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§ 15/18

Medborgarundersökningen
Andreas Winander Schönning, samhällsplanerare/statistiker på KSF, redogör över den senaste
medborgarundersökningen kopplat till kultur- och fritidsområdet.

§ 16/18

Kulturveckan
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef informerar om hur det går med planeringen av
Kulturveckan 2018 som kommer att vara den 6-14 oktober. Inbjudan att delta i informationsmöte den
8 mars skickas ut.

§ 17/18

Projekt Sommarlov
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef informerar om hur det går med planeringen av
Sommarlovsprojektet 2018.

§ 18/18

Information om bibliotekshyran
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef redogör över den felräkning som gav upphov till
diskussion gällande hyran för biblioteket 2018. Linda Walkeby (S) poängterar att det är viktigt med
kommunikation mellan förvaltning och politiker.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 19/18

Dnr KFN/2018/0021/009-

Väckande av nytt ärende - Nynäshamns bibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. anse Klas Rydströms (SD) yrkande besvarat enligt förvaltningens bedömning.

Ärendet
SD vill i kultur- och fritidsnämnden väcka ett ärende gällande Nynäshamns bibliotek.
Bakgrunden till yrkandet antas vara att det på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 januari
2018 framkom uppgifter om att huvudbiblioteket i centrala Nynäshamn fått en hyreshöjning på upp emot
25 %. Uppgifterna kom senare att ändras då det upptäcktes att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en felberäkning. Oavsett den åtgärdade missbedömningen anser SD
att hyran för biblioteket är hög och att förvaltningen bör utreda om det finns någon mer prisvärd och
passande lokal för biblioteket i Nynäshamn.

Förvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsavdelningen menar att det inte finns några alternativ till lokal än den befintliga.
Ett bibliotek kräver stor yta för att kunna fungera tillfredställande i fråga om stort utbud och
tillgänglighet. I anslutning till själva biblioteksdelen med böcker, studieplatser och datorplatser finns även
en konsthall och ett bild- och folkrörelsearkiv vars utrymme ingår i hyreskostnaden.
Kvadratmeterkostnaden för en så pass stor lokal som biblioteket är förhållandevis låg och det finns inga
andra lokaler i kommunen som skulle kunna anpassas till biblioteksverksamhet. Bedömningen är att
nybyggnation inte kan prioriteras inom kommunen i nuläget, bland annat på grund av ett stort behov av
nya fastigheter för skola- och omsorg. Kultur- och fritidsavdelningen på barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår mot den bakgrunden att kultur- och fritidsnämnden anser ärendet
besvarat och att ingen vidare utredning krävs.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. anse Klas Rydströms (SD) yrkande besvarat enligt förvaltningens bedömning.

Beslutsunderlag
Väckande av nytt ärende - Nynäshamns bibliotek
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0021/009-1

Skickas till Akten, biblioteket

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 20/18

Dnr KFN/2017/0003/042-

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse
januari-december 2017, tertialrapport 3
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Godkänna förvaltningens redovisning av Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse
januari-augusti 2017

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden januari-december ett nollresultat, vilket också var
prognosen. Bidragsgivning, Övrig verksamhet (Avdelningschef, Ungdomsfullmäktige, Fritidskonsulent,
Kultur- och fritidsnämnden) och Ung fritid visar ett överskott medan Anläggningar, Simhallen och
Biblioteken visar ett underskott.
Intäkterna är något lägre än budget, och avser Bibliotekets bidrag från Kulturrådet. Personalkostnaderna
är högre än budget, underskotten ligger på Simhallen, Anläggningar, Ung fritid och Biblioteken. Övriga
kostnader har ett överskott, det ligger på Bidragsgivning, Ung fritid och Övrig verksamhet medan
Anläggningar, Simhallen och Biblioteken har ett underskott.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens redovisning av Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse
januari-augusti 2017

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens redovisning av Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse
januari-augusti 2017

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse januari-december 2017, tertial 3
KFN/2017/0003/042-8

Skickas till Akten, KSF ekonomi

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 21/18

Dnr KFN/2017/0049/061-

Svar på medborgarförslag om fasta banor för swimrun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Bevilja medborgarförslaget med hänvisning till kultur- och fritidsavdelningens yttrande

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått ett medborgarförslag på delegation från kommunfullmäktige. Ärendet
inkom den 29 september. I förslaget beskrivs Nynäshamns kommuns långsdistansklubb, NLDK, och det
växande intresset för sporten swimrun. Förslagsställarna önskar att få medel till att kunna märka upp tre
st banor med hjälp av målade ljusblå band. De beräknar att märkningen kostar ca 10 000 kr vilket
inkluderar färg och skyltar och de avser att själva ansvara för fortsatt inventering och underhåll.

