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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-04-12

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0011/805-6

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Återremiss samt initiering av nytt ärende – Utökat bidrag till
Nynäshamns ridklubb
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
1. Avsluta det återremitterade ärendet avbetalningsplan/nytt avtal med Nynäshamns
ridklubb
2. Bevilja Nynäshamns ridklubb ytterligare bidrag på 200 000 kr/år under perioden 20172022 under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden en
utökad budgetram för ändamålet
Bakgrund
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 november 2016 § 78 och enligt
tjänsteutlåtande KFN/2016/0011/805-3 beslutades att ärendet Avbetalningsplan/nytt avtal med
Nynäshamns ridklubb skulle återremitteras på grund av ändrade ekonomiska omständigheter för
NRK.
Sedan dess har kultur- och fritidsavdelningen haft återkommande samtal med NRK för att kunna
hitta en lösning på ärendet. På grund av detta föreslår kultur- och fritidsavdelningen att det
återremitterade ärendet avlutas och att ett nytt ärende initieras som tar ställning till de nya
förhållandena.
Ärendet
Nynäshamn ridklubb, (NRK) har länge haft behov av att bygga ett nytt och större ridhus för att
kunna arrangera tävlingar samt för att kunna utöka det dagliga antalet ridlektioner i
verksamheten. Tillgången till två ridhus förbättrar möjligheten att ökat antal aktiviteter, som i sin
tur ger klubben en ökad inkomst.
NRK bedriver i samarbete med kommunen verksamhet för funktionsnedsatta, vilket ställer krav
på tillgänglighetsanpassade lokaler med effektiva ventilations- och värmeanläggningar. Klubben
är också en stor aktör inom Temafritids, där intresseområdet djur använder klubbens lokaler som
bas. NRK ser också möjligheten att kunna hyra ut ridhuset till andra verksamheter som har
behov av lokaler för till exempelvis större arrangemang.
Sist i tjänsteutlåtandet finns ett förtydligande av regelverket kring lokal- och anläggningsbidrag.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-04-12

Sida 2

Vår beteckning
KFN/2016/0011/805-6

Lånebilden över tid
För att påbörja bygget av ett nytt ridhus ansökte Nynäshamns Ridklubb 2014 om ett banklån på
3 300 000 kr, vilket beviljades. Bygget av ridanläggningen påbörjades 2014, efter att Kultur- och
fritidsnämnden beviljade Nynäshamns Ridklubb ett lokalbidrag och tilläggsbidrag (2014-10-27
KFN § 62 Dnr 2014/0023/805). Förutsättningarna för bidraget var att ridklubben skulle bygga
om och modernisera utifrån aktuella byggplaner och ritningar.
Avtalet har en giltighetstid från och med den 1 juli 2014 till och med den 31 december 2024.
Avtalet ger Nynäshamns Ridklubb:
 ett grundbidrag på 447 758 kr.
 ett årligt tilläggsbidrag som utgår enligt följande: 150 000 kr för perioden 1 juli 2014 till
och med den 31 december 2014
 ett årligt bidrag på 300 000 kr för perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december
2024.
NRK söker extra medel från Allmänna arvsfonden för att kunna färdigställa bygget av det nya
ridhuset, men får avslag på ansökan. De vänder sig då till Nynäshamns Kommun för att söka
ytterligare medel för bygget. Kultur- och fritidsnämnden beslutar (2015-10-12 §76
Dnr 2014/0023/805) om ett utökat lokalbidrag på 400 000 kr/år för tiden 1 januari 2016 till och
med den 31 december 2027.


NRK får därmed totalt 1 147 758 kr i årligt bidrag till och med 31 december 2024.
Därefter 847 758 kr årligen till och med 31 december 2027 Därefter utgår endast
grundbidrag på 447 758 kr per år tills avtalet sägs upp.

