PROTOKOLL

Sida 1

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Plats och tid
Sammanträdeslokal Landsort plan 7 hus A, 2018-09-24 kl. 16.00-17.55
Beslutande
Linda Walkeby (S) ordförande, jäv § 71
Daniel Jobark (S)
Kerstin Danielsson (S)
Kjell Andersson (S) ordförande § 71
Bo Schagerberg (S) § 71
Bo Persson (L)
Per Malmsten (M)
Margaretha Gustavson (M)
Kjell Gustafsson (C)
Klas Rydström (SD)
Icke tjänstgörande ersättare
Leif Branting (MP) Bo Schagerberg (S) §§ 60-70, §§ 72-74, Halina Juskiv (S) Maria Bengtsson Hurtig (L)
Christina Sönnergren (M) Björn Larsson (SD)
Övriga deltagare
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef
Sune Hamrin, fritidsstrateg
Roland Friberg, ekonom §§ 60-61 samt §§ 66-67.
Giovanna Jörgensen, bibliotekschef §§ 60-61 samt § 66.
Paragrafer
§§ 60- 74
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen plan 5 den 25 september kl.16.00.
Underskrifter

Linda Walkeby (S)
Ordförande

Kjell Andersson (S)
Justerare

Åsa Urberg
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-09-24
Anslaget sätts upp: 2018-09-25
Förvaringsplats för protokollet: plan 5, BUF
Underskrift

Åsa Urberg
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§ 60

Upprop och val av justerare

§ 61

Godkännande av dagordning

§ 62

Information – Skyltning av historiska platser

§ 63

Information – Idrottsdagen

§ 64

Information – Kulturveckan

§ 65

Information – Lovsatsningen

§ 66

Information – Picassotavlan

§ 67

Tertialrapport 2 KFN 2018

§ 68

Medborgarförslag om att kommunen ska ordna utomhusbio i Svandammsparken
sommartid

§ 69

Medborgarförslag om att sätta upp en minnesplakett på en av bänkarna i Ösmo centrum

§ 70

Remiss - Vi skapar Södertörns Kulturcentrum i Nynäshamn

§ 71

Underhållsbidrag till Nynäshamns Tennisklubb

§ 72

Anmälningsärenden

§ 73

Politikerraport

§ 74

Övriga frågor

§ 60/18

Upprop och val av justerare
Till att justera väljs Linda Walkeby (S), ordförande, samt Kjell Andersson (S) att justera tisdagen
den 25 september kl.16.00.

§ 61/18

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med följande ändringar: § 62/18 utgår och §§ 66-67 tas upp före §§ 63-65.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 62/18

Information – skyltning av historiska platser
Ärendet utgår.

§ 63/18

Information Idrottsdagen
Sune Hamrin, fritidsstrateg, informerar om den idrottsdag som kultur- och fritidsavdelningen planerat att
genomföra, men som på grund av olika anledningar flyttats till våren 2019.

§ 64/18

Information Kulturveckan
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef, informerar om den kommande kulturveckan den 6-13
oktober. Bland annat kommer veckan att innehålla en barnkulturdag, en föreningsdag samt en kulturfest i
form av en Storpub med All-star band på Folkets Hus. Hon informerar samtidigt om det ”kulturvik” som nu
delas ut, ett informationsblad om kulturaktiviteter under september-december 2018.

§ 65/18

Information Lovsatsningen
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef, informerar om att kultur- och fritidsavdelningen har fått
bidrag till att hålla lovaktiviteter för barn och unga även under höstlovet (liksom på sommarlovet).

§ 66/18

Information Picassotavlan
Giovanna Jörgensen, ny bibliotekschef, presenterar sig själv och redogör över kommunens
Picassolitografi Femme au fauteuil no.1, (The Polish cloak).
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0003/042-

