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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-11-28

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0022/002-3

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Sanna Jansson
E-post: Sanna.Jansson@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 45

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Anta delegationsordning enlig bilaga 1.
2. Delegationsordningen träder ikraft den 1 januari 2017 och ersätter tidigare beslutad
delegationsordning.
Bakgrund
Senast kultur- och fritidsnämndens delegationsordning reviderades var år 2010. Förvaltningen
har uppmärksammat att delegationsordningen behöver uppdateras i flera avseenden.
Förutom förslag på nya punkter och nya formuleringar av gällande punkter så ändras även
titulaturen på flera av delegaterna.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny delegationsordning för
kultur- och fritidsnämnden. Syftet med de förändringar som föreslås är att förenkla och
förtydliga vem som har rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i olika frågor. Vilka förändringar
som föreslås gentemot nu gällande delegationsordning framgår av bilaga 2. Förslag till
förändringar åtföljs av kommentarer.
Bilagor
1. KFN Delegationsordning 2017

2. Ändringsex delegationsordning

Tommy Fabricius
Förvaltningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-11-14

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0038/730
KFN/2016/0038/730-2

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Remissyttrande över äldrepolitiskt program för Nynäshamns
kommun 2016-2026
2026
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Äldrepolitiskt
program för Nynäshamns kommun 2016-2026.
2016
Ärendet
Nynäshamns kommuns äldrepolitiska program uttrycker den politiska ambitionsnivån för
äldreomsorgen. Programmet är en beskrivning av framtidens behov och strategiska
stra
vägval som
kommunen stårr inför när det gäller vård och omsorg om äldre. Det ligger därmed till grund för
fö
såväl planering som genomförande och uppföljning.
Programmet ska vara styrande för kommunens verksamheter och beslutas av
kommunfullmäktige. Programmet
ogrammet sträcker sig över en tioårsperiod men
men revideras vid behov och
minst en gång per mandatperiod.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ser att kultur- och fritidsnämnden berörs i en del av programmet,
programmet under rubriken
Förebyggande och hälsofrämjande arbete:
Strategin ska bidra
idra till att det i Nynäshamns kommun finns möjligheter att åldras
å
i ett socialt
sammanhang och undvika ofrivillig isolering och ensamhet genom att:
* Stimulera tillkomsten av öppna verksamheter för samvaro och aktiviteter.
* Tillsammans
mmans med frivilligorganisationer, föreningsliv,
föreningsliv, företag, kommunala verksamheter och
studieförbund skapa ett så omfattande utbud av olika kultur och fritidsaktiviteter som möjligt.
För att ge goda
oda förutsättningarna för såväl social gemenskap som meningsfullhet
meningsful
och fysisk
aktivitet.
Kultur- och fritidsavdelningen ser positivt på programförslaget som synliggör vikten av att ge
äldre fler möjligheter att delta i kulturkultur och fritidsaktiviteter.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-11-14

Vår beteckning
KFN/2016/0038/730
KFN/2016/0038/730-2

Beslutsunderlag
Remiss - Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026
2016
Ärendets beredning
Ärendet är handlagt av barn- och utbildningsförvaltningens administrativa avdelning.

_______________________

Tommy Fabricius
Förvaltningschef
Skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningen

Sida 2

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-11-28

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0039/006
KFN/2016/0039/006-2

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar för KulturKultur och fritidsnämnden 2017
Förslag till beslut
Godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för kulturkultur och fritidsnämnden 2017.
Ärendet
Nämndesekreterare för kultur-- och fritidsnämnden sammanställer inför varje nytt år ett
kalendarium som nämnden beslutar om i december månad året innan.
Vid behov kan kultur- och fritidsnämnden besluta om annan plats för sammanträde, till exempel
ute i en av nämndens verksamheter,
amheter, men utgångspunkten är sammanträdeslokal Landsort för
samtliga nämndsammanträden.
Förslag till sammanträdesdagar 2017 ser ut enligt följande:
Arbetsutskott

18 januari
21 februari
7 april
8 maj
29 maj
4 september
23 oktober
27 november

lokal

kl.15:15
kl.15:15
kl.15:15
kl.15:15
kl.15:15
kl.15:15
kl.15:15
kl.15:15

Hus A plan 5
Hus A plan 5
Hus A plan 5
Hus A plan 5
Hus A plan 5
Hus A plan 5
Hus A plan 5
Hus A plan 5