Komplikationer i byggnadsprocessen
Tyvärr så uppstod komplikationer i byggprocessen, då det blev fördyrade pålningskostnader till
en summa av 1 200 000 kr. Den ökade kostnaden berodde på att grundförhållanden på platsen
krävde extra pålning utöver vad konstruktörens grundundersökning visade.
För att kunna färdigställa ridhuset ansökte därmed NRK om ytterligare lån hos banken. Banken
avslog låneansökan med motiveringen att säkerheten i byggnader inte räckte till för mer lån.
Marken på ridanläggningen arrenderas av Nynäshamns Kommun och kan därför inte användas
som säkerhet.
I samband med låneansökan vände sig NRK till Kultur- och fritidsavdelningen för att ansöka om
ytterligare bidrag för att täcka räntekostnader för ett nytt lån. Ansökan behandlades i Kultur- och
fritidsnämnden men återremitterades då det sammanföll med att Nynäshamns Ridklubb fått
besked av banken om att lån inte skulle beviljas och att ärendet krävde ytterligare handläggning.
NRK sammakallade då till ett bankmöte tillsammans med tjänsteman från kultur-och
fritidsavdelningen. Syftet med mötet var att klargöra för banken, hur det kommunala
bidragssystemet fungerade och förtydliga vilka bidrag som Nynäshamns Ridklubb har beviljats
av kommunen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-04-12

Sida 3

Vår beteckning
KFN/2016/0011/805-6

Efter betänketid har banken meddelat att man är villig att hjälpa till på följande sätt:
 Första lånet från banken på 3 300 000 kr, till vilket kommunen beviljat tilläggsbidrag på
300 000 kr per år för att täcka ränta och amorteringskostnaden, beviljas en amorteringstid
på 20 år i stället för nuvarande 10 år. Detta bidrar till minskade amorteringskostnader.
 Andra lånet från banken på 4 000 000 kr, till vilket kommunen beviljat ett utökat
lokalbidrag på 400 000 kr per år för täcka räntor och amorteringskostnader, blir
amorteringsfritt under 2017. Detta gör att Nynäshamns Ridklubb kan frigöra 200 000 kr
under 2017 till att färdigställa ridhuset.
 För att ytterligare frigöra kapital som behövs för att färdigställa ridhuset finns behov av
200 000 kr per år i 5 år.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-04-12

Sida 4

Vår beteckning
KFN/2016/0011/805-6

Förtydligande av regelverket kring lokal- och anläggningsbidrag
Lokal- och anläggningsbidrag skall vara en ekonomisk hjälp till förening som för sin verksamhet
inte har möjlighet att använda sig av kommunala anläggningar och lokaler. Bidrag ges inte till
lokaler och anläggningar eller delar av detsamma som används som administrations- eller
sammanträdeslokaler. Bidrag ges endast till föreningar som bedriver verksamhet med deltagare i
åldern 7-20 år eller för handikappade. Vid prövning av lokalbidragsansökan skall barn- och
utbildningsförvaltningen undersöka om det finns möjlighet att exempelvis dubbelanvända
anläggning/lokal som annan förening disponerar och erhåller lokalbidrag för.
Villkor, normer med mera
* Förening som ansökt om lokalbidrag skall invänta barn- och utbildningsförvaltningens beslut
innan man kontraktsbinder sig för anläggning eller lokal. Lokalbidragen är normalt
tidsbegränsade och reglerade i avtal mellan barn- och utbildningsförvaltningen och föreningen.
* Bidrag utgår normalt med högst 50 % av nettokostnaden för lokalen/ anläggningen. Barn- och

utbildningsförvaltningen kan efter särskild prövning bevilja en högre procentsats.
* Rätten till lokalbidrag upphör när barn- och utbildningsförvaltningen kan anvisa kommunal

anläggning/lokal.
* Lokalbidragsberättigade anläggningar/lokaler får endast användas för ideell

föreningsverksamhet.
* Förening som erhåller lokalbidrag och hyr lokaler är skyldiga att till-ställa barn- och

utbildningsförvaltningen en kopia på gällande hyres-avtal.
* Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer i varje enskilt fall om bidrag skall ges för

anläggning/lokal som är belägen utanför kommunen. Normalt utgår inga bidrag för sådana
lokaler/anläggningar.
* Varje ändring av hyres- eller ägandeförhållanden, kostnadsändring eller förändringar i

användningen som kan påverka bidragsgivningen skall anmälas till barn- och
utbildningsförvaltningen som sedan justerar bidragsbeloppet. Bidragsmottagaren kan inte räkna
med högre ökning av fastställt bidragsbelopp än det som motsvarar utvecklingen av konsumentprisindex. Någon automatisk uppräkning av lokalbidragen sker inte utan föreningen måste själv
aktualisera eventuella förändringar.

