KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nämnd
Offentligt sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

DIARIENUMMER

SIDA

16 mars 2021

KFN-2020/341

1 (19)

Kultur- och fritidsnämnden
Nej
16 mars 2021
Klockan 18:00-20:33, A-salen/Distans
Ledamöter

Beslutande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Frånvarande
följande paragrafer

Bo Källström (L), Ordförande
Ingalill Söderberg (DP)
Eeva Laine (S)
Diana Molinsky (M)
Hampus Holmgren (M)
Johan Alexandersson (C)
Charlotte Björkman (HP)
Michael Hagström (S)
Tua Myhrman (S)
Stefan Lindbom (S)
Robert Forsman (V)
Bo Adolfsson (SD)

§ 19-27
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ersättare
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Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 mars 2021

Övriga närvarande

Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör
Sara Andersson, nämndsekreterare/utredare*
Thomas Jansson, stabs- och utvecklingschef
Anna Maria Bergman, verksamhetschef ungdom
Tove Sandahl Fransson, enhetschef kulturstrategiska enheten
Caroline Frank, verksamhetschef idrott och anläggning
Nick Jones, verksamhetschef konst och bibliotek
Heléne Helgesson, HR-ansvarig
Mari Lönnqvist, ekonomiansvarig
Nela Bengtsson, föreningssamordnare
Mats Wesslén, lokalstrateg
Robert Lind, IT-drifttekniker*

*: närvarar fysiskt
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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BEVIS
om justering av kultur- och fritidsnämnden protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens digitala anslagstavla
Kultur- och fritidsnämnden har sammanträtt den

16 mars 2021

Protokollet har justerats den

24 mars 2021

Anslaget sattes upp den

25 mars 2021

Anslaget tas ner den

16 april 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

15 april 2021

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Registrator, kultur- och
fritidsförvaltningen, Sjödalstorget 7,
Huddinge

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www.huddinge.se
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 mars 2021

§ 15

Upprop och val av justerare
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden väljer Diana Molinsky (M) till justerare.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 mars 2021

§ 16

Godkännande av föredragningslistan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Föredragningslistan godkänns med tillägg om en övrig fråga från Robert Forsman
(V).

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 mars 2021

§ 17

Information och omvärldsbevakning - Ungdom
Anna Maria Bergman, verksamhetschef ungdom informerar om hur
ungdomsverksamheten påverkats av coronapandemin och berättar bland annat om
kulturskolans digitala undervisning. Vidare redogör Bergman för den digitala
plattformen ”Digital fritid” och berättar att verksamheten sökt externa medel för att
utveckla plattformen. Bergman redogör även för planering inför framtiden vad gäller
att ta tillvara det vi lärt oss under pandemin, exempelvis att utomhusaktiviteter är
populära och att det är viktigt att kroka arm med bland annat civilsamhället.
Överläggning
Vid informationspunkten yttrar sig Bo Källström (L), Charlotte Björkman (HP), Eeva
Laine (S), Tua Myhrman (S) och Göran Hallberg (S).

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 mars 2021

§ 18

Information från förvaltningen
Tove Sandahl Fransson, enhetschef kulturstrategiska enheten och Nela Bengtsson,
föreningssamordnare presenterar utredning av studieförbundet Ibn Rushds
verksamhet i Huddinge kommun. Resultatet av utredningen visar att användningen av
bidragsmedel, som under åren 2017–2019 utbetalats från kultur- och
fritidsförvaltningen till Ibn Rushd, inte varit rimlig utifrån antal samtidiga
studiecirklar i medlemsföreningens lokal. Däremot har det inte framkommit
indikationer på brister i studieförbundets tillämpning av HKF 8130 syfte med
bidragsgivningen. Vidare presenterar Sandahl Fransson och Bengtsson utredningens
rekommendationer om det fortsatta arbetet framåt.
Caroline Frank, verksamhetschef idrott och anläggning presenterar resultat från
laboratorie- och fälttest av konstgräset på Vretens bollplan. Det som undersökts är
friktion med olika fotbollsskor. Resultatet visar att det är för mycket sand i planen.
Under juli månad 2021 kommer kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med
leverantören att vidta åtgärder.
Mari Lönnqvist, ekonomiansvarig och Helene Helgesson, HR-ansvarig informerar
om status vad gäller ekonomi och sjukfrånvaro för januari och februari.
Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör informerar om status för framtagandet av
det nya idrottspolitiska programmet och om status för olika projekt och utredningar
som projekt om bidragsöversyn och utredning om framtida idrottsanläggningar.
Fällman informerar även om att det nu går att nominera till priser och stipendier inom
området kultur och fritid på hemsidan. Nomineringstiden är öppen fram till och med
den 11 april 2021. Vidare informerade Fällman om status för olika lokalfrågor och
besvarade de övriga frågor som inkom under arbetsutskottet den 9 mars 2021
gällande status för upphandling Skogås Racketcenter. status för föreningar under
pandemin, kaninburen i Vårby Gård samt den digitala kulturskolan.
Överläggning
Vid informationen om utredning av studieförbundet Ibn Rushds verksamhet i
Huddinge yttrar sig Bo Källström (L), Ingalill Söderberg (DP), Charlotte Björkman
(HP), Michael Hagström (S), Stefan Lindbom (S), Bo Adolfsson (SD) samt Anneli
Fällman, kultur- och fritidsdirektör.
Vid informationen om test av konstgräset vid Vretens bollplan yttrar sig Bo
Källström (L), Hampus Holmgren (M), Johan Alexandersson (C), Eeva Laine (S),
Göran Hallberg (S), Stefan Lindbom (S), Bo Adolfsson (SD) samt Anneli Fällman,
kultur- och fritidsdirektör och Mats Wesslén, lokalstrateg.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Vid informationen om ekonomi och sjukfrånvaro yttrar sig Bo Källström (L),
Charlotte Björkman (HP), Johan Alexandersson (C) och Anneli Fällman, kultur- och
fritidsdirektör.
Vid den sista informationspunkten yttrar sig Bo Källström (L) och Hampus Holmgren
(M).

