PROTOKOLL

Sida 1

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-04-23

Plats och tid

Sammanträdesrum Landsort, plan 7, hus A, 2018-04-23 kl. 16:00-17:15

Beslutande

Linda Walkeby (S) ordförande
Daniel Jobark (S)
Kerstin Danielsson (S)
Kjell Andersson (S) vice ordförande
Bo Persson (L)
Margaretha Gustavson
Christina Sönnergren
Kjell Gustafsson (C)
Klas Rydström (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Leif Branting (MP)
Bo Schagerberg (S)
Halina Juskiv (S)
Nicklas Östlingsson (S)
Maria Bengtsson Hurtig (L)
Eva-Lena Nordberg (KD)
Björn Larsson (SD)

Övriga deltagare

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Sune Hamrin, fritidsstrateg samt enhetschef Kvarnängens IP
Roland Friberg, ekonom KSF
Åsa Urberg, sekreterare

Paragrafer
§§ 26-38

Justeringens plats och tid: Kommunhus A, plan 5 den 23 april DIREKTJUSTERING
Underskrifter
Linda Walkeby
Ordförande

Christina Sönnergren (M)
Justerare

Åsa Urberg
sekreterare
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Anslaget sätts upp: 201-04-24
Förvaringsplats för protokollet: Plan 5, BUF
Underskrift

Åsa Urberg

Anslag
Anslaget tas ned: 2018-05-16
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-23

Sida 2

Innehållsförteckning
§ 26

Upprop och val av justerare

§ 27

Fastställande av dagordning

§ 28

Landsort/Öja skulpturer information

§ 29

10MILA information

§ 30

Konstgräsplan information

§ 31

Yttrande över remiss - Mål och Budget 2019-2022

§ 32

Yttrande över remiss - Medborgarförslag - Bygg en park för lek och olika sportaktiviteter
till ungdomarna på Backluraområdet

§ 33

Ombilda ungdomsfullmäktige till ett ungdomsråd

§ 34

Ordförandeförslag - Utveckla Kvarnängen till en multi- och extremsportanläggning

§ 35

Ordförandeförslag – Återinrättande av en EU-samordnare i kommunen

§ 36

Utnämnande av dataskyddsombud samt entledigande av personuppgiftsombud för
kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun

§ 37

Anmälningsärenden

§ 38

Övriga frågor

§ 26/18

Upprop och val av justerare

Till att justera valdes Linda Walkeby (S), ordförande, och Christina Sönnergren (M). Protokollet
direktjusteras.

§ 27/18

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med övriga frågor, som under dagens möte består av politikerrapporter.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 28/18

Landsort/Öja skulpturer

Åsa Urberg, sekreterare, informerar nämndens ledamöter om de skulpturer som föreningen
Kulturbryggan idag sköter åt kommunen/kultur- och fritidsnämnden. Det är tänkt att kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 11 juni ska hållas på Landsort/Öja. En förfrågan om vilka som kan
följa med kommer att skickas ut.

§ 29/18

10MILA

Sune Hamrin, fritidsstrateg och enhetschef Kvarnängens IP, informerar nämndens ledamöter om
orienteringstävlingen 10MILA, som går av stapel följande helg den 28-29 april.

§ 30/18

Konstgräsplan

Sune Hamrin redogör över konstgräsplanerna i Nynäshamns kommun. Han visar olika förslag på vad en
konstgräsplan kan innehålla och miljöaspekterna i det. Han informerar också om att han håller på att ta
fram en åtgärdsplan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0002/041-

Yttrande över remiss - Mål och Budget 2019-2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Överlämna yttrandet över mål- och budget till kommunstyrelsen
Margaretha Gustavson (M), Christina Sönnergren (M), Kjell Gustafsson (C) och Klas Rydström (SD) deltar
inte i beslutet.
Ärendet
Mål och budget 2019 - 2022 är kommunfullmäktiges styrdokument. Här anges övergripande prioriteringar
för verksamheternas inriktning. I Mål och budget fastställs de kommungemensamma målen och
nämndernas ekonomiska resurser.
Utgångspunkt för kommunbidragsfördelningen 2019 är Mål och budget för år 2018, som fullmäktige
beslutade om i november 2017. Kultur- och fritidsnämnden fördelas för år 2019 49,2 mnkr.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Överlämna yttrandet över mål- och budget till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Överlämna yttrandet över mål- och budget till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Remissyttrande för nämnd mob 2019-2022
Bilaga 1 Källförteckning och definition av nyckeltal för indikatorer till MoB 2019
Bilaga 2 Nyckeltal och nyckeltalsindikatorer samt källförteckning till MoB 2019-2022
Bilaga Mål och Budget 2019-2022 remissversion version 1.0.
Skickas till
Akten
KSF
KSF ekonomi

