PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Plats och tid
Sammanträdeslokal Landsort, hus A, plan 7, 2017-12-11 kl. 16:00-17:15

Beslutande
Kjell Andersson (S) ordförande
Daniel Jobark (S)
Bengt Löfberg (S)
Nicklas Östling (S)
Bo Persson (L)
Per Malmsten (M)
Margaretha Gustavson (M)
Kjell Gustafsson (C)
Klas Rydström (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Kerstin Danielsson (S)
Halina Juskiv (S)
Maria Bengtsson Hurtig (L)
Björn Larsson (SD)

Övriga deltagare
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef
Sune Hamrin, fritidsstrateg
Mona-Lisa Lindgren, tf bibliotekschef §§ 67-70
Åsa Urberg, sekreterare

Paragrafer
§§ 67-74

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen plan 5, 14 december kl.10:00
Underskrifter

Kjell Andersson (S)
Ordförande

Bengt Löfberg (S)
Justerare

Åsa Urberg
Sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-12-11
Anslaget sätts upp: 2017-12-14
Förvaringsplats för protokollet: barn- och utbildningsförvaltningen
Underskrift

Anslaget tas ned: 2018-01-15

Utdragsbestyrkande
Åsa Urberg
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67/17

Upprop och val av justerare
Till att justera väljs Kjell Andersson (S) och Bengt Löfberg (S) den 14 december kl.10:00.

68/17

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan ändring.

69/17

Att mäta det omätbara
Mona-Lisa Lindgren, tf bibliotekschef, informerar om ”Konsten att mäta det omätbara”, ett
forskningsprojekt. Länk: http://www.fskf.nu/utveckling/mata-det-omatbara/

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 2
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§ 70/17

Dnr KFN/2017/0002/041-

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2018
Åsa Urberg, sekreterare, redogör kort över verksamhetsplanens funktion och uppbyggnad.
Nämnden beslutar enhälligt att inte arbeta med verksamhetsplanen under dagens sammanträde då
partier i opposition inte kommer att delta i beslutet i januari. Diskussioner kring verksamhetsplanen
kommer istället att föras i de politiska majoritetsgrupperna inför beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 71/17

Dnr KFN/2017/0010/102-

Förslag på kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och
fritidsnämnden
Åsa Urberg, nämndsekreterare har tillsammans med Linda Walkeby, ordförande, satt ihop ett förslag för
nämnden att ta ställning till. Beslut kommer att tas i januari tillsammans med internbudget.

Ärendet
Uppdraget
Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att skaffa sig en översiktlig bild av hur det fungerar för dem som
verksamheten är till för, samt att vara en länk mellan verksamhet och nämnd.
Att göra ett kontaktpolitikerbesök i en verksamhet innebär att man kommer dit som gäst. Det krävs att
besöket anmäls i god tid i förväg och att besöket godkänns av enhetschef eller gruppchef.
Då flera ledamöter är kontaktpolitiker för samma verksamhet/verksamheter är det viktigt att de kommer
överens om vem som kontaktar vilken verksamhet. Kontaktpolitikern representerar nämnden och inte ett
enskilt parti. Kontaktpolitikerna får gärna besöka verksamheterna tillsammans.
Återrapportering sker muntligt vid nämndsammanträdet. Uppstår behov av ytterligare behandling av
någon del av rapporten lyfts denna som en övrig fråga.
Syfte
Syftet med uppdraget är få kunskaper om verksamheten vilket görs genom till exempel samtal med
personal och besökare. Det kan också vara av vikt att sätta sig in i hur det går med måluppföljning, vilka
kända problemområden som finns samt hur verksamhetens framtid ser ut.
Kontaktpolitikeruppdraget innebär också att lyssna och ge energi.
Kontaktpolitiker ska inte fungera som ställföreträdande fackombud.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 72/17

Dnr KFN/2017/0011/006-

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2018
Beslut
Godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden.
Datumen för kultur- och fritidsnämnders arbetsutskott återremitteras till kultur- och fritidsavdelningen för
att se över möjligheten att flytta fram dem.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta
Godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott 2018

Ärendet
Nämndsekreterare för kultur- och fritidsnämnden sammanställer inför varje 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, men utgångspunkten
är sammanträdeslokal Landsort för samtliga nämndsammanträden och förvaltningschefens rum för
samtliga arbetsutskott.
Förslag till sammanträdesdagar 2018 ser ut enligt följande:

Arbetsutskott

Tid

10 januari
21 februari
11 april
3 maj
30 maj
29 augusti
24 oktober
28 november

kl.15:00
kl.15:00
kl.15:00
kl.15:00
kl.15:00
kl.15:00
kl.15:00
kl.15:00

Justerarsignaturer

Kultur- och
fritidsnämnden
22 januari
5 mars
23 april
14 maj
11 juni
10 september
5 november
10 december

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

Utdragsbestyrkande
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§ 73/17

Dnr KFN/2017.31

Anmälda ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälda ärenden till handlingarna.

Ärenden:

Utvärdering av projektet sommarlov 2017, Nynäshamns kommun
Protokollsutdrag Kf § 184, 2017-10-18, Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018
Protokollsutdrag Ks § 206, 2017-10-04, Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2018
Protokollsutdrag Kf § 159.1, 2017-10-18, Valärenden och rättelse av protokoll av valärende,
Johan Gillqvist (M) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Protokollsutdrag Kf § 159.2, 2017-10-18, Val av ordförande i kultur- och fritidsnämnden,
Linda Walkeby (S).
Protokollsutdrag Kf § 159.3, 2017-10-18, Val av vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden,
Kjell Andersson (S) från och med den 27 oktober 2017.
Protokollsutdrag Kf § 159.7, 2017-10-18, Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden, Daniel
Jobark (S) från och med den 27 oktober 2017.
Protokollsutdrag Kf § 159.8, 2017-10-18, Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden, Kerstin
Danielsson (S) som ersättare istället för Daniel Jobark (S).
Protokollsutdrag Kf § 159.9, 2017-10-18, Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden, Nicklas
Östling (S) som ersättare istället för Waldemar Olsson (V).
Protokollsutdrag Kf § 158, 2017-10-18, Avsägelse, Susanne Wiik (S).

§ 74/17

Övriga frågor
Bengt Löfberg (S) undrar hur det gått med rampen i ishallen. Sune Hamrin, fritidsstrateg, svarar att
ispisten är ombyggd och en ny sarg är på plats.
Kerstin Danielsson (S) frågar om slitaget på skateparken. Hon undrar om det är en återkommande
kostnad. Sune Hamrin svarar att det förekommer en del slitage på lättbetongen och att kostnaden därför
är återkommande.
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef informerar om att en ny bibliotekschef börjar i april, hon
heter Giovanna Jörgensen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

