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§ 1/18

Upprop, val av justerare och fastställande av dagordning
Till att justera väljs Kjell Andersson (S) och Bo Persson (L).
Dagordning fastställs utan ändringar.

§ 2/18

Verksamheterna informerar
Kultur- och fritidschef Agneta Ström Granlund, tf enhetschef bibliotek Mona-Lisa Lindgren, enhetschef
simhall Mikael Tegelstam samt fritidsstrateg/gruppchef Kvarnängen Sune Hamrin informerar nämndens
ledamöter om verksamheterna i samband med beslut för kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan
2018.

§ 3 /18

Information om Ungdomsfullmäktige
Punkten tas upp i samband med § 2/18. Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef redogör kort över
den utredning som pågår kring Ungdomsfullmäktiges roll och styrning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 4/18

Dnr KFN/2017/0002/041-

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2018
Maria Molin, ekonom KSF redogör för kultur- och fritidsnämndens internbudget med investeringsbudget
2018.

Beslut
1. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Verksamhetsplan 2018
2. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget 2018
3. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internkontrollplan 2018
(M), (C), (KD) och (SD) deltar inte i beslutet.

Ärendet
Kultur- och fritidsavdelningen har slutfört arbetet med att ta fram kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsplan med bilagor Internbudget och internkontrollplan 2018.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Verksamhetsplan 2018
2. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget 2018
3. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internkontrollplan 2018

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Verksamhetsplan 2018
2. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget 2018
3. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internkontrollplan 2018

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2018
Kultur- och fritidsnämndens Internbudget 2018
Kultur- och fritidsnämndens Internkontrollplan 2018

Skickas till
KSF
Ekonomi

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 5/18

Dnr KFN/2018/0013/805-

Bidrag till Nynäshamns järnvägsmuseum
Beslut
1. Bevilja Föreningen Nynäshamns järnvägsmuseum ett bidrag på 35 000 kr årligen i fem år
enligt kultur- och fritidsavdelningens yttrande.

Ärendet
Den ideella föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum har ansökt om ett årligt verksamhetsstöd på
35 000 kr för att klara av driften av muséet som omfattas av kostnader för försäkringar, telefon, vatten,
uppvärmning, tryckkostnader med mera.
Föreningen har sedan 1986 haft verksamhet i Lokstallarna vid Nynäsgård. Sedan 1994 har Lokstallet varit
ett arbetslivs-och järnvägsmuseum. Föreningen köpte fastigheten i samband med att kommunen gjorde
ett markbyte med Johnsson-koncernen. Därefter beslutade Länsstyrelsen att byggnadsminnesskydda
museet 1999. Allt arbete med renovering av lok, vagnar och järnvägstillbehör från Nynäsbanan bedrivs
med ideella krafter.
Föreningen tar idag inträde för att visa upp samlingarna för besökare. Under 2017 hade man ca 447
betalande besökare och 83 barn. Inkomsterna från föreningens entréavgifter uppgick under 2017 till ca
8 900 kr, i övrigt finansierar föreningen sin verksamhet genom medlemsavgifter och gåvor.

Kultur- och fritidsavdelningens yttrande
Kultur- och fritidsavdelningen anser att Nynäshamns Järnvägsmuseum är ett viktigt inslag i Nynäshamns
kommuns historia där järnvägen spelar och har spelat en stor roll. Det finns ett stort kulturvärde i att
förvalta och bevara detta arv.
Kultur- och fritidsavdelningen har i ärendet tillfrågat kommunens antikvarie som anser ”att
järnvägsmuseet gör ett jättejobb för att bevara och berätta Nynäsbanans historia. Kommunen har
samarbetat med Nynäshamns järnvägsmuseum en hel del genom åren och gjort utställningar i
konsthallen tillsammans, bland annat Nynäsbanan 90 år. Att museet fyller en viktig funktion för
Nynäshamns historia är klart.”
Kultur-och fritidsavdelningen föreslår ett lokalbidrag på 35 000 kr som ska utbetalas under perioden
2018-2023. Bidragets storlek, användningsområde och utbetalningsrutiner regleras i ett avtal med
Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum. Bidraget ryms inom ordinarie budget för lokalbidrag till ideella
föreningar och stöds enligt paragraf 6.1 i Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun:
6.1 Syfte med bidraget
Bidragsberättigad förening har rätt att få ekonomisk hjälp för att bedriva sin
verksamhet om föreningen inte har möjlighet att använda sig av kommunala
anläggningar och lokaler.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Bevilja Föreningen Nynäshamns järnvägsmuseum ett bidrag på 35 000 kr årligen i fem år
enligt kultur- och fritidsavdelningens yttrande.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Bevilja Föreningen Nynäshamns järnvägsmuseum ett bidrag på 35 000 kr årligen i fem år
enligt kultur- och fritidsavdelningens yttrande.

