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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-24

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0018/822-8

Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Förutsättningar för simhall i Nynäshamns stad
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningsrapporten Förutsättningar för simhall i
Nynäshamns stad.
Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 2016-05-19, § 112/2016, i uppdrag till
förvaltningen att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen utreda förutsättningarna för en
simhall i Nynäshamns stad.
Utredningen konstaterar att en ny simhall innebä
innebärr en investering mellan 160 – 340 miljoner kr.
Det stora spannet beror främst på hur stor anläggningen ska vara samt vilka funktioner den ska
innehålla. Därutöver tillkommer kostnader för drift av simhallen, främst i form av
personalkostnader och drift av själva anläggningen. Om kommunen väljer att bygga en simhall
genom ett s.k. offentligt-privat-samarbete, kommer det att kosta ungefär 12-20 miljoner kr per år
i 30 år för kommunen.
Utredningen identifierar tre alternativ för var en simhall skulle kunna byggas
byggas i Nynäshamns stad:

1. Kvarnängens idrottsområde.
2. Nickstadalen.
3. Frejas Holme.
Konsekvenserna för Ösmo simhall om ytterligare en simhall byggs i kommunen, vare sig det
sker i kommunal eller privat regi, är ytterst en fråga om politiska prioriteringar. Utredningen
konstaterar att om en ny simhall skulle byggas i Nynäshamn skulle ett bevarande av Ösmo
simhall främst motiveras av ”regionalpolitiska” skäl.
_______________________

Tommy Fabricius
förvaltningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-24

Vår beteckning
KFN/2016/0018/822-8

Beslutsunderlag
Utredningsrapport – Förutsättningar för simhall i Nynäshamns stad, daterad 2016-10-19
Skickas till
Akten
MSF
För kännedom:
Kommunstyrelsen

Sida 2

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-09-02

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0017/865-1

Tjänsteställe/handläggare

Barn- och utbildningsförvaltningen
Emma Palmér
E-post: emma.palmer@nynashamn.se
Tel: 08-520 683 12

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Gallring av konstverk av Hans Polmar, placerat i
Sunnerbyhallen sedan 1985
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. uppdra åt kultur- och fritidsavdelningen att gallra konstverket.
Ärendet
Kultur- och fritidsavdelningen på barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kultur- och
fritidsnämnden tar beslut i frågan om utgallring av ett konstverk av Hans Polmar, en trärelief
som varit placerad i Sunnerbyhallen sedan1985-11-03.
Bakgrund
Konstverket, en trärelief av Hans Polmar, placerades 1985-11-03 i Sunnerbyhallen och var en
gåva från Kommunstyrelsen i samband med invigningen av hallen.
Verket är skadat och flera trädetaljer i reliefen saknas. Konstverket är inte
inte registrerat i
kommunens konstsamling. Kultursekreterare och kommunarkivarie har tillsammans gjort en
omfattande sökning i kommunens centralarkiv för att få fram handlingar rörande köpet utan
resultat. Det finns i dagsläget inte något foto, skiss eller annan dokumentation som visar hur
konstverket såg ut när det var nytt. Hans Polmar lever inte längre, vilket gör att det inte heller går
att få tag i material den vägen.
Då det inte finns något sätt att ta reda på hur verket såg ut när det var nytt är det mycket svårt att
restaurera det. Troligt är också att kostnaden för en restaurering inte står i proportion till
inköpspriset. Nynäshamns kommun äger en annan relief av Hans Polmar i motsvarande storlek.
Den kostade år 1985 7000 kr, vilket i dagens penning
penningvärde
värde motsvarar omkring 14 300 kr.
Av dessa anledningar föreslås kultur- och fritidsnämnden ta beslut om att gallra konstverket.
_______________________

Tommy Fabricius
förvaltningschef
Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidschef
Förvaltningschef buf

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-24

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0025/817-3

Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Slutrapport - Projekt sommarlovsaktiviteter
Förslag till beslut
Godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendet
Med stöd från Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick Nynäshamns
kommun möjligheten att starta upp ett helt nytt projekt med syfte att ge barn ökade möjligheter
till aktiviteter. Detta projekt kom att kallas Sommarlov 2016.
Sommarlov 2016 blev en succé. Glädje, gemenskap och utveckling är några starka nyckelord i
sammanhanget. Tacksamheten för sommarlovsaktiviteterna har varit stor från barn och föräldrar
men också från de som fått möjligheten att arrangera aktiviteterna.
Kultur- och fritidsavdelningen lämnar över utvärderingen till kultur- och fritidsnämnden att
lägga till handlingarna.

_______________________

Tommy Fabricius
förvaltningschef

Beslutsunderlag
Skickas till
MUCF
Akten
KSF

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-24

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0036/805-2

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över remiss - förslag till nya regler för bidrag till
föreningar i Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Godkänna yttrandet för överlämning till kommunstyrelsen
Ärendet
Den föreslagna organisationsförändringen innebär att kultur- och fritidsnämnden tar över
1. socialnämndens budget för bidrag enligt gällande reglemente, vilket år 2015 var cirka
650 000 kr. Socialnämnden behåller ansvaret för att teckna överenskommelser med sociala
föreningar med krav på motprestation från föreningen.
2. Kultur- och fritidsnämnden får ansvar för att bevilja föreningar stöd från folkhälsomedlen,
vilket under 2015 var totalt 53 000 kr.
3. Nämnden får även ansvar för bidrag till föreningar som tillhandahåller allmänna
samlingslokaler.