___________________

Ilana Hart
Tf förvaltningschef

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sida 1

Sammanträdesdatum
2017-04-06

§ 29/17

Dnr KFN/2016/0011/805-

Återremiss samt initiering av nytt ärende – Utökat
bidrag till Nynäshamns ridklubb
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
1. Avsluta det återremitterade ärendet avbetalningsplan/nytt avtal med Nynäshamns
ridklubb, NRK
2. Bevilja Nynäshamns ridklubb ytterligare bidrag på 200 000 kr/år under perioden 20172022 under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden en
utökad budgetram för ändamålet, samt att NRK kan redovisa att de aktivt arbetar för att
göra ridhuset tillgängligt för andra föreningar och aktörer
Förslag under mötet
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden lägger till ett
villkor i beslutsformulering 2: ”samt att NRK kan redovisa att de aktivt arbetar för att göra
ridhuset tillgängligt för andra föreningar och aktörer”.
Ärendet
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 november 2016 § 78 och enligt
tjänsteutlåtande KFN/2016/0011/805-3 beslutades att ärendet Avbetalningsplan/nytt avtal med
Nynäshamns ridklubb skulle återremitteras på grund av ändrade ekonomiska omständigheter för
NRK.
Sedan dess har kultur- och fritidsavdelningen haft återkommande samtal med NRK för att kunna
hitta en lösning på ärendet. På grund av detta föreslår kultur- och fritidsavdelningen att det
återremitterade ärendet avlutas och att ett nytt ärende initieras som tar ställning till de nya
förhållandena.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
1. Avsluta det återremitterade ärendet avbetalningsplan/nytt avtal med Nynäshamns
ridklubb
2. Bevilja Nynäshamns ridklubb ytterligare bidrag på 200 000 kr/år under perioden 20172022 under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden en
utökad budgetram för ändamålet
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2016/0011/805-6
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-02-14

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2017/0018/061-3

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag - Bygg en inomhusskatepark
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget
Ärendet
ICA Kvantum byggnaden är i dag privatägt. Att bygga om den till en skatepark skulle innebära
att kommunen behöver köpa in fastigheten och att stadsplanen för området behöver anpassas för
den typen av verksamhet.
Idag finns en skatepark på Estö för kommunens invånare. Intentionen är att utveckla den och
området kring skateparken. I dag finns inte resurser för ytterligare satsningar på fler
anläggningar för den här typen av aktiviteter.
Bakgrund
Kultur- och fritidsavdelningen har fått i uppgift att lämna ett yttrande över medborgarförslaget
som till att börja med ska upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 mars.

_______________________

Ilana Hart
tf förvaltningschef

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sida 1

Sammanträdesdatum
2017-04-06

§ 30/17

Dnr KFN/2017/0018/061-

Yttrande över medborgarförslag - Bygg en
inomhusskatepark
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur och fritidsnämnden besluta att
avslå medborgarförslaget
Ärendet
Kultur- och fritidsavdelningen har fått i uppgift att lämna ett yttrande över medborgarförslaget
som till att börja med ska upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 mars.
ICA Kvantum byggnaden är i dag privatägt. Att bygga om den till en skatepark skulle innebära
att kommunen behöver köpa in fastigheten och att stadsplanen för området behöver anpassas för
den typen av verksamhet.
Idag finns en skatepark på Estö för kommunens invånare. Intentionen är att utveckla den och
området kring skateparken. I dag finns inte resurser för ytterligare satsningar på fler
anläggningar för den här typen av aktiviteter.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2017/0018/061-3

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-02-28

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2017/0019/004-2

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

Förslag på revidering av nämndernas
dokumenthanteringsplaner samt förslag omdelegering av
nämndernas gallringsbeslut
Förslag till beslut
1. Chattmeddelanden gallras i enlighet med nedanstående förslag
2. Rätten att fatta gallringsbeslut delegeras till administrativ chef
Ärendet
Mängden information som hanteras i kommunen ökar ständigt och därmed ökar också behovet
av att kunna fatta gallringsbeslut löpande för allmänna handlingar som inte har något permanent
värde för organisationen. För att avlasta nämnderna och effektivisera den kommunala
organisationen föreslås nämnderna att delegera rätten att fatta gallringsbeslut.
Delegationen läggs förslagsvis på respektive nämnds administrativa chef.
I och med övergången till Skype för företag sparas alla konversationer som hålls i chatten
automatiskt i kommunens mailsystem Outlook. Vid en genomsnittlig användning av
chattfunktionen ökar mängden chattmeddelanden snabbt.
Information i chattmeddelanden som är av ringa betydelse och inte tillför ärenden sakuppgift
föreslås gallras vid inaktualitet, det vill säga så snart något behov av dem inte längre finns.
Sådana chattmeddelanden som innehåller information som tillför ärenden sakuppgift eller som
innehåller information som omfattas av sekretess ska genast skrivas ut på papper och diarieföras
innan de raderas från Outlook.

