brevlåda. Därefter går
ledningsgruppen igenom
materialet.

Registrator
vidarebefordrar
materialet när det
kommer till nämndens
brevlåda. Därefter går
ledningsgruppen igenom
materialet.

✓
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Dataskyddsombudets
rekommendationer

Åtgärder

Tidpunkt

Ansvar/

KLAR

utförare

26 - Se över
Registrator
behörighetstilldelning i Book- kontrollerar med
it för att säkerställa att alla
biblioteket
användare har en unik
inloggningsbehörighet.
27 - Kontrollera att
behandlingshistorik (logg)
finns och sparas under en
lämplig tid för samtliga
system.

Tidsplan sätts efter att
punkt 1–15 åtgärdats.

28 - Kontrollera att
användare har fått tydlig
information om att
behandlingshistorik
(systemanvändning) kommer
kontrolleras regelbundet och
syftet med vad uppgifterna
kan komma att användas till,
för samtliga system.

Tidsplan sätts efter att
punkt 1–15 åtgärdats.

29 - Säkerställ att de
anställda har kännedom om
vad en
personuppgiftsincident är och
när den ska anmälas till
datainspektionen alternativ
endast dokumenteras.

Kommunstyrelseförvaltni
ngen tar fram
informationsmaterial.

30 - Besluta om delegation
för incidentanmälan så det är
tydligt vem som beslutar att
incidenten ska anmälas till
datainspektionen eller endast
dokumenteras.

En översikt och
revidering av kultur- och
fritidsnämndens
delegationsordning har
gjorts i samarbete med
kommunjurist.

KuL-grupp
2021-05-25
Rapport på nämnd
2021-06-14
Höst 2021

Varje systemförvaltare
går igenom avtal med
tjänsteleverantörerna
med hjälp av registrator.

Ansvar:
Bibliotekschef
Utförare:
Bibliotekschef
Registrator

✓

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer

KuL-grupp

Ansvar:

2021-05-25

Avdelningschef

Varje systemförvaltare
går igenom information
om systemanvändning.
En allmän information
till alla användare
skickas ut

Registrator
vidarebefordrar
materialet när det
kommer till nämndens
brevlåda. Därefter går
ledningsgruppen igenom
materialet.
Enhetscheferna tar
informationen vidare till
enhetspersonal.

De punkter som berör
dataskydd i delegationsordningen kommer att
kommuniceras i
ledningsgruppen.

Utförare:
Beslut på nämnd
2021-05-24

Nämndsekrete
rare

✓
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Dataskyddsombudets
rekommendationer

Åtgärder

31 - Säkerställ att chefer får
kunskaper om vad en
konsekvensbedömning
enligt artikel 35, GDPR är
samt när och hur en sådan
bör genomföras.

Kommunstyrelseförvaltni
ngen tar fram
utbildningsmaterial.

32 - Genomför riskanalys
samt konsekvensbedömning
för de
personuppgiftsbehandlingar
som uppfyller kriteriet för
när konsekvensbedömning
ska genomföras enligt
artikel 35, GDPR.
33 - Kultur- och
fritidsnämndens
verksamheter behöver ta
fram en rutin för hur
dataskyddsombudet på ett
korrekt sätt och i god tid blir
inbjuden att delta i alla frågor
som rör skyddet av
personuppgifter till exempel
vid införskaffande av nytt itsystem, när ny
personuppgiftsbehandling ska
påbörjas eller när
konsekvensbedömning ska
genomföras.

Tidpunkt

Ansvar/

KLAR

utförare
Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Avdelningschef
Registrator

Riskanalys görs efter att
punkt 31 genomförts.

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer

Kommunstyrelseförvaltni
ngen tar fram
utbildningsmaterial.

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator
Nämndsekrete
rare

Registrator
vidarebefordrar
materialet när det
kommer till nämndens
brevlåda. Därefter går
ledningsgruppen igenom
materialet.

Registrator
vidarebefordrar
materialet när det
kommer till nämndens
brevlåda. Därefter går
ledningsgruppen igenom
materialet.

34 - Skyndsamt besvara det
frågeformulär som inte har
besvarats. Gäller
biblioteksverksamhet utanför
systemet Book.it.

Registrator kontrollerar KuL-grupp
med biblioteket.
2021-05-25
Rapport på
nämnd
2021-06-14

35 - Att kultur- och
fritidsnämnden tydliggör rolloch ansvarsmatrisen för
berörda medarbetare och
förmedlar den ut i
verksamheterna.