_______________________

Tommy Fabricius
förvaltningschef
Skickas till
Akten
KSF

Kultur- och fritidsnämnd

30 januari
6 mars
24 april
22 maj
12 juni
18 september
6 november
11 december

lokal

kl.16:00
kl.16:00
kl.16:00
kl.16:00
kl.16:00
kl.16:00
kl.16:00
kl.16:00

Landsort plan 7
Landsort plan 7
Landsort plan 7
Landsort plan 7
Landsort plan 7
Landsort plan 7
Landsort plan 7
Landsort plan 7

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-11-29

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0046/443-1

Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Villkor för verksamhet i ishallen för Nynäshamns IF Hockey
Club, NHC
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godtar Villkor för verksamhet i ishallen
Ärendet
llat nnyttjanderättsavtal med kommunen gällande
ll de ishallen.
NHC har tidigare haft ettsåsåkkallat
nyttjandet av
31
mars
20
5
ishallen. Avtalet sades upp 31 mars 2015 för omförhandling.
Nytt
tecknas
h med
Nyttavtal
avtalskall
ska gälla
frånfrån
och med
1 januari 2017.
Kultur-och fritidsavdelningen har förhandlat fram en överenskommelse med nya villkor,
Förvaltningen
förhandlat
am en
överenskommelse
nya villkor
att
vilket innebärhar
att bokning
av tider
i ishallen,
gäller enligtmed
samma
rutiner ssom innebär
för
shallen
allen
enligt
samma
rutiner
som
gäller
i
ko
kommunens
unens
övriga
hallar.
kommunens
att ha
för caféterian
i ishallen samt tillgång t VIP
övriga hallar. Se bifogade
reglersvar
gällande
fördelningsprinciper.
kansli. Överenskommelsen g ler ett år i taget och ska utvärderas gemens t av kultur
Fortsättningsvis kommer kultur- och fritidsavdelningen ha möjlighet att bestämma över
fritidsavdelningen och föreni en.
fördelningen av föreningstider i ishallen. Tidigare har NHC haft exklusiv rätt till ishallen
enligt avtal tecknat 2011-01-01.
Fördelning av tid i ishallen sker enligt den praxis som tillämpas i alla samtliga hallar i
Nynäshamns Kommun. Bokning i hallar sker säsongsvis och bekräftas genom att bokande
förening får en bokningsbekräftelse på tilldelad tid.
Under en
övergångsperiod
påtett
år kommer NHC ha fortsatt ansvar för caféterian i ishallen
Villkor
för verksamh
i ishallen
samt tillgång till Vip-rum och kansli. Utrustningen i caféterian, som används för tillagning
och uppvärmning av mat, ägs av NHC.
Kanslilokalen har disponerats av NHC och Vip-rummet kan användas av andra föreningar.
Denna överenskommelse föreslås gälla i ett år, därefter skall den utvärderas gemensamt av
Kultur- och fritidsavdelningen och NHC. I samband med denna utvärdering kommer frågan
att aktualiseras, om hur och av vem caféterian ska drivas i framtiden.
I dagsläget är det ingen annan förening som har gjort anspråk på att driva caféterian.

Bilaga: Villkor
Villkor för
för verksamhet
verksamheet ii ishallen
ishallen
Fördelningsprinciper

_______________________

Tommy Fabricius
förvaltningschef
Skickas till
Akten
Nynäshamns IF Hockey Club

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-12-05

Sida 1

Vår beteckning
KFN/2016/0002/041
KFN/2016/0002/041-7

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

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan med
internbudget och investeringsbudget 2017
Förslag till beslut
1. Anta förvaltningens förslag
rslag till Verksamhetsplan 2017.
2. Anta förvaltningens förslag till Internbudget 2017
3. Anta förvaltningens förslag till Investeringsbudget 2017.
Ärendet
Kommunfullmäktige harr fastställt Mål och budget 2017 för Nynäshamns kommun. KulturKultur och
fritidsnämnden har för 2017 tilldelats 45,8 mnkr i kommunbidrag.
Förslag till Verksamhetsplan för kulturkultur och fritidsnämnden, Internbudgett och
investeringsbudget
nvesteringsbudget framgår av bilagor 1-2.

_______________________

Tommy Fabricius
förvaltningschef
Bilaga 1. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2017
Bilaga 2. Kultur och fritidsnämndens Internbudget och investeringsbudget 2017.
Beslutsunderlag
Nynäshamns kommuns Mål och budget 2017-2020.
2017
Förslag till Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2017.
Förslag till Kultur- och fritidsnämndens Internbudget och investeringsbudget 2017.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
KSF