_______________________

Ilana Hart
tf förvaltningschef

Beslutsunderlag
Förslag på revidering av nämndernas dokumenthanteringsplaner samt förslag om delegering av
nämndernas gallringsbeslut, KS2017/0122/004-1
Skickas till
Akten

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sida 1

Sammanträdesdatum
2017-04-06

§ 32/17

Dnr KFN/2017/0019/004-

Förslag på revidering av nämndernas
dokumenthanteringsplaner samt förslag om
delegering av nämndernas gallringsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur och fritidsnämnden besluta att
1. Chattmeddelanden gallras i enlighet med nedanstående förslag
2. Rätten att fatta gallringsbeslut delegeras till administrativ chef
Ärendet
Mängden information som hanteras i kommunen ökar ständigt och därmed ökar också behovet
av att kunna fatta gallringsbeslut löpande för allmänna handlingar som inte har något permanent
värde för organisationen. För att avlasta nämnderna och effektivisera den kommunala
organisationen föreslås nämnderna att delegera rätten att fatta gallringsbeslut.
Delegationen läggs förslagsvis på respektive nämnds administrativa chef.
I och med övergången till Skype för företag sparas alla konversationer som hålls i chatten
automatiskt i kommunens mailsystem Outlook. Vid en genomsnittlig användning av
chattfunktionen ökar mängden chattmeddelanden snabbt.
Information i chattmeddelanden som är av ringa betydelse och inte tillför ärenden sakuppgift
föreslås gallras vid inaktualitet, det vill säga så snart något behov av dem inte längre finns.
Sådana chattmeddelanden som innehåller information som tillför ärenden sakuppgift eller som
innehåller information som omfattas av sekretess ska genast skrivas ut på papper och diarieföras
innan de raderas från Outlook.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Chattmeddelanden gallras i enlighet med nedanstående förslag
2. Rätten att fatta gallringsbeslut delegeras till administrativ chef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2017/0019/004-2
Bilaga Förslag på revidering av nämndernas dokumenthanteringsplaner samt förslag om
delegering av nämndernas gallringsbeslut

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-04-05

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2017/0002/041-2

Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över remiss - Mål och Budget 2018-2021
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna yttrandet över förslag till Mål och budget 2018-2021 till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över den styrande koalitionens
förslag till Mål och budget 2018-2021.

Kommentarer till yttrandet
Kultur- och fritidsavdelningen menar att det finns anledning att i högre grad samverka kring
resultatindikatorer och nyckeltal för de kommungemensamma målen. Det skulle kunna bidra till
att respektive förvaltnings verksamhetskompetens, med stöd i en gemensam uppsättning begrepp,
kan omsättas i relevanta mått för att redovisa måluppfyllelse i kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsavdelningen vill även lyfta den korta tid som getts från det att förvaltningen
erhållit remissen till dess att ett yttrande behöver vara färdigställt. Processen för att få fram ett väl
genomarbetat yttrande där möjlighet finns till dialog i chefsgruppen minskar med den korta tid
som ges. Förvaltningen önskar att det inför kommande budgetprocesser bereds mer tid för
handläggning av yttranden över förslag till mål och budget.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-04-05

Sida 2

Vår beteckning
KFN/2017/0002/041-2

Kommunbidrag2018
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tilldelas 46,39 miljoner kronor i kommunbidrag
för budgetåret 2018. Förslaget utgår från förra årets budget som antagits av
Kommunfullmäktige november 2016. Kultur- och fritidsnämnden kompenseras inte
för eventuella volymförändringar.

