PROTOKOLL

Sida 1

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-06-25

Plats och tid

Kvarnängens IP, lektionssal, 2019-06-25 kl. 16:00-17:15

Beslutande

Maria Gard Günster (C), Ordförande
Per Malmsten (M) 1:e vice ordförande
Christina Sönnergren (M)
Johan Harding (L)
Aliz Serafin (KD)
Bengt Holwaster (MP)
Daniel Jobark (S)
Kjell Gustafsson (C) §§ 38-39
Rolf Åberg (SN) §§ 40-48
Björn Larsson (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Kjell Gustafsson (C) §§ 40-48, Margaretha Gustavson (M), Johan Wolf (SD)

Övriga deltagare

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef
Sune Hamrin, fritidsstrateg
Johan Lundström, ekonom KSF
Åsa Urberg, nämndsekreterare

Paragrafer
§§ 38-48

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen plan 5, 1 juli kl 13:00
Underskrifter

Maria Gard Günster (C)
Ordförande

Daniel Jobark (S)
Justerare

Åsa Urberg
Sekreterare
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-06-25
Anslaget sätts upp: 2019-07-01
Förvaringsplats för protokollet: BUF plan 5 hus A
Underskrift

Åsa Urberg

Anslag
Anslaget tas ned: 2019-07-23
Utdragsbestyrkande
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§ 38/19

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt ovan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 39/19

Ekonomirapport maj 2019 samt redovisning av Snabb
slant och lokalhyror

Johan Lundström, ekonom kommunstyrelseförvaltningen, redovisar kultur- och fritidsnämndens ekonomi
för maj.
Sune Hamrin, fritidsstrateg, redogör över bidragsgivningen inom Snabb slant samt kostnader för
lokalhyror.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en kortfattad muntlig budget/ekonomi-redogörelse ska vara med
på dagordningen vid varje sammanträde. Det ska dock vara större rapporteringar vid tertialrapporterna
och årsredovisningen, om inga större avvikelser kommer upp däremellan.

§ 40

Kvarnängens IP

Sune Hamrin, fritidsstrateg, håller en kort information om vad som är på gång på Kvarnängens IP, bland
annat rörande konstgräsplan, ishall och byggnaderna vid fotbollsplanen.

§ 41

Simhallen

Sune Hamrin, fritidsstrateg, håller en kort information om Simhallen. Bland annat om att det satts upp
insynsskydd och att fasaden ska renoveras.
§ 42

Papperskorgar och skyltar vid kommunala badplatser

Daniel Jobark (S) och Kerstin Danielsson (S) tar upp frågan om att se över papperskorgar, skyltar och
bryggor vid de kommunala badplatserna. De vill väcka frågan om att se över samtliga badplatser inför
badsäsong 2019. De framför även ett förslag om att sommarjobbande ungdomar kan städa på
stränderna. Daniel tar också upp frågan om att handledarna har för många ungdomar att ha ansvar över.
Kultur- och fritidsavdelningen tar med sig frågan och kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
samt sommarjobbsamordnare på kommunstyrelseförvaltningen angående skyltning och papperskorgar.
Agneta ström Granlund, kultur- och fritidschef, föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
bjuds in för att svara på frågor kring bland annat detta men även fastighetsfrågor i stort.
§ 43

Invigningar

Maria Gard Günster, ordförande, informerar nämndens ledamöter om kommande invigning av den
permanenta Swimrunbanan för Långdistansklubben Stora Vika idrottshall och Lövhagen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 44/19

Sida 4

Dnr KFN/2019/0030/061-4

Svar på medborgarförslag - Att Ösmo simtränare får
tillgång till Wi-Fi i Ösmo simhall
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
1. anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 § 55, att delegera medborgarförslag om att Ösmo
simsällskaps simtränare får tillgång till Wi-Fi i simhallen till kultur- och fritidsnämnden.
Förslagsställaren skriver att simtränarna i Ösmo simsällskap behöver få tillgång till det kommunala nätet
för att kunna ansluta till Wi-Fi i simhallen. Det för att underlätta registreringen i Idrott-online, det verktyg
som används för att registrera träningstillfällen. Förslagsställaren skriver också att det är dålig täckning i
hallen, vilket gör att tränarna inte kan använda eget mobilt bredband.
Förvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsavdelningen förstår att det är ett problem men kan inte ge föreningen tillgång till
kommunens nät av säkerhetsskäl.
Däremot så har det efter korrespondens med kommunens IKT-enhet (informations- och
kommunikationsteknik) framkommit att kommunen beställt en lösning som ska tillhandahålla gästnät hos
vissa verksamheter och offentliga platser i kommunen. Simhallen i Ösmo är inräknad i det och lösningen
beräknas kunna vara i drift under hösten 2019.
Med den informationen anser kultur- och fritidsavdelningen att medborgaförslaget är besvarat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KFN/2019/0030/061-1
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0030/061-2
Skickas till
Akten
KSF
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 45/19
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Dnr KFN/2019/0038/800-3