Detta är en roll- och
ansvarsmatris, med
hänvisning till bilaga 1 i
dataskydds-ombudets
rapport.

KuL-grupp
2021-05-25
Rapport på nämnd
2021-06-14

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator
Nämndsekreterare

✓
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Dataskyddsombudets
rekommendationer

Åtgärder

36 - Att kultur- och
fritidsnämnden utser en eller
flera förvaltnings- och
verksamhetsnära funktioner
som aktivt kan stödja
verksamheterna i
dataskyddsfrågor och
personuppgiftsbehandling
och som kan vara
dataskyddsombudets part på
förvaltnings- och
verksamhetsnivå vid frågor
och olika instanser.

Punkten ses över i
ledningsgruppen.

37 - Att dataskyddsombudet
minst 1 gång per år blir
inbjuden till kultur- och
fritidsnämndens
ledningsgrupp för att
rapportera och följa upp
kultur- och fritidsnämndens
verksamheters
personuppgiftsbehandling.

Dataskyddsombudet
kommer att bjudas in
till ledningsgruppen i
november.

38 - Att dataskyddsombudet
minst 1 gång per år blir
inbjuden till kultur- och
fritidsnämnden för att
rapportera och följa upp
kultur- och fritidsnämndens
verksamheters
personuppgiftsbehandling.

Dataskyddsombudet
kommer att bjudas in
till nämnden i
november.

Tidpunkt

Ansvar/
utförare

Höst 2021

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Enhetschefer
Registrator

Dataskydds-ombudet i
kultur- och
fritidsavdelningens
ledningsgrupp
2021-11-09

Ansvar:
Avdelningschef
Utförare:
Nämndsekreter
are

Dataskydds-ombudet
på nämnd

Ansvar:

2021-11-15

Utförare:

Ordförande KFN
Nämndsekreter
are

KLAR
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-05-20

Sida 1(2)
Diarienummer
KFN/2021/0040/069-2

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på väckt ärende om renovering alternativt rivning av
bastu på Lövhagen
Kultur- och fritidsavdelningens 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

Sammanfattning
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.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen skriver att den befintliga bastubyggnaden sannolikt inte uppfyller
dagens standard, varför utgångspunkten bör vara att en ny byggnad är det som är aktuellt.
De menar att ett iordningsställande av en bastu, två mindre omklädningsrum, inklusive två
tillgänglighetsanpassade toaletter innebär några miljoner kr i investeringskostnad. Härutöver
tillkommer driftskostnader i form av kapitalkostnader samt tillsyn och skötsel, ett åtagande som
kommunstyrelseförvaltningen menar kan bli av vikt.
Beroende på placering av byggnad kommer kostnaden för anslutning till el och vatten- och avlopp
bli betydande. Ärendet i sig kräver utredningsresurser, eventuellt med konsultstöd.
Kommunstyrelseförvaltningen uttalar sig inte om behovet av inrättningen som sådan.
De skriver också att om det önskas ytterligare utredning i ärendet är det kultur- och fritidsnämnden
som bör handlägga det.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning
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-
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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.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

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

Yttrande över remiss - Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning - KFN/2021/0041/866-2 Yttrande över remiss - Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning : Yttrande över remiss - Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-05-12

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2021/0041/866-2

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över remiss - Revidering av Riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning
Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna remissyttrandet till kommunstyrelseförvaltningen

Sammanfattning

Den 11 maj kom en remiss till kultur- och fritidsnämnden från kommunstyrelseförvaltningen
gällande en revidering av Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning.

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. Riktlinjerna avser fast och lös konstnärlig utsmyckning enligt följande:
- Kommunstyrelsen ansvarar för och beslutar om offentlig konst som integreras eller
monteras i nybyggnationer eller större om- eller tillbyggnationer av kommunala byggnader,
så kallad fast konstnärlig utsmyckning.
- Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fast konstnärlig utsmyckning av kommunens
offentliga platser.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för lös konstnärlig utsmyckning; utsmyckning som
hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk påverkan, exempelvis
målningar, fotografier eller mindre skulpturer.