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0025/061-

Yttrande över remiss - medborgarförslag - bygg en park
för lek och olika sportaktiviteter till ungdomarna på
Backluraområdet
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Överlämna yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 10 januari 2018 § 8, att inte delegera beslutsrätten till någon av
nämnderna, men vill inhämta ett yttrande av kultur- och fritidsnämnden och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Kultur- och fritidsavdelningen menar att medborgarförslaget visar att det finns ett stort behov av fler
aktivitets- och rekreationsytor i kommunen, särskilt i Backluraområdet.
Kultur- och fritidsnämnden prioriterar barn och unga i sitt beslutsfattande, men det är lika viktigt med
vardagsmotion i alla åldrar. Mötesplatser som skapas för att omfatta alla kategorier av människor kan
möjliggöra nya sociala nätverk och bidrar både till fysisk och också psykisk hälsa.
Kultur- och fritidsavdelningen anser att ett mer utförligt svar bör komma från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, som bär ansvaret för de byggnationer som utförs och kommer att
utföras i området.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. överlämna ett yttrande till kommunstyrelseförvaltningen

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0025/061-2
Medborgarförslag - Bygg en park för lek och olika sportaktiviteter till ungdomarna på Backluraområdet
Namninsamling - Medborgarförslag - Bygg en park för lek och olika sportaktiviteter till ungdomarna på
Backluraområdet

Skickas till
Akten
KSF
MSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 33/18
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Dnr KFN/2018/0028/109-

Ombilda ungdomsfullmäktige till ett ungdomsråd
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige att:
1. Ungdomsfullmäktige upphör i sin nuvarande form
2. ge Kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att hjälpa ungdomar att istället starta ett Ungdomsråd
3. de medel som idag är avsatta för Ungdomsfullmäktige, 100 000 kr, övergår till Ungdomsrådet
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
4. UNG fritid får till uppdrag att leda/handleda Ungdomsrådet och är ekonomiskt ansvariga för
tilldelade medel samt utvärderar till årsbokslut 2019

Ärendets behandling
Det viktigaste kriteriet för att starta ett Ungdomsråd är givetvis att det finns ungdomar som är
intresserade av uppdraget, men i det ligger fler aspekter att ta i beaktande:
UNG fritid har fullt förtroende att vara handledare till ett ungdomsråd då det är de som i första och
närmaste hand möter ungdomarna på deras egna arenor. Det har varit svårt att nå ut till andra
ungdomar än de redan engagerade och till personer med olika intressen och bakgrund.
Andra kommuner med Ungdomsråd har erfarenhet av att det behövs en ungdomssamordnare eller någon
form av administrativt stöd för att rådet ska fungera över tid. Det är också en relativt hög omsättning på
ledamöter, då unga inte är unga särskilt länge och ny kunskap måste tillföras gruppen.
Kultur- och fritidsavdelningen anser att de ungdomar som nu är intresserade av att starta ett
Ungdomsråd ska få ett formellt stöd från UNG fritid. Det är mer demokratiskt att kommunen hjälper till
och stöttar Ungdomsråd på samma sätt som man stöttar rådet för funktionshinderfrågor och
Pensionärsrådet.
- Ungdomsrådet bör bestå av minst 5 aktiva medlemmar som är villiga att driva verksamhet och
engagera sig för att uppnå förändring. Medlemmarna bör vara insatta i att det kan ta tid att
uppnå förändring och att det krävs engagemang.
- Det bör finnas en inledande diskussion om varför rådet ska finnas, vad som är mål och syfte.
- Det bör också finnas en inledande diskussion om hur rådet vill fatta beslut, vilka mötestider och
mötesplatser man ska ha och hur man kan bli medlem. Om rådet vill vara en egen förening krävs
också stadgar och en styrelse, men det innebär även större självständighet.
- Rådet bör ha diskuterat vilken relation man vill ha till politiker och tjänstemän på chefsnivå.
Behövs stöd och/eller samarbete? Vilka personer/myndigheter/organisationer kan hjälpa rådet att
uppnå förändring?
Varje år ger kommunen ett bidrag på 100 000 kr till Ungdomsfullmäktige att disponera till exempelvis
skolavslutning, valborgsfest och andra evenemang eller kurser och konferenser. Hur dessa pengar har
använts och nyttan av användningen har inte varit konsekvent. För att få bättre struktur på den
ekonomiska hanteringen föreslår kultur- och fritidsavdelningen att UNG fritid ges i uppdrag att handleda
ungdomarna i organisation och ge administrativt stöd.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Det är också tänkt att en del av medlen ska vara ”öronmärkta” till arrangemang. Det är önskvärt att
kultur- och fritidsnämnden även fortsättningsvis engagerat följer Ungdomsrådets arbete genom att bjuda
in till dialog och rapportering på nämndsammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Föreslå
1.
2.
3.