Förvaltningens ståndpunkt
En övergripande hantering av alla föreningsbidrag inom kommunen säkerställer en rättvisare
bedömning av bidragen. Man undviker också att en föreningsansökan hanteras inom flera
förvaltningar.
De föreslagna organisationsförändringarna kommer dock att innebära en ökad arbetsbelastning
gällande hanteringen av ovan nämnda bidrag. En övergång till digital hantering av samtliga
bidragsformer på sikt kommer dock innebära en tidsbesparing, vilket kan hanteras inom
nuvarande personalresurser.
Kultur- och fritidsnämnden avser att fortsätta arbetet med en genomlysning av reglementet för
de bidrag som utgår till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet för gruppen 7-20 år och
till kulturföreningar under 2017. En sådan översyn pågår i flera av landets
landets kommuner för att
likställa reglementen i görligaste mån.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-24

Sida 2

Vår beteckning
KFN/2016/0036/805-2

Utredningen omfattas av följande bidrag:
- Kultur- och fritidsnämndens bidrag till barn- och ungdomsföreningar.
- Socialnämndens bidrag till pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer samt
sociala föreningar inklusive de föreningar som idag beviljas bidrag utan stöd av
socialnämndens gällande reglemente.
- Kommunstyrelsens bidrag till föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler.
- Bidrag till föreningar från folkhälsomedlen.

Tommy Fabricius
förvaltningschef

Beslutsunderlag
Översyn av Nynäshamns kommuns föreningsbidrag Kartläggning/Nulägesrapport
KFN/2016/0036/805-2
Förslag till regler för föreningsbidrag, KFN/2016/0036/805-2

Skickas till
Akten
KSF

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-24

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0037/762-1

Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av regler för bidrag till studieförbund i
Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
1. föreslå kommunfullmäktige att från och med den 1 januari 2017 avskriva Regler för
bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun, antagen 1996-08-29, § 118
2. anta de reviderade Regler för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun att gälla
från och med 1 januari 2017.
Ärendet
Kultur- och fritidsavdelningen har uppmärksammat att Regler för bidrag till studieförbunden bör
uppdateras då Folkbildningsrådet har kommit med nya Villkor och fördelningskriterier,
fastställda den 16 december 2015. Revideringen innebär inte någon egentlig skillnad i
regelverket, men då skrivelsen är föråldrad i och med att den hänvisar till tidigare villkoren och
fördelningskriterierna, så anser förvaltningen att det bör tas fram ett nytt dokument.
På grund av att Regler för bidrag till studieförbunden tidigare antagits av kommunfullmäktige
menar förvaltningen att det också är kommunfullmäktige som bör avskriva den tidigare
versionen. Under den tid då reglerna antogs fanns inte kultur- och fritidsnämnden i nuvarande
form, men idag är det inskrivet i kultur- och fritidsnämndens reglemente att nämnden ska
ansvara för bidrag till studieförbunden, 3 §, punkt 13.
_____________________

Tommy Fabricius
förvaltningschef

Beslutsunderlag
Regler för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun, reviderad upplaga
Statsbidrag till studieförbund 2017 villkor och fördelningskriterier, Folkbildningsrådet
Skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-24

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0011/805-3

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Avbetalningsplan/nytt avtal med Nynäshamns ridklubb
Förslag till beslut
1. Säga upp befintligt avtal med Nynäshamns ridklubb med beviljat 400 tkr per år för åren
2016-2028 enligt förvaltningens yttrande.
2. Teckna ett nytt avtal med Nynäshamns ridklubb och i och med det bevilja klubben 400
tkr för åren 2016-2031 enligt förvaltningens yttrande.
Ärendet
Nynäshamns ridklubb, NRK, fick den 12 oktober 2015, KFN § 76, beviljat sin ansökan om
utökat lokalbidrag för perioden 2016-2028 på 400 tkr per år (12 år).
Nu vill klubben ansöka om 400 tkr i ytterligare tre år efter beslutad period.
Anledningen till ansökan om förlängning är att ridklubben har fått en oförutsedd merkostnad vid
byggnationen, för pålningen enligt följande:
Borrstoppet hade i ett första skede beräknats till fem meter men stoppet visade sig senare vara en
skorpa som borren gick igenom. Borrstoppet uppnådes istället vid 30 meter, vilket innebar en
merkostnad på 1,3 mnkr.
Den kostnaden, menar ridklubben, innebär för dem ett utökat lån från banken vilket de också
ansökt om. Banken (Handelsbanken) anser dock att det ska finnas ett beslut från kommunen på
att ridklubben får sitt önskemål beviljat innan de i sin tur beviljar ett utökat lån.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden i och med detta beslut
godkänner att nu gällande avtal, 2016-2028, sägs upp och att kultur- och fritidsavdelningen
istället tillsammans med ridklubben skriver ett avtal som avser perioden 2016-2031.

Tommy Fabricius
förvaltningschef

Beslutsunderlag
KFN/2014/0023/805, tjänsteutlåtande 2015-35
Skickas till
Akten, NRK, KSF, KSF ekonomi