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning
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 kulturoch fritidsavdelningen skall ingå i referensgruppen.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Remiss – Revidering av Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
KFN/2021/0041/866–2

Skickas till

KSF, Akten. SBF
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Diarienummer
KS/2022/0485/866-2

Datum
2021-05-11

Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare, Telefon
Yvonne Persson, 08-520 684 22
Yvonne.a.persson@nynashamn.se

Remiss – Förslag till reviderade riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning
I samband med Mål- och budget 2021- 2024 den 15 oktober 2020 § 108 tog kommunfullmäktige
beslut om att överföra ansvaret för Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Beslutet verkställdes den 1 januari 2021.
Som en konsekvens av fullmäktiges beslut har kommunstyrelseförvaltningen sett behov av att se
över och revidera kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i syfte att
riktlinjerna ska spegla den nya aktuella organisationen.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning i Nynäshamns kommun. Jag överlämnar härmed förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för remissyttrande. Yttrande på remissen
samt protokollsutdrag från nämnden ska överlämnas senast den 31 augusti 2021. Yttrandet ska
skickas till kommunstyrelseförvaltningens registrator kommunstyrelsen@nynashamn.se.
Har ni frågor så är ni välkomna att höra av er till mig.

_____________________
Yvonne Persson
kommunjurist

Bilagor

Förslag till riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Nynäshamns kommun
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Nynäshamns kommun antagna av kommunfullmäktige den
14 mars 2018 § 45

Postadress
149 81 Nynäshamn

Besöksadress
Stadshusplatsen 1
Nynäshamn

Telefon/Fax
kontaktcenter
08-520 680 00
08-520 140 08 fax

E-post/Webb
kontaktcenter@nynashamn.se
www.nynashamn.se

Bankgiro/Plusgiro
620-0216 Bankgiro
63 45-3 Plusgiro

Organisationsnummer
212000-0233

78/21 Sammanställning av e-förslag inför beslut i juni 2021 - KFN/2021/0034/061-15 Sammanställning av e-förslag inför beslut i juni 2021 : Sammanställning av e-förslag inför beslut i juni 2021 .docx

Datum

1(3)
Diarienummer
KFN/2021/0034/061–14

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanställning av e-förslag juni 2021
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:
-

Allmän bastu vid havet i Lövhagen
Bygga en plaskdamm för alla barn i Estöparken
Klätterställning Stora Vika
Anordna Funkisfestivalen i Nynäshamn

Sammanfattning
Genom ett e-förslag kan alla som vill lämna en idé eller ett förslag till kommunens förtroendevalda.
E-förslagen testas under 2021 och ersätter under den tiden medborgarförslag.
Alla e-förslag granskas först av en moderator på kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning. För
att förslaget ska publiceras måste det beröra frågor som kommunen ansvarar för.
Alla e-förslag ligger öppna för omröstning under tre månader på kommunens externa webbplats.
Förslag som har fått 30 röster eller fler går vidare till politisk beredning.

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 fritidsavdelningens bedömning
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 eförslagen, lämpligast behandlas i samband med kultur- och fritidsavdelningens arbete med de olika
platserna. Ärendena har här därför sorterats under respektive område:

Lövhagen

1. Allmän bastu vid havet i Lövhagen
På kultur- och fritidsnämndens (2021-04-26 § 43) samt kommunstyrelsens (2021-04-29 § 137)
sammanträden i april, beslutades det att förvaltningarna i samarbete ska ta fram en utvecklingsplan
för Lövhagen. Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför att förslaget inte utreds för sig, utan tas
med i kommande arbete med att utveckla Lövhagens rekreationsområde.
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Estö

1. Bygga en plaskdamm för alla barn i Estöparken
Estö IP är ett område som kultur- och fritidsavdelningen avser att arbeta med i projektet med
kultur- och aktivitetszoner med start hösten 2021. Avdelningen föreslår därför att förslaget inte
utreds för sig, utan tas med i kommande arbete med Estö.

Stora Vika

1. Klätterställning Stora Vika
Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat arbetet med Stora Vika under projektet Kultur- och
aktivitetszoner. Under arbetet kommer de boende i Stora Vika att ges tillfälle att lämna sina tankar
och idéer kring fritid och mötesplatser i Stora Vika. Kultur- och fritidsavdelningen tar med förslaget i
den Arbetsbok (2) som kommer att formas efter alla inkomna förslag, tankar och önskemål.

Övrigt
1. Anordna Funkisfestivalen i Nynäshamn
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.

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Inkomna och till kultur- och fritidsnämnden delegerade e-förslag under perioden 2021-05-01 –
2021-05-21
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0034/061–14

Skickas till

KSF
Förslagsställarna