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Sammanträdesdatum
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16 mars 2021

§ 19

Diarienummer KFN-2021/83.69

Justeringar eftersäsong 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag om
justeringar inför eftersäsong 2021 enligt tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2021.
Sammanfattning
Den ordinarie säsongen är kortare för utövare inom konståkning, ishockey och bandy
än inom övriga sporter. På grund av de konsekvenser coronaviruset har haft på
isföreningarnas möjlighet att bedriva sin verksamhet föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att sänka taxan för att nyttja ishallar efter ordinarie säsong, det
vill säga under så kallad eftersäsong 2021 (efter vecka 12) med 40 % förutsatt att
föreningarna betalar och kommer upp i en självkostnadsnivå om 30 000 kr.
Vidare föreslår förvaltningen en förlängning av ordinarie säsong med två veckor
(inomhussäsongen) för de föreningar som nyttjar idrottshallar enligt nedan lista.
Beslutet omfattar de ålderskategorier som följer av de restriktioner som fastställs av
Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Huddinge kommuns beslut och
förhållningsregler.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Bo Källström (L), Eeva Laine (S), Michael Hagström (S) och
Caroline Frank, verksamhetschef idrott och anläggning.
Beslutet ska skickas till
Bokningen KUF
Föreningssamordnare KUF
Berörda föreningar

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Sammanträdesdatum
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16 mars 2021

§ 20

Diarienummer KFN-2021/92.313

Detaljplan för Solgård 1:1 med flera i kommundelarna
Flemingsberg, Sjödalen och Fullersta, remiss
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar och
översänder det till kommunstyrelsen som sitt eget.
Sammanfattning
Detaljplanen är avsedd att möjliggöra anläggning av en del av Tvärförbindelse
Södertörn förbi Flemingsberg. Gällande detaljplan för området behöver ändras för att
stämma överens med Trafikverkets vägplan.
Bland annat påverkas området i närheten av Flemingsbergs gård och den så kallade
Runda villan vid Annerstavägen. Samtidigt påverkas också ytor för fritid och
rekreation i detaljplaneområdet.
Förvaltningen menar att det är viktigt att värna om kulturhistoriskt intressanta objekt
och även ytor för fritid och rekreation. Särskilt i samband med att befolkningen i
området växer under de närmaste åren.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Bo Källström (L), Göran Hallberg (S), Robert Forsman (V),
Gustaf Nyberg (MP), Mats Wesslén, lokalstrateg och Tove Sandahl Fransson,
enhetschef kulturstrategiska enheten.
Protokollsanteckningar
Robert Forsman (V) anmäler protokollsanteckning för Vänsterpartiet, se bilaga till
detta protokoll.
Suppleantyttrande
Gustaf Nyberg (MP) anmäler suppleantyttrande för Miljöpartiet, se bilaga till detta
protokoll.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Ordförande
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16 mars 2021

