PROTOKOLL

Sida 1

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Plats och tid

Biblioteket, datasalen, 2019-04-29 kl. 16:00-18:00

Beslutande

Maria Gard Günster (C), Ordförande
Per Malmsten (M) 1:e vice ordförande
Margaretha Gustavson (M)
Johan Harding (L)
Eva-Lena Nordberg (KD)
Kerstin Danielsson (S)
Daniel Jobark (S)
Carina Grelsson (utan partibeteckning)
Björn Larsson (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Halina Juskiv (S), Bengt Holwaster (MP), Johan Wolf (SD)

Övriga deltagare

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef
Sune Hamrin, fritidsstrateg
Karin Ferm, revisor
Giovanna Jörgensen, bibliotekschef § 21/19
Emma Palmér, kultursekreterare § 21/19
Alexandra Madsen, politisk sekreterare (M)

Paragrafer
§§ 21-30

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen plan 5, 2019-04-30 kl.12.00
Underskrifter

Maria Gard Günster (C)
Ordförande

Carina Grelsson
(Utan Partibeteckning)
Justerare

Åsa Urberg
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-04-29
Anslaget sätts upp: 2019-05-03
Förvaringsplats för protokollet: BUF plan 5
Underskrift

Åsa Urberg

Anslag
Anslaget tas ned: 2019-05-27
Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-29

Innehållsförteckning
§ 21

Biblioteket/konsthallen informerar

§ 22

Den kommunala revisionen informerar

§ 23

Ordförandeförslag – Återkallande av tidigare beslut gällande beställning av
förstudie/behovsanalys av miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 24

Återkallande av beslut gällande att utreda möjligheten att anordna
OpenART i Nynäshamn

§ 25

Svar på medborgarförslag om att dela ut en utmärkelse till spelmannen
Gert Höglind

§ 26

Yttrande över remiss – Mål och budget 2020-2023

§ 27

Anmälningsärenden

§ 28

Redovisning av delegationsbeslut

§ 29

Politikerbesök

§ 30

Övriga frågor

Upprop och val av justerare
Till att justera väljs Maria Gard Günster (C) och Carina Grelsson (utan partibeteckning)

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 21/19

Biblioteket/konsthallen informerar
Giovanna Jörgensen, bibliotekschef och Emma Palmér, kultursekreterare visar nämndens
ledamöter konsthallen och Giovanna redogör över statistik, utmaningar, kulturbuss, lokaler med mera.
Hon har också en kort information kring kommunens Picassotavla, som kommer att hängas upp i
biblioteket i oktober.

§ 22/19

Den kommunala revisionen informerar
Karin Ferm, kommunrevisor, informerar nämnden om hur den kommunala revisionen fungerar.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0031/443-