Tertialrapport 2 KFN 2018
Roland Friberg, kultur- och fritidsnämndens ekonom på KSF, redogör över ekonomidelen av
tertialrapporten.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsavdelningens redovisning och lägger den
till handlingarna.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden januari-augusti ett överskott jämfört med budget på 0,6
mnkr. Överskottet finns inom verksamheterna UNG fritid, Bidragsgivning, Anläggningar, Biblioteken och
Övrig verksamhet och beror på ännu ej utbetalda föreningsbidrag, lägre kostnader för kurser och
konferenser, Kulturveckan, samt för kultur- och fritidsaktiviteter. Överskottet är på totalt 0,7 mnkr.
Simhallen visar ett underskott på 0,1 mnkr vilket gör ett totalt netto överskott för verksamheterna
tillsammans på 0,6 mnkr. Underskottet på simhallen beror främst på ökade kostnader för drift av
simhallen med övertagande av driftansvaret från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt extra
kostnader i samband med drift av trasig klormaskin
Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat beroende på minskade intäkter från lokalupplåtelse samt
mindre intäkter från externa bidrag.
Personalkostnaden är något högre än budgeterat för perioden samt driftkostnaden är lägre än budgeterat
för perioden.
Prognos för helåret är ett nollresultat. Överskottet efter 8 månader kommer att utnyttjas under senare
del av året främst avseende kultur- och fritidsaktiviteter för UNG fritid samt riktade satsningar såsom
inköp av böcker till biblioteken och underhåll i våra anläggningar. Extra satsning görs också på
kulturveckan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0003/042-4
Bilaga Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2, januari-augusti 2018
Bilaga Internkontrollplan uppföljning med bilagor T2 2018
Skickas till: Akten, KSF ekonomi

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0047/061-

Medborgarförslag om att kommunen ska ordna
utomhusbio i Svandammsparken sommartid
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. anse förslaget besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens yttrande.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att
1. anse förslaget besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens yttrande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att
1. anse förslaget besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens yttrande.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsavdelningen har fått i uppdrag att svara på ett medborgarförslag om en utomhusbio i
Svandammsparken.

Kultur- och fritidsavdelningens yttrande
Att visa film utomhus på sommaren är populärt i Sverige idag. Filmvisningar som sker vid allmänna
sammankomster är enligt lagens mening offentliga. Det krävs att den som visar filmen söker
tillstånd från rättighetsinnehavaren. Filmerna måste också vara godkända av Statens medieråd.
Kultur- och fritidsavdelningen gör bedömningen att en utomhusbio bäst placeras på en redan uppbyggd
plats, såsom en scen. Kultur- och fritidsnämnden har under samma period som medborgarförslaget
(inkom 2018-05-29) också fått ett ordförandeförslag från Kommunstyrelsens ordförande.
Förslaget tar bland annat upp behovet av en utomhusscen och föreslår Svandammsparken.
I remissvaret till Kommunstyrelsen har kultur- och fritidsavdelningen och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) gjort bedömningen att en eventuell scenbyggnation måste ingå i
en planerad upprustning av Svandammsparken, vilket diskuteras inom MSF.
Kultur- och fritidsavdelningen ser positivt på förlaget men menar att beslut får avvakta tills den planerade
upprustningen av Svandammsparken kommer igång.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0047/061-2
Medborgarförslag - Utomhusbio i Svandammsparken sommartid
Skickas till: Akten, MSF, KSF, Förslagsställare

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0051/310-

Medborgarförslag om att sätta upp en minnesplakett på en
av bänkarna i Ösmo centrum
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Avslå medborgarförslaget
2. Föreslå miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att revidera dokumentet ”Riktlinjer för skyltning i
Nynäshamns kommun” enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag

Arbetsutskottets beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
1. Avslå medborgarförslaget
2. Föreslå miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att revidera dokumentet ”Riktlinjer för skyltning i
Nynäshamns kommun” enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att
1. Avslå medborgarförslaget
2. Föreslå miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att revidera dokumentet ”Riktlinjer för skyltning i
Nynäshamns kommun” enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått ett medborgarförslag om att sätta upp en minnesplakett på en
parkbänk i Ösmo centrum. Medborgarförslaget kommer från föreningen Lions som vill hylla en av sina
medlemmar för hedervärda gärningar i samhället.
Kultur- och fritidsavdelningen har inhämtat ett yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
eftersom ärendet berör deras verksamhetsområde. Miljö – och samhällsbyggnadsförvaltningen valde i sin
tur att låta ärendet beslutas i sin nämnd, där de avråder kultur- och fritidsnämnden från att bevilja
förslaget.