Förvaltningens yttrande
Kultur- och fritidsavdelningen har tillsammans med ansvariga på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit ställning till förslaget genom ett möte med förslagsställarna. På
mötet framgick att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser Svandammssparken vara ett bra
alternativ för startpunkt. Istället kom man överens om att området vid Hamnvik är mer lämpligt.
Det finns två saker som ska vara för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna bevilja medborgarförslaget
och därmed också ge klubben ett bidrag:
1. Nynäshamns Långsdistansklubb måste lämna in en ansökan om Övrigt bidrag, så kallad ”snabb slant”
till kultur- och fritidsavdelningen.
2. Föreningen måste också lämna in en karta som visar var märkningen ska finnas till avdelning
Stadsmiljö på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande.
I övrigt anser kultur- och fritidsavdelningen att föreningens förslag är bra och initiativrikt samt bidrar till
att göra Nynäshamns kommun attraktivare och gynnar folkhälsan.

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

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Att anlägga fasta swimrunbanor i Nynäshamn
Tjänsteutlåtande KFN/2017/0049/061-2

Skickas till Akten, MSF, KSF, Förslagsställarna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 22/18

Dnr KFN/2017/0054/061-

Återremiss - Svar på medborgarförslag om utegym vid
Sälldalen/Porthus
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendet
Kommunfullmäktige har delegerat till Kultur- och fritidsnämnden att svara på ett medborgarförslag som
inkom den 30 november 2017. Förslagsställarna önskar ett utegym vid Sälldalen alternativt Porthus vid
Sorunda där många byter buss, parkerar bil eller cykel. Ärendet återremitterades till kultur- och
fritidsavdelningen efter kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 januari.
Avdelningen ombads komplettera svaret med mer exakta uppgifter om var förslagsställarna avsåg att
gymmet skulle vara placerat.

Förvaltningens yttrande
Kultur- och fritidsavdelningen menar att en av kultur- och fritidsnämndens viktigaste uppgifter är att
värna om folkhälsan. Utegym, motionsbanor och fristående träningsredskap är olika sätt att tillgodose
många människors behov av rörelse och motion. Syftet med förslaget stämmer väl överens med ett av
kultur-och fritidsnämndens mål. I detta fall kan kultur-och fritidsavdelningen inte bygga ett utegym, då
kommunen inte äger mark vid vare sig Porthus, Sälldalen eller områdena runt omkring.
De ekonomiska aspekterna av medborgarförslaget måste också tas i beaktande. Det finns idag ett relativt
nybyggt utegym som ligger på Estö IP i tätorten. Det utegymmet finansierades genom investeringsmedel
och kostade ca 440 tkr att bygga.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

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

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Att förbättra miljön på Lisön
Tjänsteutlåtande KFN/2017/0054/061-3

Skickas till KSF, Akten, Förslagsställarna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 23/18

Dnr KFN/2018/0022/291-

Renovering av idrottshallen i Stora Vika
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Göra en beställning hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att renovera Stora Vika
idrottshall med omklädningsrum och duschar samt besikta och komplettera den fasta
utrustningen och iordningsställa en ny entré.

Ärendet
Idrottshallen i Stora Vika stängdes år 2010. Anledningen var dels av ekonomiska skäl, dels av sanitära
olägenheter i omklädningsrummen. Syftet med att öppna upp hallen igen är att området har brist på
fritidslokaler. Det finns en politisk enighet kring detta uppdrag med att påbörja saneringsarbetet och
därmed kunna erbjuda medborgarna i Stora Vika en hall för olika ändamål. Meningen är att arbetet ska
påbörjas snarast. Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beställer av miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att renovera idrottshallen till användbart skick med
fungerande dusch- och omklädningsmöjligheter samt att den fasta utrustningen i hallen som bommar,
linor och bänkar kompletteras och besiktigas. Avdelning förskola på barn- och utbildningsförvaltningen
använder idag lokaler i Stora Vika skolbyggnad. De använder samma entré som till idrottshallen. Det är
därför viktigt att renoveringen också inkluderar byggnation av en ny entré, så att inte besökare till
idrottshallen kommer in i förskolans verksamhet. Kostnaden för renoveringen betalas genom den hyra
som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar Kultur- och fritidsnämnden för lokalen. Det
kommer att innebära ett underskott i budgeten 2018, men får regleras med nya medel inför 2019.
Kostnaderna för renoveringen kommer att uppgå enligt Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen till
ca 4 miljoner.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Göra en beställning hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att renovera Stora Vika
idrottshall med omklädningsrum och duschar samt besikta och komplettera den fasta
utrustningen och iordningsställa en ny entré.

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut
1. Göra en beställning hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att renovera Stora Vika
idrottshall med omklädningsrum och duschar samt besikta och komplettera den fasta
utrustningen och iordningsställa en ny entré.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/2018/0022/291-1

Skickas till Akten, KSF ekonomi

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 24/18

Dnr KFN/2018.7

Anmälningsärenden
2018-01-19
Gallring och arkivering av Webbsidor
2018-02-14
Synpunkt och svar om istider för förskola
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden till handlingarna.

§ 25/18

Övriga frågor
Bo Persson (L) tar upp frågan om skulpturerna på Landsort/Öja. Han undrar hur det går och vill ha
en redogörelse nästa sammanträde. Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef svarar att det nu
är Kulturbryggan som nu har ansvaret av skötsel. Kultur- och fritidsnämnden får en tydligare
redogörelse med bakgrundsbild vid nästa sammanträde.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