§ 21

Diarienummer KFN-2021/93.313

Detaljplan för Lövdungen 2 i Segeltorp, normalt
planförfarande, remiss
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar och
skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget.
Sammanfattning
Detaljplanen gäller ett område öster om Häradsvägen och norr om Gamla
Södertäljevägen. Syftet är att uppföra ett flerbostadshus med cirka 85 lägenheter och
möjlighet att uppföra lokaler i bottenvåningen längs Häradsvägen.
Den befintliga grusplanen kommer att försvinna. Att en park med lek- och
aktivitetsyta med tillhörande multisportplan tillkommer är välkommet. Dock menar
förvaltningen att en alternativ yta för en fotbollsplan bör utredas, exempelvis den
befintliga grusplanen vid Lövkärrsvägen i Jakobslund.
Förvaltningen menar att lokaler i gatuplanet kan bidra till ökad kommunal service i
området. Samtidigt menar förvaltningen att en lek- och aktivitetsyta bör komplettera
en grusplan snarare än ersätta den.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Bo Källström (L) och Michael Hagström (S).
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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16 mars 2021

§ 22

Diarienummer KFN-2021/67.313

Detaljplan för Sändaren 2 m.fl. i Trångsund, underrättelse om
granskning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar
det till kommunstyrelsen som sitt eget.
Sammanfattning
Samråd genomfördes under tiden 14 januari - 14 februari 2020 vilket kultur- och
fritidsförvaltningen svarade på i tjänsteutlåtande 200210 med diarienummer KFN2020/16.25.
Detaljplan för området strax väster om pendeltågsstationen i Trångsund gäller
byggnation av bostäder i anslutning till Magelungsvägen.
Kultur- och fritidsförvaltningen menade vid samrådet att det är viktigt att det finns
tillgång till offentlig service samt lek och rekreation för medborgare när antalet
boende ökar i området.
På den aktuella tomten finns en äldre kulturhistoriskt intressant byggnad som kallas
”Gula villan”, vilken kommer att dokumenteras och därefter kommer byggnaden att
rivas. Förvaltningen ställer sig positiv till ambitionen att dokumentera byggnaden.
Förvaltningen hänvisar till tidigare samrådssvar och har i övrigt inget nytt att anföra i
ärendet.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Bo Källström (L), Robert Forsman (V) och Gustaf Nyberg (MP).
Protokollsanteckningar
Eeva Laine (S), Robert Forsman (V) och Gustaf Nyberg (MP) anmäler gemensam
protokollsanteckning respektive suppleantyttrande för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet, se bilaga till detta protokoll.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 23

Diarienummer KFN-2019/7.67

Fyllnadsval jury och stipendiekommitté för perioden 20192022
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser för tiden till och med den 31 december 2022:
Robert Forsman (V) till deltagare i jury- och stipendiekommittén för Huddinge
kommuns kulturpris.
Gustaf Nyberg (MP) till deltagare i jury- och stipendiekommittén för Huddinge
stipendium för unga talanger.
Sammanfattning
Kerstin Medin (V) och Johan Wibäck (MP) har avgått från sina uppdrag i kultur- och
fritidsnämnden och därmed också sina uppdrag i kommittén.
Deras efterträdare i nämnden, Robert Forsman (V) och Gustaf Nyberg (MP), utses till
efterträdare i kommittén.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Bo Källström (L).
Beslutet ska skickas till
De utsedda

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Sammanträdesdatum

Paragraf

16 mars 2021

§ 24

Diarienummer KFN-2021/110.18

Avskrivning kundfordringar 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om avskrivning av bifogad förteckning över
fodringar om totalt 367 237kr, se bilaga 1.
Sammanfattning
Byggnadsföreningen Folkets hus i Huddinge har gått i konkurs och kultur- och
fritidsförvaltningen kan därmed inte räkna med att få utdelning på fordran.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Bo Källström (L) och Johan Alexandersson (C).
Beslutet ska skickas till
Ekonomi, KUF
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 25