Förvaltningens bedömning
Både kultur- och fritidsavdelningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att ge
utrymme i offentliga miljöer till att lyfta fram personer som gjort goda insatser under sin livstid. Det är
dock svårt att bevilja utan en tydlig policy eller riktlinjer för minnesplaketter i offentliga miljöer, något som
inte finns idag. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen menar att följande måste klargöras:
-

Utseende, material, storlek och placering för plaketten, så att plaketterna anpassas i enlighet med
kommunens skyltpolicy.
Vilka kriterier som ska gälla för urval av de personer som ska hedras. Här kan det handla om att
personens gärningar ska överensstämma med kommunens värdegrund.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Om anhöriga till avlidna ska tillfrågas angående minnesplaketten.
Hur ansökningsförfarandet för tillstånd ska gå till.
Hur kostnader och skötselansvar ska hanteras.

Vägledning för en policy kan också gå att hitta i det förfarande som idag gäller för att namnge torg och
gator, där regelverket God namnsättningssed bland annat används.
Kultur- och fritidsavdelningen vill även komplettera beslutet med att föreslå miljö- och
samhällbyggnadsförvaltningen revidera dokumentet ”Riktlinjer för skyltning i Nynäshamns kommun” så att
det även innehåller en text om minnesplaketter och/eller dylikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0051/310-2
Medborgarförslag - sätta upp en minnesplakett på en av bänkarna i Ösmo centrum
Skickas till: Akten, MSF, KSF, Förslagsställare

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0053/809-

Remiss - Vi skapar Södertörns Kulturcentrum i Nynäshamn
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Överlämna yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget.

Arbetsutskottets beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
1. Överlämna yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att
1. Överlämna yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen som sitt eget.

Ärendet
Ordförande i kommunstyrelsen har lämnat ett förslag där han belyser kulturens roll och kraft i samhället.
Han vill låta utreda möjligheten att etablera Nynäshamn som Södertörns kulturcentrum.
Ordförandeförslaget lämnades till kommunstyrelsen för utredning.
Den 28 mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningar enligt ordförandeförslaget:
1. Bygga en utomhusscen i Svandamsparken där musik, teater, revy och dansverksamhet kan få
möjlighet att visa upp sig för alla Nynäshamnare och besökare. Undersöka om detta kan ske i
samverkan med näringslivet.
2. Ge stöd åt bildningsförbund och kulturskolan. Undersöka om det är möjligt att öka stöden eller
på annat sätt gynna en god utveckling för bildningsförbunden aktiva i Nynäshamn.
3. Samlingslokaler säkerställs. Återkomma med en rapport om hur vi långsiktigt säkerställer att det
finns möjlighet till kultur och demokratiarbete i exempelvis Folkets Hus. Vi måste se till att
människor har möjlighet att mötas.
Kommunstyrelsen har i sin tur skickat ur förslaget på remiss till kultur- och fritidsnämnden och miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande gällande efterfrågan, behov, kostnader och ekonomiska
förutsättningar för ett genomförande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0053/809-2
Ordförandeförslag - Vi skapar Södertörns kulturcentrum i Nynäshamn
Remiss- Vi inför Södertörns kulturcentrum i Nynäshamn
Skickas till: Akten, KSF
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0054/828-

Underhållsbidrag till Nynäshamns Tennisklubb
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Bevilja Nynäshamns Tennisklubb en höjning av nuvarande underhållsbidrag under förutsättning att
kultur- och fritidsnämnden får en utökad budget som täcker höjningen.
2. Föreslå kommunstyrelsen att utöka kultur- och fritidsnämndens budget enligt kultur- och
fritidsavdelningens förslag.
Jäv
Linda Walkeby (S) anmäler sig jävig och Kjell Andersson (S) ersätter Linda som ordförande under punkten.
Bo Schagerberg (S) går in som ordinarie ledamot på Lindas plats.

Arbetsutskottets beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att
1. Bevilja Nynäshamns Tennisklubb en höjning av nuvarande underhållsbidrag under förutsättning att
kultur- och fritidsnämnden får en utökad budget som täcker höjningen.
2. Föreslå kommunstyrelsen att utöka kultur- och fritidsnämndens budget enligt kultur- och
fritidsavdelningens förslag.
Linda Walkeby (S), ordförande, deltar inte i beslutet på grund av jäv. Kjell Andersson (S) vice ordförande
ersätter Linda Walkeby och Nicklas Östlingsson (S) ersätter Kjell Andersson (S).