Beslutsunderlag
Ansökan om snabb slant – 2017
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0013/805-1

Skickas till
KSF
Ekonomi
Nynäshamns Järnvägsmuseum

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 6/18

Dnr KFN/2017/0052/061-

Svar på medborgarförslag om att fylla i texten på den
inskription som är inhuggen i berget på Torövägen
Beslut
1. Bevilja medborgarförslaget
2. Beställa tjänst från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har från kommunfullmäktige fått delegation att svara på ett medborgarförslag
om att fylla i text på en inskription inhuggen i berg på ”gamla Torövägen”.
Inskriptionen är från 1923 och innehåller en krona och en text som indikerar att vägen byggdes som
nödarbete.

Förvaltningens yttrande
Kultur- och fritidsavdelningen anser att inskriptionen har kulturvärde och har kontaktat
kommunantikvarien som menar att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, MSF, har personal som
kan utföra arbetet och att kostnad avser färg och tidsåtgång. Avdelningen bedömer det därför som en
görbar åtgärd och avser att hyra tjänsten av MSF. Kultur- och fritidsavdelningen föreslår kultur- och
fritidsnämnden att bevilja medborgarförslaget.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Bevilja medborgarförslaget
2. Beställa tjänst från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Bevilja medborgarförslaget
2. Beställa tjänst från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Att fylla i texten på den inskription som är inhuggen i berget på Torövägen
Tjänsteutlåtande KFN/2017/0052/061-2

Skickas till
MSF
KSF
Förslagsställaren

För kännedom:
Kommunantikvarie

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 7/18

Dnr KFN/2017/0053/061-

Svar på medborgarförslag - Röja Kvarnängsbacken på
buskar och träd
Beslut
1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har delegerats uppgiften att besvara förslaget som går ut på att röja
Kvarnängsbacken från buskar och träd. Förslagsställaren menar att backen tidigare varit en mycket
populär skid- och pulkabacke som nu håller på att växa igen. Önskemålet är att kommunen lägger några
timmar om året på att röja innan snösäsongen, samt flyttar på en stor sten som ligger i vägen nedanför
backen.

Kultur- och fritidsavdelningens yttrande
Liksom förslagsställaren poängterar, så anser kultur- och fritidsavdelningen att enkla och billiga
vintersportsarenor bör finnas i kommunen och att barn och unga därmed ges bättre möjlighet att utföra
energikrävande aktiviteter.
Kultur- och fritidsavdelningen har inhämtat yttrande från stadsträdgårdsmästaren som menar att
Kvarnängsbacken har utvecklats till ett relativt stabilt ekosystem de senaste åren och att problemet med
sly som tar över långgräsytor/ängsytor inte är överhängande. Hon anser att stabiliteten i platsens
ekosystem förloras om nyponrosorna och slånbärsbuskarna tas bort och flera ekosystemtjänster går
förlorade. Mindre aspar kan tas bort men de växer i kanten av backen upp mot bergsknallarna och är
inget hinder för att åka pulka i dagsläget. Träden i den lilla svackan behöver däremot finnas kvar för att
hantera de vattenmängder som samlas där. På så sätt undviks att det blir en vattensamling som lätt kan
översvämma platsen/parkeringen vid större regn eller snösmältning.
Det finns fortfarande gott om plats för pulkaåkning i Kvarnängsbacken. Det största problemet är dock
tillgången på snö. En liten pulkabacke för småbarn kan även ordnas i anslutning till området där
snöupplaget från ishallen är, vid sidan av den stora backen, genom att sprida snö längs den befintliga
vallen istället för att tippa den i en hög.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att stadsträdgårdsmästarens rekommendation följs. Det vill säga
att inte röja Kvarnängsbacken utan låta den fortsätta utvecklas till en varierad ängsyta.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens yttrande