Kultur- och fritidsnämndens stipendier - förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. godkänna förvaltningens förslag gällande stipendier som delas ut av Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
1. godkänna förvaltningens förslag gällande stipendier som delas ut av Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. godkänna förvaltningens förslag gällande stipendier som delas ut av Kultur- och fritidsnämnden
Ärendet
Kultur- och fritidsavdelningen har till uppdrag att dela ut olika utmärkelser inom föreningslivet. Syftet
är att uppmuntra engagemanget som finns inom föreningslivet och som oftast görs av ideella krafter.
Det är även ett sätt att synliggöra föreningsliv och kulturliv i kommunen.
Förslaget är en revidering av tidigare underlag.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår även att stipendierna delas ut vid en särskild ceremoni under
Kulturveckan.
Avdelningen lämnar förslag på utnämningar i samråd med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Information om utmärkelserna; se bilaga vilken avser Årets Ledarpris, Årets Kulturstipendium och Årets
Förening.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0038/800-1
Kultur- och fritidsnämndens Stipendier 2019
Skickas till
Akten
KSF
Föreningar

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 46/19
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Dnr KFN/2019/0039/312-4

Svar på remiss om driftsbidrag för gång- och cykelväg
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
1. överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen
Ärendet
Det har till Kommunstyrelsen inkommit en ansökan om driftsbidrag från Segersängs samfällighetsförening
för en gång- och cykelväg längs väg 456 genom Segersäng.
Föreningen uppger att driftskostnaden är cirka 50 000 – 60 000 kr/år. De vet inte idag hur mycket
lagning av trottoarkanter kan komma att kosta och det framgår inte om en uppskattad kostnad ska
komma att inkluderas i ansökan eller ej.
Förvaltningens bedömning
I Nynäshamns kommuns bidragsregler framgår syftet med bidragsgivningen enligt följande: Kommunens
syfte med bidragsgivning är att främja föreningslivet och dess verksamheter i kommunen och ge
kommuninvånarna möjlighet att ta del av ett aktivt föreningsliv. Det ska stärka individen och öka den
allmänna folkhälsan i kommunen. Samfällighetsföreningar ingår inte i de bidragsberättigade grupperna av
organisationer och föreningar enligt reglementet.
Beslutsunderlag
Remiss KFN/2019/0039/312-1
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0039/312-2
Skickas till
Akten
KSF
MSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 47/19

Anmälningsärenden
Kf 2019-05-16, § 94 Nytt reglemente för Kommunstyrelsen
Kf 2019-05-16, § 96 Nytt reglemente för Kultur- och fritidsnämnden
Kf 2019-05-16, § 92 Kulturplan 2019-2022

§ 48/19

Övriga frågor
Christina Sönnergren (M) tar upp frågan om bidrag till skötsel av skulpturerna på Landsort. Agneta ström
Granlund, kultur- och fritidschef svarar att föreningen Kulturbryggan fortfarande finns och att pengar
finns avsatta för skötsel.
Aliz Serafin (KD) tar upp frågan om välkomstskylt vid infarten av Nynäshamn. Maria Gard Günster (C)
informerar om att skylt antagligen kommer upp när vägarna till Norvik är klara.
Daniel Jobark (S) lyfter frågan om tillgänglighetsanpassning av UNG fritids lokal Villan. Kultur- och
fritidsavdelningen tar med sig frågan och återkopplar vid nämndsammanträde i höst.
Christina Sönnergren (M) tar upp frågan om låsning av Kvarnängshallen.
Rolf Åberg (SN) vill veta om förvaltningen tänkt på att ordna nämndmöte vid annan ort än i tätorten
Nynäshamn. Maria Günster Gard (C), ordförande svarar att det är inplanerat inför kommande
nämndsammanträden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