Ordförandeförslag - Återkallande av tidigare beslut
gällande beställning av förstudie/behovsanalys av
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Återkalla tidigare beslut från Kultur- och fritidsnämnden den 2018-04-23 § 34
”Ordförandeförslag – Utveckla Kvarnängen till en multi- och extremsportanläggning”.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kort- och långsiktiga mål med vad som kan göras på
Kvarnängens IP och målen ska utgå från fastighetsutvecklingsplanen.
3. Målen ska ta hänsyn till att vissa delar av Kvarnängens IP består av primärt vattenskydd.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Återkalla tidigare beslut från Kultur- och fritidsnämnden den 2018-04-23 § 34
”Ordförandeförslag – Utveckla Kvarnängen till en multi- och extremsportanläggning”.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kort- och långsiktiga mål med vad som kan göras på
Kvarnängens IP och målen ska utgå från fastighetsutvecklingsplanen.
3. Målen ska ta hänsyn till att vissa delar av Kvarnängens IP består av primärt vattenskydd.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Återkalla tidigare beslut från Kultur- och fritidsnämnden den 2018-04-23 § 34
”Ordförandeförslag – Utveckla Kvarnängen till en multi- och extremsportanläggning”.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kort- och långsiktiga mål med vad som kan göras på
Kvarnängens IP och målen ska utgå från fastighetsutvecklingsplanen.
3. Målen ska ta hänsyn till att vissa delar av Kvarnängens IP består av primärt vattenskydd.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 april 2018 § 34 att:
1. Uppdra åt förvaltningen att beställa en förstudie/behovsanalys av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för att utreda möjligheten att ytterligare utveckla området
Kvarnängens IP mot multi- och extremsport.
2. Uppdra åt förvaltningen att justera kostnaden för behovsanalysen till 50-100 tkr enligt tidigare
information från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anledningen till det tidigare beslutet grundar sig i ett ordförandeförslag som avsåg att bredda
Kvarnängens IPs utbud för att kunna nå ut till så många medborgare som möjligt och stärka
kommunen som ett attraktivt besöksmål och ge kommunens skolor fler möjligheter att profilera sig i
fler riktningar.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Nuvarande ordförande i kultur- och fritidsnämnden ser idag att det finns andra prioriteringar inom
kultur- och fritid och i avseende Kvarnängens IP. Hon vill att Nynäshamns kommun tar i beaktande
den utredning som gjordes av externa utredare (Linköpingarkitektur, 2012-04-24). Utredningen är en
fastighetsutvecklingsplan för Kvarnängens IP.
Fokus i utvecklingsplanen för Kvarnängens sportområde har varit fastighetsägarens krav på en
långsiktig och hållbar utveckling av området. Planens intentioner är ett dokument som ger riktlinjer
och handlingsberedskap för framtida utveckling av idrottsplatsen. Dokumentet utgår ifrån och
sammanväger det som framkommit i undersökningen av fastighetens nuvarande status vad som till
exempel bebyggelse, kommunikationer, markförhållanden och tekniska system samt de olika
verksamheternas behov.
I utvecklingsplanen i kapitel fem (s.99) presenteras en vision för hur området kan utvecklas för att
öka värde, hur nya aktiviteter kan tillföras samt hur man kan bygga om och bygga ut befintlig
verksamhet.
I kapitel fem finns det också kort- och långsiktiga mål. Ett exempel är vad som kan göras på området
för att den yttre miljön får en mer sammanhållen struktur och blir attraktiv för både brukare och
besökare. Läser man sedan i utredningen så kan man finna att det redan då påpekades att den yttre
miljön ger ett helhetsintryck som är oordnat och changerat (s.91, 4.2 analys, punkt i huvudentré till
Kvarnängen).
Ordförande anser att detta intryck fortfarande finns kvar trots att det har gått sju år sedan
utredningen gjordes. Ordförande anser att ett brett utbud av aktiviteter på Kvarnängens IP bör skapas
och det utifrån vad medborgarna efterfrågar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ordförandeförslag KFN/2018/0031/443-4

Skickas till
Akten, KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0049/865-

Återkallande av beslut gällande att utreda möjligheten
att anordna OpenART i Nynäshamn
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Återkalla tidigare beslut gällande OpenART

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Återkalla tidigare beslut gällande OpenART

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Återkalla tidigare beslut gällande OpenART

Ärendet
Tidigare ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Linda Walkeby (S), lade fram ett förslag som
nämnden tog beslut om den 11 juni 2018 § 56. I förslaget skriver hon att:

I Örebro kommun har man sedan 2008 arrangerat ett stort konstevenemang i staden som
lockar turister från hela världen. Örebro OpenART är en biennal för samtidskonst, ett
promenad-museum där mer än 100 konstverk kan upplevas direkt på gator och torg, i
köpcentrum, på fasader, runt Slottet, i Svartån och många oväntade platser i centrala Örebro.
Arrangemanget drar cirka 60 000 besökare till staden, vilket genererar fler arbetstillfällen och
ökade intäkter.

