PROTOKOLL

Sida 1

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-03-04

Plats och tid
UNG fritidslokal i Villan, Alkärrsplan, 2019-03-04 kl. 15:45-17:45

Beslutande
Maria Gard Günster (C) Ordförande
Margaretha Gustavson (M)
Christina Sönnergren (M)
Johan Harding (L)
Eva-Lena Nordberg (KD)
Kerstin Danielsson (S)
Daniel Jobark (S)
Carina Grelsson (V)
Björn Larsson (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Kjell Gustafsson (C), Rolf Åberg (SN), Maria Bengtsson Hurtig (L), Aliz Serafin (KD), Halina Juskiv (S),
Khloud Al Refai (S), Bengt Holwaster (MP), Johan Wolf (SD)

Övriga deltagare
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef
Sune Hamrin, fritidsstrateg
Johan Lundström, ekonom KSF §§ 7-10
Kristian Slotte, chef UNG fritid § 7
Personal UNG fritid § 7

Paragrafer
§§ 7-20

Justeringens plats och tid: Kommunhus A, plan 5, den 7 mars kl. 16.30.
Underskrifter

Maria Gard Günster (C)
Ordförande

Daniel Jobark (S)
Justerare

Åsa Urberg
Sekreterare
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Anslaget sätts upp: 2019-03-07
Förvaringsplats för protokollet: BUF plan 5
Underskrift

Anslag
Anslaget tas ned: 2019-04-29
Utdragsbestyrkande

Åsa Urberg

PROTOKOLL

Sida 2

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Innehållsförteckning

Upprop och fastställande av dagordning
Val av justerare
Rundvandring i Villan
§ 7/19

Information UNG fritid

§ 8/19

Mål- och budgetprocessen

§ 9/19

Ekonomi Redovisning Tertialrapport 3 2018

§ 10/19

Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport januari-december 2018

§ 11/19

Återremiss Val av kontaktpolitiker 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

§ 12/19

Medborgarförslag om att bygga en danspaviljong i Svandammsparken eller en brygga
i hamnen

§ 13/19

Information Ordförandebeslut Personuppgiftsbiträdesavtal med MTM

§ 14/19

Information – Lövstock

§ 15/19

Information – Iordningsställa badplats vid Muskan

§ 16/19

Information – Mässan minfritid.nu

§ 17/19

Anmälningsärenden

§ 18/19

Redovisning av delegationsbeslut

§ 19/19

Politikerbesök

§ 20/19

Övriga frågor

Upprop och Fastställande av dagordning
Kallelsen saknar punkt 18 vilket innebär att ärendena flyttas upp ett steg från utskickad ordning.
Dagordningen fastställs med ändringen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Val av justerare
Till att justera väljs Maria Gard Günster, ordförande (C) och Daniel Jobark (S).

§ 7/19

Information UNG fritid
Kristian Slotte, chef UNG fritid, Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef samt fritidsledare från UNG
fritid informerar om verksamheten i Villan/Nynäshamn, Exit/Ösmo samt den utåtriktade verksamheten.

§ 8/19

Mål- och budgetprocessen
Åsa Urberg, nämndsekreterare/utredare ger en kort beskrivning av Mål- och budgetprocessen.

§ 9/19

Ekonomisk redovisning av tertialrapport 3 2018
Johan Lundström, ekonom KSF redogör över Kultur- och fritidsnämndens tertialrapports ekonomiska del.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-04