Kommunbidrag 2017, justerad budget

45 930 000

Kompensation pris- och personalkostnadsökningar

460 000

Kommunstyrelsens förslag till kommunbidrag 2018

46 390 000

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunkommunbidrag

50 190 000

Föreslagen resursfördelning – vad kommer den att innebära för respektive
nämnd?
Föreslagen resursfördelning innebär inga utvecklingsmöjligheter och svårighet att
uppfylla målen i 35-punktsprogrammet. Utan nya medel så kan inga satsningar
göras, men det påverkar inte den vardagliga verksamheten. På sikt måste underhåll
och renoveringsåtgärder göras annars kommer inte heller vardagsverksamheten att
fungera.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår följande investeringar i lokaler och fritidsytor:
Utredning och planering av ny lokal för Ung Fritid i Ösmo
Renoveringar kring Kvarnängens idrottsområde ex. asfaltering
Renoveringsbehov idrottshallen i Stora Vika
Fortsatt investering av påbörjad satsning av Nynäshamns ridklubb
Konstgräsplan Ösmo
Hinderbana ”Bootcamp” på Estö
Utebastu och förråd vid simhallen
Orienteringstävlingen 10MILA
Underhåll av Estö Skatepark
Summa år 2018:

100 tkr
1 200 tkr
600 tkr
200 tkr/år, 5 år
800 tkr
400 tkr
400 tkr
50 tkr
50 tkr
3 800 tkr

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-03-31

Vår beteckning
KFN/2017/0002/041-2

Verksamhet:
Hur är 35-punktprogrammet beaktat i respektive nämnd? Vad behöver
genomföras för att uppfylla programmet?
Utveckla samverkan mellan föreningslivet och Nynäshamns kommun

• Kultur- och fritidsnämnden ökar samverkan med föreningslivet under 2017 och
fortsätter på en positiv inslagen väg även 2018. Bland annat genomförs ett stort
Föreningsforum, utökade Sommarlovsaktiviteter och utökade resurser för
Kulturveckan. En genomlysning av gällande föreningsbidrag kommer att göras.
Rusta upp och utveckla anläggningar för idrott och rekreation. Även naturleder, motionsspår
och frilutsbad ska vara tillgängliga och ha tydlig skyltning.

• Gällande upprustning av anläggningar, så satsar kultur- och fritidsnämnden
extra på Kvarnängens idrottsområde genom bland annat att anlägga asfalt på
parkeringen, i så fall i samarbete med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det behövs också fortsatt underhåll av
utomhusaktiviteter.
Utveckla och öka tillgången till Nynäshamns kulturliv exempelvis med flera mobila lösningar.

• För att utöka tillgången till kulturliv, så har kultur- och fritidsavdelningen tagit
fram en katalog som beskriver alla aktiviteter för barn och unga inom
kommunen. Dessutom sker en extra satsning inom UNG fritids
verksamhetsområde med att utveckla Villans aktiviteter med musik och kreativa
uttrycksformer. Programinnehållet på gården i Ösmo kommer också att
förbättras. Arbetet med utveckling av Kulturveckan fortsätter.
En Kulturplan arbetas fram

• Kulturplanen är ännu inte antagen. Kultur- och fritidsnämnden avvaktar beslut
från kommunstyrelsen.
Konceptet Rik Fritid utvecklas