Tidigare ordförande menar att förslaget går i linje med de kommungemensamma målen ”Nynäshamn
är en företagsvänlig kommun” och ”Nynäshamn är attraktiv att bo, leva i och besöka” samt
”Nynäshamns natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas”.
Kultur- och fritidsnämndens beslutade att:
1. Uppdra åt förvaltningen att undersöka kulturevenemanget Örebro OpenART närmare och ta fram
underlag för hur ett sådant arrangemang skulle kunna appliceras i Nynäshamns kommun samt ta fram
ekonomisk beräkning och se över vad det finns för ekonomiskt stöd att söka i ex. fonder och EU-stöd
för att arrangera OpenART i Nynäshamns kommun.
2. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med underlag inför ett beslut senast till nämnd i november
2018.
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Kultur- och fritidsavdelningens yttrande
Konstutställningen i Örebro hade 2017 en budget på 4,7 miljoner kronor, men kostade Örebro
kommun 8,2 miljoner kronor. Kostnader som främst rörde personal och övertid.
Kultur- och fritidsavdelningen anser att det till både ekonomiska aspekter och engagemang inte finns
utrymme att arrangera OpenART i Nynäshamn. Istället har andra verksamhetsområden prioriterats,
exempelvis frågor som rör Kvarnängens IP, simhallen och andra anläggningsfrågor.
Det finns också ett stort engagemang hos kultur- och fritidsavdelningen i avseende lovaktiviteter för
barn och unga i Nynäshamns kommun, samt ett stort arbete bakom Kulturveckan och Idrottsforum.
Kultur- och fritidsavdelningen har för avsikt att följa kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan för
2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0049/865-3

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2019/0015/061-

Svar på medborgarförslag om att dela ut en utmärkelse
till spelmannen Gert Höglind
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har delegerat medborgarförslaget om att dela ut en utmärkelse till spelmannen
Gert Höglind, till kultur- och fritidsnämnden den 14 februari 2019 § 20.

Ärendet
Förslagsställarna anser att en utmärkelse borde delas ut till spelmannen Gert Höglind, mycket aktiv
musiker i Nynäshamn. Bland annat har han spelat på julfester på Folkets hus och i skolor,
äldreboenden, hembygdsgårdar, båtar samt spelat in två cd-skivor.
De framför att Gert ställer upp för sina medmänniskor och bjuder på sig själv och vill att kommunen
delar ut en utmärkelse till honom.

Förvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsavdelningen ser för närvarande över riktlinjerna för kultur och stipendier. Det innebär
att förslagsställarna får återkomma när kultur- och fritidsavdelningen väl utlyst möjligheten att
nominera en stipendiat till kulturpris.
Vår förhoppning är att detta ska vara klart i samband med Kulturveckan i oktober.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att dela ut en utmärkelse till spelmannen Gert Höglind
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0015/061-2

Skickas till
Akten, förslagsställarna, KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 26/19

Dnr KFN/2019/0020/041-

Yttrande över remiss – Mål och budget 2020-2023
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. överlämna yttrandet till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. överlämna yttrandet till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. överlämna yttrandet till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bli tilldelade 51,4 mnkr i kommunbidrag för budgetåret 2020.
Förslaget utgår från 2019 års budget. Därefter har det framräknade beloppet räknats upp med
kompensation för pris- och inflationsersättning uppgående till 1 %. Nämnden erhåller ingen
volymkompensation för den befolkningstillväxt som prognostiserats.