Diarienummer KFN-2021/1.11

Delegationsbeslut 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning antagen 2018-12-11, § 14, reviderad 2019-04-02,
§ 56, 2019-10-08, § 110 och 2020-12-08, § 105. Dessa beslut ska redovisas till
kultur- och fritidsnämnden.
Beslut om beviljade föreningsbidrag, perioden 2021-01-01 – 2021-03-08,
dnr KFN-2021/1, Delegater: Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör och Thomas
Jansson, stabs- och utvecklingschef. Beslut fattat enligt kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning punkt D 1.2 (se sammanställning i bilaga)
Beslut om avtal
Tilläggsavtal avseende option om förlängning av samverkansavtal för drift av Skogås
racketcenter, dnr KFN-2016/255. Delegat: Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör.
Beslut fattat enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt C 5.1.
Avtal gällande drift av Vårby simhall, Södertörns simsällskap, dnr KFN-2021/99.
Delegat: Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör. Beslut fattat enligt kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning punkt C 5.1.
Överenskommelse mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Östra gymnasiet
gällande städning av idrottshallen på Östra gymnasiet, dnr KFN-2021/87. Delegat:
Linda Örneblad, verksamhetschef Idrott och anläggning. Beslut fattat enligt kulturoch fritidsnämndens delegationsordning punkt C 5.3.
Avtal PressReader, EBSCO, förnyelse 2021, dnr KFN-2021/98. Delegat: Nick Jones,
verksamhetschef Konst och bibliotek. Beslut fattat enligt kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning punkt C 5.3.
Beslut om entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för kultur- och
fritidsnämnden, dnr KFN-2021/16. Beslutsdatum 2021-02-17. Delegat: Bo
Källström, ordförande kultur- och fritidsnämnden. Beslut fattat enligt kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning punkt A 6.6.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Beslut om att delvis ändra beslut att öppna kultur- och fritidsnämndens
anläggningar/lokaler och verksamheter med begränsningar. Beslutsdatum 202102-04, dnr KFN-2020/283. Delegat: Bo Källström, ordförande kultur- och
fritidsnämnden. Beslut fattat med stöd av 6 kap. 39§ kommunallagen (2017:725) och
enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt A 6.6.
Beslut om tillfällig stängning av Glömsta fritidsgård. Beslutsdatum
2021-02-22, dnr KFN-2020/283. Delegat: Bo Källström, ordförande kultur- och
fritidsnämnden. Beslut fattat med stöd av 6 kap. 39§ kommunallagen (2017:725) och
enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt A 6.6.
Beslut om tillfälligt hyresfritt och avskrivning av fordran för lokalhyra (replokal
Huset), dnr KFN-2020/362. Beslutsdatum 2021-02-22. Delegat: Anneli Fällman,
kultur- och fritidsdirektör. Beslut fattat enligt kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning punkt C 3.1.
Svar på föreläggande till Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen, mål nr 597-21, dnr KFN-2021/32. Beslutsdatum 2021-02-02.
Delegat: Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör. Beslut fattat enligt kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning punkt A 1.1.
Kompletteringsyttrande till Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen, mål nr 597-21, dnr KFN-2021/32. Beslutsdatum 2021-02-24. Delegat: Anneli
Fällman, kultur- och fritidsdirektör. Beslut fattat enligt kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning punkt A 1.1.
Kompletteri
ngsyttrande
till
Förvaltnings
rätten
angående
laglighetspr
övning
enligt
kommunalla
gen, mål nr
597-21, dnr
KFN2021/32.
Beslutsdatu
m 2021-0224. Delegat:
Anneli F
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16 mars 2021

§ 26

Diarienummer KFN-2021/2.1

Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 8 februari 2021
§7 Godstrafikplan för Huddinge kommun
§12 Befrielse från förtroendeuppdrag (Ivica Burazin, C, ersättare)
§13 Val, fyllnadsval och fyllnadsnomineringar (Lars Höglund efter Erik Holmberg,
båda M)
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2021
§7 Utvecklingsplan för Flemingsberg – beslut om samråd
§8 Utvecklingsplan för Vårby – beslut om samråd
§9 Utvecklingsplan Kungens kurva – beslut om samråd
§10 Utvecklingsplan för kommundelarna Sjödalen och Fullersta med fokus centrala
Huddinge – beslut om samråd
§17 Cykelkarta för mountainbike och uppmärkning av mountainbikeleder ställningstagande över Huddingeförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 januari 2021
§8 Rätt att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2021
Bygglovs- och tillsynsnämndens beslut den 23 februari 2021
§9 Namnsättning av enskild väg i Djupån inom kommundel Vidja-Ågesta
Inkomna remisser från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden
Samråd utvecklingsplaner för Kungens kurva, Vårby, Flemingsberg och SjödalenFullersta med fokus på centrala Huddinge
Samråd för detaljplan för Solgård 1:1 m.fl., i kommundelarna Flemingsberg, Sjödalen
och Fullersta
Granskning av detaljplan för Lövdungen 2 i Segeltorp
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
Detaljplan för Generatorn 2 i Flemingsberg, standardförfarande

Sammanträdesdatum
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kultur- och fritidsnämnden

16 mars 2021

§ 27

Övriga frågor
Den övriga frågan från Robert Forsman (V) angående status för lokaler i Grantorp
besvarades under punkt 4.
Charlotte Björkman (HP) önskar Caroline Frank välkommen som ny
verksamhetschef för idrott och anläggning. Ordförande Bo Källström (L) instämmer å
nämndens vägnar i välkomnandet. Ordförande välkomnar även de nya ersättarna Lars
Högdahl (M) och Angelica Bodén (C) välkomna till nämnden.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