• Konceptet Rik Fritid/Tema Fritids inväntar ett utredningsförslag och beslut av
barn- och utbildningsnämnden gällande eventuell permanentning av
verksamheten.
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Vad är nämndens mest prioriterade områden för att nå måluppfyllelse
under perioden?
• UNG fritids verksamhet i Ösmo. Planering för en ny lokal, ca 100 tkr.
• Renoveringar kring Kvarnängens idrottsområde, 1 200 tkr.
• Renoveringsbehov och öppnande av idrottshallen i Stora Vika för att kunna
erbjuda en arena för aktiviteter oavsett ålder, i samarbete med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen,
600 tkr.
• Fortsatt investering av påbörjad byggsatsning av Nynäshamns ridklubb. Detta
möjliggör en anläggning där flera föreningar och aktiviteter kan husera, 200 tkr
per år/5 år.
• Bygga en hinderbana, en så kallad ”Bootcamp” på Estö, vilken stimulerar till
aktivet oavsett ålder, 400 tkr.
• Utebastu och förråd vid simhallen, 400 tkr.
• 2018 står Nynäshamn värd för orienteringstävlingen 10MILA, ett arrangemang
för femtusen orienterare, 50 tkr.
• Permanentning av Kulturveckan möjliggör en bättre planering av aktiviteter från
år till år, 150 tkr/år.
• Underhåll av Estö Skatepark, så att området inte förfaller. Detta görs i samarbete
med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, 50 tkr
Indikatorerna – speglar de måluppfyllelsen eller behöver de förändras
utifrån en kommungemensam syn?
Kultur- och fritidsavdelningen bedömer att indikatorerna speglar måluppfyllelsen.
Vad eller vilket samhällsutvecklingsansvar behöver nämnden ta
framöver och hur involverar det andra förvaltningar?
• Kultur och fritidsavdelningen samarbetar med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen kring fastighets- och underhållsfrågor och kan
därmed säkerställa trygga anläggningar till våra brukare. Det innebär också att
utveckla nya arenor för spontanidrott och aktiviteter för barn och unga.
• Fortsätta satsa på att synliggöra kulturen tillsammans med andra avdelningar och
förvaltningar.
• Tillsammans med socialförvaltningen säkerställa att mötesplatserna för
ungdomar blir trygga och inbjudande för att kunna förebygga destruktiva miljöer
bland unga.
• Samarbete med andra förvaltningar när det gäller folkhälsoarbete. Det kan gälla
till exempel ”stillasittande” och barnfattigdom som innebär sämre valmöjlighet
till fritidsaktiviteter.
• Detta erbjuds inom sommarlovsprojektet där barn och unga får prova på
aktiviteter i samarbete med föreningslivet.
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Gemensamma prioriteringsområden tex integration, hur kommer
nämnden att arbeta med de frågorna?
• Genom bidrag till föreningar kan aktiviteter erbjudas målgrupper som normalt
inte når föreningslivet.
• Simhallen erbjuder extra simundervisningstillfällen.
• Fortbildning av personal är ett viktigt instrument för att skapa förståelse för nya
målgrupper.
Finns det prioriteringsområden som behöver lyftas till en gemensam nivå?
• Kvarnängens IP är idag en samlingsplats för många idrotter/fritidsaktiviteter.
Fortsatt samverkan i området mellan kultur- och fritid, skola, miljö- och
samhällsbyggnad samt föreningsliv är viktigt.
• Oroligheterna i Ösmo under hösen 2016 har inneburit ökad samverkan mellan
kommunens förvaltningar. Ett samarbete som behöver utvecklas än mer för att
säkerställa barn och ungdomars upplevelse av trygghet och ge dem en
meningsfull fritid.
Resurser:
Vad gör nämnden för lönekostnadsbedömningar framåt, vilka grupper
behöver prioriteras framför andra?
Ingen speciell satsning är planerad.
Redovisa respektive nämnds intäkter och vad respektive nämnd
behöver/kan göra för att ytterligare öka dem under perioden?
KFNs verksamheter genererar inte några direkta intäkter, utan det handlar mer om
att hantera ett nollsummespel mellan utgifter och intäkter, exempelvis gällande
caféförsäljning och badavgifter. Kultur- och fritid har 4 830 tkr i budgeterade
intäkter för 2017, dessa fördelar sig enligt nedan. Vi anser att vi inte har någon
möjlighet att öka intäkterna då sådana åtgärder även medför en ökning av
kostnaderna.
Redovisa statsbidrag som kommer/finns och om det finns krav på
medfinansiering?
• Kultur och fritidsavdelningen erhåller bidrag till sommarlovsaktiviteter från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att arrangera
sommarlovsaktiviteter för barn och unga. För 2017 innebär det 449 276 kr.
• Biblioteket erhåller ett statsbidrag på ca 80 tkr för inköp av litteratur som riktar
sig till barn och unga.
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Övrigt:
Vad behöver respektive nämnd fundera på framöver?
Kultur- och fritidsnämnden bör sträva efter ökad samverkan mellan förvaltningar
för att kunna optimera insatserna som görs inom UNG fritid. Dessutom behöver
kultur- och fritid bli bättre på att marknadsföra utbudet inom kultur- och
fritidsområdet till kommunens invånare.

________________________

Ilana Hart
Tf förvaltningschef
Beslutsunderlag
Remissversion Mål och budget 2018-2021
Skickas till
Akten, ekonomi, KSF
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Sammanträdesdatum
2017-04-06

§ 33/17

Dnr KFN/2017/0002/041-2

Yttrande över remiss - Mål och Budget 2018-2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur och fritidsnämnden besluta att
1. överlämna yttrandet över förslag till Mål och budget 2018-2021 till Kommunstyrelsen.
Per Malmsten (M) tillägger att M inte deltar i beslutet.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över den styrande koalitionens förslag
till Mål och budget 2018-2021.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. överlämna yttrandet över förslag till Mål och budget 2018-2021 till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
KFN/2017/0002/041-2
Bilaga Remissversion Mål och Budget 2018-2021 KS 2017_0136_041
Bilaga 35-punktprogram+2015-2018
Bilaga Brev remissversion
Bilaga MOB 2018_resultatindikatorer och informationsindikatorer
Bilaga Remisversion Mål- och budget 2018-2021