kultur- och fritidsnämnden att besluta föreslå kommunfullmäktige att:
Ungdomsfullmäktige upphör i sin nuvarande form
ge Kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att hjälpa ungdomar att istället starta ett Ungdomsråd
de medel som idag är avsatta för Ungdomsfullmäktige, 100 000 kr, övergår till Ungdomsrådet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
4. UNG fritid får till uppdrag att leda/handleda Ungdomsrådet och är ekonomiskt ansvariga för
tilldelade medel samt utvärderar till årsbokslut 2019

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
Föreslå
1.
2.
3.

kultur- och fritidsnämnden att besluta föreslå kommunfullmäktige att:
Ungdomsfullmäktige upphör i sin nuvarande form
ge Kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att hjälpa ungdomar att istället starta ett Ungdomsråd
de medel som idag är avsatta för Ungdomsfullmäktige, 100 000 kr, övergår till Ungdomsrådet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
4. UNG fritid får till uppdrag att leda/handleda Ungdomsrådet och är ekonomiskt ansvariga för
tilldelade medel

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0028/109-1
Brev från fd ordförande Ungdomsfullmäktige

Skickas till
UNG fritid
KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 34/18

Sida 8

Dnr KFN/2018/0031/443-

Ordförandeförslag - Utveckla Kvarnängen till en multioch extremsportanläggning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
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
Förslag
Linda Walkeby (S) yrkar på ett tillägg i beslutet för att förtydliga att summan i tjänsteutlåtandet inte
stämmer.
Sammanfattning
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Linda Walkeby har lämnat ett ordförandeförslag till nämnden.
Ärendet
I Nynäshamns kommun finns det flera idrottsanläggningar som erbjuder medborgare olika sport- och
idrottsaktiviteter. Kvarnängens IP är en av de mest centrala idrottsplatserna i kommunen med goda
bussförbindelser och stora markytor som är mycket väl lämpade att utveckla ytterligare.
Valet att utveckla Kvarnängen med multi- och extremsport är för att kunna bredda utbudet ytterligare för
att nå ut med aktiviteter till fler medborgare, för att förstärka kommunen som ett attraktivt besöksmål
samt att ge kommunens skolor fler möjligheter att profilera sig med ett bredare utbud av idrottsprofiler.
Multisporter och Extremsporter passar även perfekt in i Nynäshamns fantastiska miljö med hav, skärgård,
kuperad terräng och vackra natur. Många av dessa sporter utövas redan i kommunen och många i direkt
anslutning till Kvarnängens IP. Det gör inriktningen mot multi- och extremsport till ett naturligt val att
fortsätta utveckla, paketera och marknadsföra kommunen utåt med.
Sune Hamrin kommer att skicka ut den tidigare utredningen som gjordes 2012.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
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.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
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.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-23

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0031/443-1

Skickas till
Akten, KSF, MSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0032/100-

Ordförandeförslag – Återinrättande av en EU-samordnare
i kommunen
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. föreslå kommunstyrelsen att återinrätta en EU-samordnare i kommunen.

Sammanfattning
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Linda Walkeby har lämnat ett ordförandeförslag till nämnden.

Ärendet
De finansiella strukturerna i samhället är delvis uppbyggda på att kommunerna ges ekonomiskt stöd från
staten per automatik beroroende på bland annat befolkningsunderlag. Övriga bidrag och riktade stöd
måste kommunerna, företagarna, kulturarbetarna och föreningarna aktivt själva ansöka om. Stöden finns
att söka hos exempelvis stat, landsting, länsstyrelse, EU, fonder och stipendier.
För de kulturarbetare och föreningar som finns inom Kultur- och fritidsnämndens område skulle det vara
av stor betydelse om de med ett extra ekonomiskt stöd kunde få möjlighet att lyfta sin verksamhet
ytterligare och därmed även bidra till ett ännu större kultur- och fritidsutbud i Nynäshamns kommun.
Idag går de miste om många av dessa bidrag som skulle kunna lyfta både kultur- och fritidsnämndens
och föreningarnas verksamheter, då processerna är tidskrävande och upplevs som besvärliga. Den
otillräckliga kunskapen om vilka stöd som finns att söka och var de finns anges också som en stor orsak
att man idag inte tar till vara på denna möjlighet.
För några år sedan fanns det en anställd EU-samordnare i kommunen som hjälpte näringslivet,
kommunen och föreningar att söka externa bidrag för att utveckla verksamheterna. En EU-samordnare
kan till exempel ha till uppgift att informera kommunledning och förvaltningar om vilka möjligheter som
finns att förbättra det kommunala utvecklingsarbetet genom statlig- och EU-finansiering. EUsamordnaren bör även hjälpa lokala näringsidkare, kulturarbetare och föreningar med information,
vägledning, rådgivning och stöd i ansökningsförfarandet.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. föreslå kommunstyrelsen att återinrätta en EU-samordnare i kommunen.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. föreslå kommunstyrelsen att återinrätta en EU-samordnare i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0032/100-1

Skickas till
Akten, KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018/0029/106-

Utnämnande av dataskyddsombud samt entledigande av
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i
Nynäshamns kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:
1. Entlediga Yvonne Persson, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, från uppdraget
som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen, samt
2. utse Maria Ekstedt, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, till dataskyddsombud
för kommunstyrelsen.