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens yttrande

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-22

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Röja Kvarnängsbacken på buskar och träd
Tjänsteutlåtande KFN/2017/0053/061-2

Skickas till
Förslagsställaren
KSF

För kännedom:
Stadsträdgårdsmästaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 8/18

Dnr KFN/2017/0048/210-

Svar på remiss- Klimat och miljömål Nynäshamns kommun
2017-2020
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå att ärendet återremitteras till handläggare på
kommunstyrelseförvaltningen för komplettering enligt yrkande.
Yrkande
Enligt lag (1977:439) om kommunal energiplanering § 3 så ska det i varje kommun finnas en aktuell plan
för tillförsel, distribution och användning av energi. I planen ska finnas en analys av vilken inverkan den i
planen upptagna verksamheten har på miljö, hälsa och hushållning med mark och vatten och andra
resurser. Denna plan beslutas av Kommunfullmäktige.
Bo Persson (L) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå att ärendet återremitteras till
handläggare på kommunstyrelseförvaltningen för komplettering i detta avseende innan fortsatt
behandling i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningen har tillsammans med övriga
nämnders förvaltningar fått en remiss att besvara – Klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun 20172020.
Målen ska genomsyra allt arbete i kommunen. Samtliga kommunala verksamheter måste ta till sig målen
i dokumentet, och utarbeta konkreta handlingsplaner för att uppfylla de mål mest relevanta för just deras
verksamhet. Vissa av målen är särskilt relevanta för vissa verksamheter, medan vissa mål gäller alla.

Förvaltningens yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen menar att klimat- och miljömålen är bra och genomtänkta och
kommer att implementera dem på bäst fungerande sätt i de verksamheter det berör. Förvaltningen
lämnar därmed inget annat tillägg än förslaget att kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrandet till
kommunstyrelsen utan vidare ställningstagande.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna
remissen till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna
remissen till kommunstyrelsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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Beslutsunderlag
Remiss - Nya klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun
Tjänsteutlåtande KFN/2017/0048/210-4

Skickas till
Förslagsställaren
KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 9/18

Dnr KFN/2017/0059/009-2

Yttrande över detaljplan för Kalvö industriområde
Beslut
1. Lämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Per Malmsten (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Margaretha Gustavsson (M) går in som ordinarie
ledamot under punkten.

Ärendet
Planområdet är Kalvö industriområde som ligger cirka 3 km norr om Nynäshamns stad med infart från
väg 73. Planområdet är cirka 42 hektar stort och består av befintliga industritomter, grönytor, bergs- och
skogsområden. Kommunen saknar idag detaljplanelagd mark att erbjuda handelsaktörer med sådan typ
av verksamhet som inte ryms inom stadskärnan. Kalvö industriområde har förutsättningar att utvecklas
till ett logistikcentrum med närheten till den nya hamnen i Norvik, järnvägsförbindelse samt den höga
andelen godstrafik på vägarna. Det befintliga verksamhetsområdet är detaljplanelagt för industri och
nästan fullbyggt med 125 000 m² industrimark. Planförslaget möjliggör för ytterligare 119 000 m²
industri- och verksamhetsmark.
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för utveckling av Kalvö industriområde genom att
möjliggöra nya industri- och verksamhetstomter. Planförslaget möjliggör för en utökning av industri-och
verksamhetsmark med cirka 119 000 m².
Samrådstid:
Under samrådstiden finns detaljplanen tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i
kommunhuset och på biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn under ordinarie öppettider. Handlingarna
finns också på kommunens webbplats: www.nynashamn.se/detaljplaner

Förvaltningens yttrande
Kultur- och fritidsavdelningen kan inte se att nämndens verksamheter påverkas av detaljplanen och har
därför inget att invända eller i övrigt yttra sig om.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Lämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Lämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsunderlag
Nynäshamns kommun samråd för detaljplan för Kalvö industriområde
Tjänsteutlåtande KFN/2017/0059/009-2