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-04-13

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0016/866-1

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i
Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun.
Ärendet
Det finns två typer av offentlig konst, fast konstnärlig utsmyckning och lös konstnärlig
utsmyckning. Med fast konstnärlig utsmyckning avses konst som integreras eller monteras i
byggnader eller på marken utanför byggnaden. Den fasta utsmyckningen kan ha
byggnadsteknisk påverkan. Med lös konstnärlig utsmyckning menas utsmyckning som hängs
upp eller placeras i byggnaden helt utan byggnadsteknisk påverkan till exempel målningar,
fotografier, mindre skulpturer etcetera.
Kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som ansvarar och beslutar om offentlig konst och
konstnärlig utsmyckning, så kallad lös konstnärlig utsmyckning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar för och tar beslut om
offentlig konst som integreras eller monteras i byggnader eller på marken, så kallad fast
konstnärlig utsmyckning.
De nya riktlinjerna har författats inom kultur- och fritidsavdelningen med översyn av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt jurist på kommunstyrelseförvaltningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att anta riktlinjerna.

_______________________

Ilana Hart
Tf förvaltningschef
Bilaga
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun
Skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum
2017-04-06

§ 31/17

Dnr KFN/2016/0016/866-1

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur och fritidsnämnden besluta att
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun.
Ärendet
Det finns två typer av offentlig konst, fast konstnärlig utsmyckning och lös konstnärlig
utsmyckning. Med fast konstnärlig utsmyckning avses konst som integreras eller monteras i
byggnader eller på marken utanför byggnaden. Den fasta utsmyckningen kan ha
byggnadsteknisk påverkan. Med lös konstnärlig utsmyckning menas utsmyckning som hängs
upp eller placeras i byggnaden helt utan byggnadsteknisk påverkan till exempel målningar,
fotografier, mindre skulpturer etcetera.
Kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som ansvarar och beslutar om offentlig konst och
konstnärlig utsmyckning, så kallad lös konstnärlig utsmyckning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar för och tar beslut om
offentlig konst som integreras eller monteras i byggnader eller på marken, så kallad fast
konstnärlig utsmyckning.
De nya riktlinjerna har författats inom kultur- och fritidsavdelningen med översyn av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt jurist på kommunstyrelseförvaltningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att anta riktlinjerna.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2016/0016/866-1
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Version: 1
Revisionsdatum:2016-03-21
Upprättad av: Helen Amborn, Emma Palmér
Roll/funktion: bibliotekschef, kultursekreterare
Granskad/beslutad av: Kultur- och
fritidsnämnden 24 april 2016, § xx

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun
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De kommunala miljöerna ska berikas med samtida konst med ett bestående
konstnärligt värde, främst av Sveriges yrkesutövande konstnärer. Konsten ska
inhandlas balanserat mellan skilda tekniker, konstnärlig innehåll och
genusperspektiv.
Kultur- och fritidsnämndens konstinköp skall vidare syfta till:
-

Ge kommunens invånare tillgång till god konst
Främja intresset för konst
Stöd till lokala konstnärer
Öka tillgången till konst i offentliga miljöer