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att
1. Bevilja Nynäshamns Tennisklubb en höjning av nuvarande underhållsbidrag under förutsättning att
kultur- och fritidsnämnden får en utökad budget som täcker höjningen.
2. Föreslå kommunstyrelsen att utöka kultur- och fritidsnämndens budget enligt kultur- och
fritidsavdelningens förslag.

Sammanfattning
Nynäshamns Tennisklubb har kontaktat Kultur- och fritid för att diskutera underhållsbehovet av sina
tennisanläggningar.
Klubben äger idag två anläggningar:
- Utomhusanläggningen med 4 grusbanor samt ett klubbhus på Vikingavägen i centrala Nynäshamn.
Den anläggningen används till bland annat tennisskolor och ungdomsträning under perioden maj –
september.
- En tennishall med 4 tennisbanor, belägen på Kvarnängens IP.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Nynäshamns tennisklubb bildades 1932. Vid 50-årsjubileet 1982 påbörjades byggnationen av tennishallen
vid Kvarnängen, enligt vid den tiden korrekta byggnadsnormer.
Under åren har ett löpande underhåll skett, men nu konstateras att underhållsbehovet i Nynäshamns
tennisklubb har nått en kritisk nivå. Se underhållsplanen (bilaga 1.)
Fuktskador har påvisats i väggar och tak vilket kommer att innebära en större renovering. Taket är inte
korrekt konstruerat baserat på dagens krav och i samband med fukt och vattenskador kan det innebära att
hallen tvingas stänga.
Även uppvärmningen är undermålig vilket gör att en uppgradering av värme- och ventilationssystemet
måste genomföras. Speciellt viktigt är detta då hallen är en arbetsplats för klubbens anställda.
Det kommer att utföras en energibesiktning under hösten som sen ligger till grund för planerat underhåll
(kostnaden är inte inkluderad i underhållsplanen men beräknas ligga på ca 500 000 kr).

Förvaltningens bedömning
Nynäshamns Tennisklubb är kommunens enda förening med ungdomstennis på programmet.
I föreningen finns utbildade tränare som tar hand om föreningens 101 ungdomar i åldern 7-20 år.
Föreningen deltar med arrangemang i kommunens lovprogram som erbjuds kommunens ungdomar
under skolloven. Föreningen erbjuder även verksamhet för ungdomar med speciella behov.
Kultur- och fritidsavdelningen ser det som mycket angeläget att Nynäshamns kommun hjälper föreningen
med underhållet så att de kan fortsätta sin verksamhet utan att behöva stänga hallen.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför kultur- och fritidsnämnden att, under förutsättning att
nämnden får ett utökat bidrag för ändamålet, bevilja Nynäshamns Tennisklubb en höjning av nuvarande
underhållsbidrag. Bidraget ligger nu på 47 652 kr/år men behöver höjas till 250 000 kr/år under en period
av 5 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0054/828-1
Bilaga 1 - Underhålls och förnyelseplan NTK

Skickas till: Akten, KSF, Tennisklubben

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 72/18

Dnr KFN/2018.45

Anmälningsärenden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
1. Styrdokumentsdefinitioner och dokumenthierarki med bilaga ”Riktlinje för
styrdokument” Protokollsutdrag KS 2018-09-05 § 167/18.
2. Synpunkt om Mopedum – Kafé Radiokakan.
3. Protokollsutdrag MSN 2018 05-24, Yttrande över medborgarförslag –
informationstavla på Lövhagen, Nämnden beslutar bifalla förslaget.
4. Protokollsutdrag KS Au 2018-08-22 § 118/18, Ombilda ungdomsfullmäktige till ett
ungdomsråd, återremiss till kultur- och fritidsnämnden.
5. Synpunkt/klagomål på inträdesavgift till simhallen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 73/18

Politikerrapport
Det finns ingen politikerrapport inlämnad.

§ 74/18

Övriga frågor
Maria bengtsson Hurtig (L) tar upp frågan om den icke använda idrottshallen i Gymnasiet.
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar att lokalen är under översikt tillsammans med alla
skollokaler i Nynäshamns kommun.
Maria Bengtsson Hurtig (L) tar upp frågan om Hockeyhotellet. Förvaltningen återkommer med mer fakta till
nästa sammanträde.
Maria Bengtsson Hurtig (L) frågar också om UNG fritid har någon ”starta-eget”-verksamhet eller liknande.
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef tillägger att det bland annat finns pengar för ungdomar att
söka för att utveckla sina idéer och bli mer aktiva.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