§ 10/19

Dnr KFN/2018/0003/042

Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport januaridecember 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsavdelningens redovisning och lägger
den till handlingarna.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 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-december ett underskott med 250 tkr. Prognosen
var ett nollresultat, men kostnaden på 254 tkr för upplupen semesterlön medförde underskottet. Dock är
verksamheternas samlade resultat positivt.
Bidragsgivning, Övrig verksamhet (Avdelningschef, Ungdomsfullmäktige, Fritidskonsulent, Kultur- och
fritidsnämnden) och Ung fritid visar ett överskott medan Anläggningar, Simhallen och Biblioteken visar ett
underskott i likhet med 2017.
Intäkterna är något högre än budget och beror främst på bidrag från socialstyrelsen för
sommarlovsaktiviteter. Personalkostnaderna är högre än budget och beror till största delen på upplupen
semesterlön. Driftkostnaderna visar på ett underskott och det är främst biblioteket som har haft större
kostnader för bokinköp, prenumerationer och IT-system än budgeterat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0003/042-7
Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 3 2018

Skickas till KSF ekonomi, KSF reg, Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-04

§ 11/19

Dnr KFN/2019/0011/102

Återremiss Val av kontaktpolitiker 2019 för Kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och
fritidsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till sammanträdesarvode för att
genomföra kontaktpolitikerbesök om totalt fem (5) timmar per år.
3. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst för att genomföra kontaktpolitikeruppdraget enligt punkt 2.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och
fritidsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till sammanträdesarvode för att
genomföra kontaktpolitikerbesök om totalt fem (5) timmar per år.
3. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst för att genomföra kontaktpolitikeruppdraget enligt punkt 2.

Ärendet
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.
Ärendet återremitterades på nämndens januari-sammanträde och med detta tjänsteutlåtande följer ett
nytt förlag på fördelning av verksamhetsområden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0011/102-4

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Skickas till
Akten, ledamöterna
§ 12/19

Dnr KFN/2018/0057/061

Medborgarförslag om att bygga en danspaviljong i
Svandammsparken eller en brygga i hamnen
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.

Ärendet
Kultur- och fritidsavdelningen har fått i uppdrag att svara på ett medborgarförslag om att bygga en
danspaviljong i Svandammsparken eller en brygga i hamnen. Förslagsställaren skriver att Nynäshamn,
liksom många andra städer, borde kunna ha underhållning i form av dans. Det skulle då ske i en
paviljong eller ännu hellre en brygga. Förslagsställaren tror att det kan komma att bli populärt och det
ska också inkludera livemusik. Frågan tas också upp om varför inte dansbanan på hembygdsgården
utnyttjas till fullo.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med
hänvisning till den redan befintliga dansbanan centralt i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0057/061-2

Skickas till
Akten, Förslagsställaren, KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-04

§ 13/19

Information Ordförandebeslut
Personuppgiftsbiträdesavtal MTM
Åsa Urberg, nämndsekreterare informerar om ett personuppgiftsavtal mellan kommunen/biblioteket och
MTM, som ordförande Maria Gard Günster (C) skrivit på i enlighet med kommunallagen 6 kap 39 §.

§ 14/19

Information – Lövstock
Agneta Ström Granlund, Kultur- och fritidschef informerar om att det kan bli en festival i år. Det finns en
grupp som arbetar med det och Daniel Jobark (S) erbjuder sig att ta kontakt med några av dessa för att
bjuda in till något av kultur- och fritidsnämndens kommande sammanträden.

§ 15/19

Information Iordningsställa badplats vid Muskan
Maria Gard Günster (C) gör ett medskick till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det även finns ett
behov av att iordningsställa badplatsen vid Lions, Muskans västra del.

§ 16/19

Information Mässan minfritid.nu
Agneta Ström Granlund informerar om mässan som kommer att vara i Tyresö i september.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-04

§ 17/19

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden redovisas:
1. KF Protokollsutdrag, 2018-12-12 § 208 – Turordning för ersättares tjänstgöring.
2. 2019-01-03 - Fråga och svar angående klubbor på isen i ishallen.
3. 2019-01-10 – Tackbrev gällande jullovet.
4. 2019-01-22 – Förslag på brygga för kanoter på Lövhagen.

§ 18/19

Redovisning av delegationsbeslut
Det finns inga delegationsärenden att redovisa.

§ 19/19

Politikerbesök
Det finns inget politikerbesök att redovisa.

§ 20/19

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