Det finns två typer av offentlig konst, fast konstnärlig utsmyckning och lös
konstnärlig utsmyckning. Med fast konstnärlig utsmyckning avses konst som
integreras eller monteras i byggnader eller på marken utanför byggnaden. Den
fasta utsmyckningen kan ha byggnadsteknisk påverkan. Med lös konstnärlig
utsmyckning menas utsmyckning som hängs upp eller placeras i byggnaden helt
utan byggnadsteknisk påverkan till exempel målningar, fotografier, mindre
skulpturer etcetera.
Kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som ansvarar och beslutar om offentlig
konst och konstnärlig utsmyckning, så kallad lös konstnärlig utsmyckning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar för och tar
beslut om offentlig konst som integreras eller monteras i byggnader eller på
marken, så kallad fast konstnärlig utsmyckning.
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Inköpsprinciper, lös utsmyckning
Konstinköpen skall kännetecknas av kvalitet och mångsidighet. Med kvalitet
avses bland annat hantverksmässig skicklighet. Med mångsidighet avses bland
annat olika konstriktningar, tekniker och motivområden. Inköp och beställningar
ska fördelas på så stort antal konstnärer som möjligt, både inom och utom
kommunen. Inköp av färdig konst sker normalt från utställningar och
konstgallerier. Här prioriteras inköp från gallerier och konsthallar som
tillhandahåller utställningar gratis för allmänheten inom Nynäshamns kommun.
Kommunen ska inhandla konst från sin egen utställningsverksamhet i
Nynäshamns konsthall på Nynäshamns bibliotek.
Utplacering av kommunens lösa konst
Kultur- och fritidsavdelningen avgör tillsammans med användarna från de olika
förvaltningarna hur och var kommunens konst ska placeras. Utrymmen där många
människor vistas ska prioriteras. Respektive förvaltning är ansvarig för att
utplacerad konst ej flyttas utan kultur- och fritidsavdelningens vetskap samt att
eventuella skador eller stölder omedelbart anmäls till Kultur- och
fritidsavdelningen. Utlån av konst för placering i tjänsterum och andra
kommunala miljöer sker mot lånekvitto som tydliggör låntagarens ansvar.
Den lösa konsten köps in utan ett förutbestämt placeringsställe. De förvaras på
Nynäshamns bibliotek tills lämplig placering hittats. Utgångspunkten är att alla
kommunala verksamheter ska få låna konst vid förfrågan, men beslutsrätten för
utlån har Kultur- och fritidsavdelningen. Kultur- och fritidsavdelningen ställer
inga krav på verksamheterna att inom en viss tid eller på begäran lämna tillbaka
konst.
Tillsyn och registrering
Vid inköp av lös konst ansvarar Kultur- och fritidsavdelningen för inköp,
registrering och fotografering. All konst som köps in, fast som lös utsmyckning,
ska registreras och dokumenteras i konstregistret. De gåvor som på högre
ansvarsnivå bedömts som konst ska registreras och dokumenteras.
Kultur- och fritidsavdelningen har ansvar för vård och underhåll av kommunens
lösa konst. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för vård och
underhåll av fast utsmyckning. Konstansvarig tjänsteman på respektive
förvaltning har mandat att göra bedömningar om skötsel och eventuell gallring på
grund av skada.
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Gallring och avskrivning
Gallring och avskrivning av exempelvis skadade verk som inte går att reparera,
ska ske enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden. Försäljning ur Nynäshamns
kommuns konstsamling får inte ske. Om undantag görs ska beslut tas i Kulturoch fritidsnämnden. Vid ett sådant beslut ska det aktuella verket värderas av en
oberoende värderingskonsult och säljas till marknadspris. De intäkter som uppstår
ska användas för nyinköp. Konstverken tillhör inte de enskilda verksamheterna
och får inte avyttras eller skänkas som gåva.
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Inköpsprinciper, fast utsmyckning
I möjligaste mån ska de blivande brukarna ges tillfälle att påverka den
konstnärliga utsmyckningen i befintliga eller nybyggda lokaler.
Beträffande konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader och offentliga
platser i samband med nybyggnader samt större om- och tillbyggnader gäller
följande:
- en procent av byggnadskostnaden /innefattande summan av byggnads-,
målnings-, VVS- och elarbeten, gällande moms samt indexförändring skall
avsättas för konstnärlig utsmyckning.
Med skissförslag som underlag upprättar kommunstyrelseförvaltningen en
kostnadsprognos för varje aktuellt objekt.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar i samråd med berörda
brukare principförslag om arten av utsmyckning samt placering i byggnaden eller
anslutande miljö. Förslaget bearbetas därefter i samråd med byggnadens arkitekt
och kompletteras till ett program för den konstnärliga utsmyckningen inom
fastställd kostnadsram. Programmet godkänns därefter av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Med godkänt program som underlag inbjuder miljö - och samhällsförvaltningen
konstnär/konstnärer att komma in med idéskisser. Eventuella upphandlingar av
fast konst ska ske i samråd med kommunens upphandlingsbyrå. Detta innefattar
annonsering för inbjudan av konstnärer. Inkomna förslag väljs ut av en
referensgrupp. Slutgiltigt beslut tas i samråd med brukargruppen. Samtliga
inköpta verk ska registreras i kommunens konstsamling.
I samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt arkitekten beslutar
miljö - och samhällsbyggnadsnämnden eller dess delegat beträffande den slutliga
konstnärliga utsmyckningen. Kontrakt tecknas av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden övervakar att
utsmyckningen blir utförd och färdigställd på avsett sätt inom fastställd
kostnadsram.

