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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-05-08

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0041/061-3

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag om att avgränsa en del av fotbollsplanen
vid Sandskogsvägen

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har på delegation från Kommunfullmäktige beslutsrätt över vissa
medborgarförslag. Beslutet att delegera medborgarförslaget om att avgränsa en del av
fotbollsplanen vid Sandskogsvägen inkom till barn- och utbildningsförvaltningen den 28 oktober
2016. Medborgarförslaget i fråga avser den fotbollsplan som ligger på Sandhamnsområdet i
anslutning till Fjärdens skola. Förslagsställaren vill att en del av bollplanen byggs om till
hundrastgård, då planen inte används fullt ut.
Ytan som förslagsställaren tänker sig är ca 10x35 eller mindre.
Förslagsställaren menar att övrig planyta räcker till fotbollsträning, olika aktiviteter för
förskolebarn och isbana.
Förvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige har även delegerat beslutsrätten för ett mycket likt medborgarförslag, till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
beslutade den 3 maj 2017 att föreslå nämnden att bevilja ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att en större hundrastgård i
tätortens södra del är ett bra komplement till den som finns vid Kvarnängen. Fotbollsplanen som
finns söder om Ankarvägen i Sandhamn är bra ur tillgänglighetssynpunkt då den ligger i
anslutning till gång- och cykelväg och närhet till många boende. Förvaltningen föreslår att en
hundrastgård med måtten 43 x 48 meter anläggs på norra delen av fotbollsplanen. Högt stängsel
på långsidan som gränsar mot fotbollsplanen som skydd mellan hundar och andra aktiviteter som
pågår på planen. Viktigt är att möjligheten att ta sig södra delen finns kvar.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-05-08

Sida 2

Vår beteckning
KFN/2016/0041/061-3

Då det är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som står för byggnationer av denna art, så
avser barn- och utbildningsförvaltningen att luta sig mot miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
beslut som beräknas tas under sammanträde den 18 maj.

_______________________

Ilana Hart
tf förvaltningschef
Beslutsunderlag:
KS2016/0006/061-42, Medborgarförslag om att avgränsa en del av fotbollsplanen vid
sandskogen.
Tjänsteutlåtande MSN/2016/0855/008-2
Skickas till:
Akten,
Förslagsställarna
KSF

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå kultur- och fritidsnämnden att
1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens yttrande
Förslag under sammanträdet
Nicholas Nikander (L) yrkar på att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppmärksammas på
att bollplanen kan behöva tas i anspråk i framtiden och att hundrastgården då måste rivas efter
beslut.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-05-12

Vår beteckning
KFN/2017/0003/042-1

Sida 1

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse januariapril 2017, Tertialrapport 1
Förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens redovisning av Kultur- och fritidsnämndens
Verksamhetsberättelse januari – april 2017
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden uppvisar för perioden januari-april 2017 ett överskott på drygt 1100
tkr jämfört med budget. Av detta överskott står Tema fritids för drygt 300 tkr och resterande del
finns på driftskostnaderna (650 tkr) samt som intäkter (200 tkr) Driftsöverskottet består av bland
annat av ännu ej utbetalda föreningsbidrag, lägre kostnader för kurser och konferenser,
kulturveckan och IT-kommunikation samt för kultur- och fritidsaktiviteter. På
personalkostnaderna finns ett mindre underskott. Prognosen för helåret är ett nollresultat.
_______________________

Ilana Hart
Tf förvaltningschef

Beslutsunderlag
Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse januari-april 2017, tertialrapport 1

Skickas till
Akten
KSF ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-05-08

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2017/0024/009-2

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på remiss - Förslag till handlingsplan mot hot, våld och
kränkningar relaterade till våldsbejakande extremism
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Ärendet
Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har på
uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi för att aktivera samhällets samlade resurser
mot våldsbejakande extremism. I den nationella strategin rekommenderas varje kommun att ta
fram en kommunal handlingsplan för att skapa en tydlig ansvarsfördelning på lokal nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på handlingsplan som barn- och
utbildningsnämnden ges möjlighet att yttra sig över. Yttrandet ska beskriva om något saknas
eller ska ändras i handlingsplanen utifrån barn- och utbildningsnämndens verksamhetsansvar.
Förvaltningens yttrande
Av planen framgår att kultur- och fritidsnämnden ansvarar över att:
-

Göra unga delaktiga i demokratifrågor och ge goda möjligheter till en meningsfull kulturoch fritidsverksamhet i dialog med ungdomar och med det lokala civilsamhället.

-

Säkerställa att personalen i verksamheten har kunskap och verktyg att bemöta och
engagera sig i ungdomar som visar sitt intresse för våldsbejakande extremism.

-

Verka för att kommunalt finansierade ungdomsverksamheter genomsyras av samhällets
normer och värderingar och att det finns tillräckligt med vuxenkontroll och kunskap för
att säkerställa detta, som en form av situationell prevention inom det brottsförebyggande
arbetet.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-05-08

Sida 2

Vår beteckning
KFN/2017/0024/009-2

Kultur- och fritidsavdelningen anser att det behöver det tydliggöras vilka funktioner som
ansvarar för genomförande och uppföljning av handlingsplanen och tidsplanering av ingående
aktiviteter.

_______________________

Ilana Hart
Tf förvaltningschef

Beslutsunderlag
Remiss gällande förlag till handlingsplan mot hot, våld och kränkningar
relaterade till våldsbejakande extremism (KS/2017/0187/009-2)
Skickas till
Akten
Kommunstyrelseförvaltningen

Svar på remiss - Förslag till handlingsplan mot hot,
våld och kränkningar relaterade till våldsbejakande
extremism
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå kultur- och fritidsnämnden att
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget med tillägget att begreppet Fritidsgårdar byts
ut mot Mötesplatser för unga.
Förslag under sammanträdet
Nicholas Nikander (L) menar att det redan framgår att det är kommunstyrelseförvaltningen
som internt avgör vilken/vilka funktioner inom KSF som ansvarar för genomförande och
uppföljning av handlingsplanen och tidsplanering av ingående aktiviteter.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-05-12

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2017/0025/009-2

Tjänsteställe/handläggare
Handläggare: Åsa urberg

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Svar på remiss - förslag till Styrdokument för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i
Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande till
kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelseförvaltningen getts i uppdrag att svara på en
remiss gällande förlag till Styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Nynäshamns kommun.
Förvaltningens yttrande
 På sidan tre beskrivs styrgruppens ansvar. Förvaltningen menar att det är oklart vem som
är sammankallande för styrgruppen.
 På sidan tre står det att ”säkerhetschefen är sammankallande och har tillsammans med
kommunpolis, räddningstjänst ett samordningsansvar.” Förvaltningen menar att det inte
tydligt framgår vem som har ansvaret över de arbetsuppgifter som sedan följer i
punktform, om det är säkerhetschefen eller arbetsgruppen.
 Barn- och utbildningsförvaltningen påpekar att avdelningschef förskola saknas i skissen
över styrning och samverkan.
För övrigt anser barn- och utbildningsförvaltningen att förslaget är bra.
_______________________

Ilana Hart
Tf förvaltningschef
Beslutsunderlag
Remiss gällande förslag till styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Nynäshamns kommun
Skickas till
KSF,Akten

Svar på remiss - förslag till styrdokument för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i
Nynäshamns kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå kultur- och fritidsnämnden att
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande till
kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget med arbetsutskottets tillägg.
Förslag under sammanträdet
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott anser att det också bör förtydligas om de strategiska
samverkansgrupperna utses/fastslås av styrgrupp eller av kommunstyrelsen i och med
antagande av styrdokumentet.