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida 12

Sammanträdesdatum 2018-01-22

§ 10/18

Dnr KFN/2018/0015/009-

Förslag på Kontaktpolitiker med uppdrag
Beslut
1. Godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och
fritidsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till sammanträdesarvode för att
genomföra kontaktpolitikerbesök om totalt fem (5) timmar per år.
3. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för
att genomföra kontaktpolitikeruppdraget enligt punkt 2.
4. Ändringar i kontaktpolitikerlistan sker vid behov och informeras om vid påföljande sammanträde.

Ärendet
Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att skaffa sig en översiktlig bild av hur det fungerar för dem som
verksamheten är till för, samt att vara en länk mellan verksamhet och nämnd.
Att göra ett kontaktpolitikerbesök i en verksamhet innebär att man kommer dit som gäst. Det krävs att
besöket anmäls i god tid i förväg och att besöket godkänns av enhetschef eller gruppchef.
Då flera ledamöter är kontaktpolitiker för samma verksamhet/verksamheter är det viktigt att de kommer
överens om vem som kontaktar vilken verksamhet. Kontaktpolitikern representerar nämnden och inte ett
enskilt parti. Kontaktpolitikerna får gärna besöka verksamheterna tillsammans.
Återrapportering sker muntligt vid nämndsammanträdet. Uppstår behov av ytterligare behandling av
någon del av rapporten lyfts denna som en övrig fråga.
Syfte
Syftet med uppdraget är få kunskaper om verksamheten vilket görs genom till exempel samtal med
personal och besökare. Det kan också vara av vikt att sätta sig in i hur det går med måluppföljning, vilka
kända problemområden som finns samt hur verksamhetens framtid ser ut.
Kontaktpolitikeruppdraget innebär också att lyssna och ge energi.
Kontaktpolitiker ska inte fungera som ställföreträdande fackombud.
Arvodering
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om ersättningen på samma
sätt som barn- och utbildningsnämnden beslutat för sina kontaktpolitiker den 26 maj 2016, § 66:
1. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till sammanträdesarvode för att
genomföra kontaktpolitikerbesök om totalt fem (5) timmar per år.
2. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst
för att genomföra kontaktpolitikeruppdraget enligt punkt 1.
I barn- och utbildningsnämnden har man också kommit överens om att fullt arvode (för fem timmar)
1 400 kr, tas ut vid första besökstillfället för att underlätta arvoderingsförfarandet. Kultur- och
fritidsavdelningen föreslår att samma gäller för kultur- och fritidsnämndens ledamöter.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och
fritidsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till sammanträdesarvode för att
genomföra kontaktpolitikerbesök om totalt fem (5) timmar per år.
3. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för
att genomföra kontaktpolitikeruppdraget enligt punkt 2.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och
fritidsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till sammanträdesarvode för att
genomföra kontaktpolitikerbesök om totalt fem (5) timmar per år.
3. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för
att genomföra kontaktpolitikeruppdraget enligt punkt 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0015/009-1

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida 14

Sammanträdesdatum 2018-01-22

§ 11/18

Dnr KFN/2018.2

Anmälningsärenden 2018-01-22
2017-12-18
Tjänsteutlåtande KSF, Bidragsnivå för bidrag till allmänna samlingslokaler
Protokollsutdrag KS § 253, 2017-12-06,
2017-12-18
Protokollsutdrag Kf § 238, 2017-12-06, Avsägelse Johan Gillqvist (M) av uppdrag som ersättare i kulturoch fritidsnämnden.
2017-12-18
Protokollsutdrag Kf § 239, 2017-12-06, Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden, Annie Östlingsson
(M) istället för Johan Gillqvist (M).

§ 12/18

Övriga frågor
Per Malmsten (M) tar upp frågan om den kraftiga hyreshöjningen för huvudbiblioteket i Folkets hus.
Han menar att det måste finnas en rimlig förklaring till det och har kontaktat fastighetschef. Han avvaktar
svar och återrapporterar vid nästkommande sammanträde.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