Beslutsunderlag
Remiss Mål och budget 2020-2023
Remissyttrande mål och budget 2020-2023
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0020/041-2

.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 27/19

Anmälningsärenden
Kf 2019-03-14 § 33 – Ändrad ordning för ersättares tjänstgöringsordning i nämnder och styrelser.
Ks 2019-02-21 § 37 – Svar på förslag om att återinrätta funktion som EU-samordnare i Nynäshamns
kommun

§ 28/19

Dnr KFN/2019/0020/041-

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut
1. Ändringsbeslut - Äskande av medel till Lovaktiviteter för barn och unga i Nynäshamn
Maria Gard Günster (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, informerar om att hon å nämndens
vägnar beslutat äska 400 000 kr från kommunstyrelsens oförutsedda medel för att även under 2019
kunna erbjuda barn och unga gratis lovaktiviteter.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-04 § 80/19 att förvaltningen i första hand ska söka statsbidrag
från Socialstyrelsen och att om det inte beviljas använda maximalt 700 tkr av kommunens ofördelade
medel. Om statsbidrag beviljas får kultur- och fritidsnämnden ofördelade medel för att täcka
skillnaden mellan 700 tkr och det belopp Socialstyrelsen beviljat. Kultur- och fritidsavdelningen hade
redan innan kommunstyrelsens beslut togs, sökt och beviljats 450 tkr av Socialstyrelsen. Det innebär
att kultur- och fritidsnämnden får 250 tkr av kommunstyrelsen.
2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan kultur- och fritidschef och enhetschef UNG fritid
3. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan Förvaltningschef och Kultur- och fritidschef
4. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan ordförande KFN och förvaltningschef
5. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan Kultur- och fritidschef och enhetschef bibliotek
6. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan Kultur- och fritidschef och enhetschef anläggning
7. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan Kultur- och fritidschef och enhetschef simhall

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 29/19

Politikerbesök
Inga politikerbesök rapporterades.

§ 30/19

Övriga frågor
Konstgräsplaner
Johan Harding (L) tar, i relation till yttrande över mål och budget, upp frågan om konstgräsplanerna
på Kvarnängens IP och Sunnerby IP. Han undrar om det går att byta material till något mer
miljövänligt eller till exempel återgå till grusplan. Sune Hamrin, fritidsstrateg, svarar att det är endast
miljövänliga alternativ som är aktuella och att det är Kvarnängens konstgräs som ska bytas först.
”Tavlor i skrubbar”
Margaretha Gustavson (M) och Kerstin Danielsson (S) tar upp frågan om det gjorts någon
konstinventering. Emma Palmér, kultursekreterare informerar om att det inte har gjorts någon
inventering av konstsamlingen på minst 15 år, ett arbete som kräver både tid och kunskap.
E-post uppdatering
Carina Grelsson (utan partibeteckning) tar upp frågan om att inte alla använder Nynäshamnsadresserna vid mejlkonversationer vilket gör det svårt att få tag på andra ledamöter inför
kontaktpolitikerbesök.
Frågan diskuteras.
Tidsram för uppdrag
Kerstin Danielsson (S) tar upp frågan om det finns tidsramar för hur lång tid ett uppdrag ska ta. Maria
Gard Günster (C) svarar att kultur- och fritidsavdelningen har en balanslista med ej avslutade ärenden
vilken uppdateras regelbundet.
Mål och budget – revisorernas granskning
Maria Gard Günster (C), tar upp frågan om att KFN inte har någon riskanalys kopplad till
Internkontrollplanen. Det måste upprättas en riskanalys inför Verksamhetsplan och internkontrollplan
2020.
Hon tar också upp frågan om att nämnden önskar få tätare ekonomirapporter än enbart vid
tertialrapporteringarna. Det bestäms att tätare rapporter, i form av tjänsteutlåtanden, ska lämnas
kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning Kulturplan
Kultur- och fritidsnämnden kommer att få tillbaka Kulturplanen från Kommunstyrelseförvaltningen.
Agneta ström Granlund, kultur- och fritidschef, informerar om att det är på gång nya biblioteksplaner
för hela länet och att de kan behöva bakas in i Kulturplanen.
Idrottsdag
Agneta ström Granlund, informerar om idrottsdagen tisdagen den 25 juni, med hoppborgar, färglopp,
en mängd aktiviteter som tex prova-på med mera.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