Bakgrund

Under våren 2016 skrev Europaparlamentet och EU:s ministerråd under en ny dataskyddsförordning
(General Data Protection Regulation, GDPR). Den nya förordningen ska gälla för alla organisationer som
lagrar eller hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller kunder och kommer den 25
maj 2018 att ersätta den svenska personuppgiftslagen (1998:204) PuL. Förordningen gäller för all
behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad eller ingår i register.

Ärendet

I samband med att den nya dataskyddsförordningen träder ikraft är samtliga kommunens
personuppgiftsansvariga nämnder skyldiga att utse ett dataskyddsombud.
Då kommunens skyldighet att utse personuppgiftsombud enligt nuvarande lagstiftning ersätts med
skyldigheten att utse ett dataskyddsombud, behöver varje nämnd besluta om att entlediga nuvarande
personuppgiftsombud från sitt uppdrag. Mot bakgrund av att uppdraget som personuppgiftsombud
ersätts med ett dataskyddsombud i dataskyddsförordningen förslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunstyrelsen entledigar Yvonne Persson, kommunjurist, som personuppgiftsombud och utser Maria
Ekstedt som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:
1. Entlediga Yvonne Persson, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, från uppdraget
som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen, samt
2. utse Maria Ekstedt, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, till dataskyddsombud
för kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:
1. Entlediga Yvonne Persson, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, från uppdraget
som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen, samt
2. utse Maria Ekstedt, kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, till dataskyddsombud
för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0029/106-2
Skickas till: Akten, KSF, Y.Persson, M. Ekstedt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN/2018.16

Anmälningsärenden
Klagomål mot biblioteket ”omvänd rasism mot svenskar”.
Svar på klagomål ”omvänd rasism mot svenskar”.
Synpunkt gällande öppettider biblioteket.
Svar på synpunkt gällande öppettider biblioteket.
Klagomål gällande Moas torp.
Svar på klagomål gällande Moas torp.
Ärendena läggs till handlingarna.
§ 38/18

Övriga frågor

Politikerrapporter
Maria Bengtsson Hurtig (L) har varit på Kvarnängens IP och bland annat träffat en spelare från
hockeyhotellet. Hon menar att det vore bra med en vidare överblick i fråga om hallar och dess
användningsområden. Hon undrar hur verksamheterna kan utvecklas.
Hon rapporterar också om att det finns mycket vildsvin på Kvarnängen och undrar om det finns någon
plan för att få bort dem?
Hon observerade också att det finns ett gym i Kvarnängshallen.
Sune Hamrin, gruppchef på Kvarnängens IP svarar att hockeyhotellet inte är kommunens. Han informerar
också om att det är barn- och utbildningsförvaltningen som använder gymmet till skolan. Kultur- och
fritidsavdelningen har inte tillgång till det.
Christina Sönnergren (M) informerar om att innebandyhallen används i stort sett hela tiden.
Nicklas Östlig (S) har varit och besökt simhallen och prata med simhallschefen som är mycket nöjd med
besöksstatistiken.
Christina Sönnergren (M) tar upp frågan om sprickor i väggen på simhallen efter vintern. Lina Axelsson
Kihlblom, förvaltningschef tillägger att arbete pågår med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kerstin Danielsson (S) och Margaretha Gustavson (M) har varit på biblioteket och i konsthallen.
Hon har träffat ansvarig för konsthallen och bibliotekschef. De tillägger att biblioteket vill ha fler
författarbesök. Hon redogör vidare för studieplatserna, som fungerar bra.
Linda Walkeby (S) informerar om att hon träffat Moas vänner. De väntar på besked från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen om hjälp. Hon har också träffat kören Babords Halsar och pratat med
personer som gärna uppträder på en eventuell ny scen i Svandammsparken.
Vidare informerar hon om att hon funderar kring lösningar för att nå unga vuxna, och ge dem möjlighet
att få en mer meningsfull fritid.
Det finns två järnvägsföreningar i Nynäshamn. Linda har träffat ordförande från Stockholm-Nynäs
järnväg kamratförening, SNJK.
Det har framkommit önskemål om konstrunda i Nynäshamns kommun, förvaltningen ska se över det.
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