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Kulturnämnden

Plats och tid

Nacka stadshus 18:00-20:15
BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Richard Wendt (M)
(ordförande)
Lena Linnerborg (L) (1:e v
ordf)
Lovisa Emanuelsson (S) (2:e v
ordf)
Elisabet Engström (M)
Monika Segerman (M)
Mattias Westling (C)
Ylva Jans (KD)
Jan Salomonsson (V)
Ingvar Eklund (L)

Robin Irberger (M)
Katarina Devell (C)
Adrienne Teleki (M)
Jack Sjölund (KD)
Mattias Qvarsell (S)
Ewa Jäderberg (S)
Lamin Jatta Modigh (NL)
Åsa Marnell (MP)
Anne Skoogh (L)
Vilma Mori Aguilar (M)

Övriga deltagare

Anders Mebius, Louay Khawandeh, Cortina Lange, Anna Hörnsten,
Johanna Balic, Susanne Broman Kjulsten, Lilit Nersesyan

Utses att justera
Justeringsdatum

Lena Linnerborg
2021-03-23

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §24, §26

……………………………….
Johanna Balic
Ordförande
……………………………….
Richard Wendt

…………………………………

Justerande
………………………………..
Lena Linnerborg

…………………………………
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kulturnämnden
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned

2021-03-23
2021-03-24
2021-04-15

Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets nedtagande.
Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus

Underskrift
……………………………………………..
Johanna Balic
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§24
§26

Revidering av specifika auktorisationsvillkor för kundval kulturskola
Detaljplan för Fasanvägen, Sicklaön 238:1 m.fl., på Sicklaön

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

KUN 2021/24

Revidering av specifika auktorisationsvillkor för kundval
kulturskola
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta reviderade specifika auktorisationsvillkor för kundval
kulturskola, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2021.
Kulturnämnden beslutar att de specifika auktorisationsvillkoren ska träda i kraft från och med
den 1 juni 2021.
Kulturnämnden beslutar att det specifika auktorisationsvillkoret om max tre checkar per
person, ska träda i kraft med omedelbar verkan gällande ansökningar om plats till
höstterminen. Kulturnämnden beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
I Mål och Budget 2021-2023 beslutade kommunfullmäktige om en besparing för
kulturnämnden på 2 miljoner kronor (KFKS 2020/40). Besparingen innefattade en ny
begränsning av max antal checkar/elevplatser per elev inom kundval kulturskola.
Kulturnämnden beslutade i internbudgeten 2021 att möta besparingskravet genom att minska
antalet checkar/elevplatser per elev från max fyra till tre, med start från och med höstterminen
2021. Beslutet innebär att de specifika auktorisationsvillkoren för kundval kulturskola måste
revideras. I samband med denna revidering föreslås även en del redaktionella förändringar,
samt förtydliganden av betalningsvillkor gällande terminsavgifter, utbetalning av ersättning
till anordnarna, samt nya villkor för svar vid ansökan om plats. De reviderade specifika
auktorisationsvillkoren föreslås träda i kraft från och med den 1 juni 2021.
Auktorisationsvillkoret om max tre checkar/elevplatser per elev, föreslås träda i kraft med
omedelbar verkan gällande ansökningar om plats till höstterminen.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Revidering av specifika auktorisationsvillkor för kundval kulturskola
Förslag till reviderade Specifika auktorisationsvillkor kundval kulturskola 210301
Yrkanden
Lovisa Emanuelsson (S) yrkade bifall till utsänt förslag med nedanstående ändringar:
Att Antalet checkar bestäms till max 4 per person.
Att Om en elev slutar mitt i terminen så betalas check och avgift ändå för kvarvarande tid på
terminen.
Att avgift och check sätts ned för elev som erhåller plats under pågående termin i proportion
till kvarvarande undervisningstillfällen.
Att Den auktoriserade verksamheten inte ska konkurrera genom att tillämpa mindre
förmånliga anställningsvillkor för personalen än som är vedertaget i kollektivavtal för
branschen.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Att betalning av terminsavgiften för ämnesundervisning i musik medger även en plats i
orkester/band/kör per elev utan ytterligare avgift. Kulturskolan erhåller således check även för
deltagande i orkester/band/kör för varje elev som löst ämnesundervisning.
Att återkoppling till anmälda elever sker senast 10 dagar efter anmälan under pågående
skoltermin. Senast 10 dagar efter skolans terminsstart.
Richard Wendt (M) yrkade bifall till förslaget från kultur- och fritidsenheten och avslag på
Lovisa Emanuelssons (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kulturnämnden har bifallit förslaget
från kultur- och fritidsenheten.
Protokollsanteckning
Åsa Marnell lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet.
"Miljöpartiet förstår att det är nödvändigt att sänka kostnaderna när budgetramen har sänkts
och att det då krävs ett konsekvensbeslut att ändra auktorisationsvillkor för kundval
kulturskola. Å andra sidan, hade MP varit i majoritet, hade vi inte gjort denna neddragning på
kommunens kulturbudget. I vårt budgetförslag för 2021 har vi istället ökat kulturbudgeten
jämfört med Alliansens."
Lamin Jatta Modigh lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan.
"Nackalistan är sedan tidigare mycket kritisk till förslaget att minska kulturchecken. Vi har
som mål att alla skolelever och -ungdomar från förskolan och uppåt ska ges tillfälle
till professionella scenkonstföreställningar inom teater, musik, dans, cirkus med mera samt att
få vara medskapande i en professionell kulturaktivitet. Dessa delar är ytterst viktiga för våra
skolbarn och -ungdomar. Alla vi behöver från tidig ålder dessa möjligheter att berika våra liv
och få förståelse för människolivets rikedom och komplexitet."
Lovisa Emanuelsson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna.
"Moderaternas nedskärning på kulturskolorna är en dubbelstöt mot både elever och personal.
Detta är en synnerligen dålig kulturpolitik både på lång och kort sikt. På lång sikt
eftersom grogrunden för det svenska musikundret och för utvecklingen av en kreativ och
sammanhållande kulturnäring monteras ned. På kort sikt är det oerhört dålig tajming. Efter ett
år av coronarestriktioner och nedstängning av så gott som hela kulturnäringen så behöver
kulturarbetare, som många gånger arbetar på kulturskolorna, alla arbetstillfällen som behövs.
Socialdemokraterna vill istället att alla Nackas barn och unga ska ges tillgång till ett rikt
kulturutbud och till en bra utbildning inom det kulturella området. Det förutsätter att vi ger
kulturskolorna de bästa förutsättningarna att med goda anställningsvillkor rekrytera de bästa
lärarna.
Den auktoriserade verksamheten inte ska konkurrera genom att tillämpa mindre förmånliga
anställningsvillkor för personalen än som är vedertaget i kollektivavtal för
branschen. Moderaternas politiska inriktning tycks snarare vara att kulturskolorna ska hållas
hårt och deras anställda ska ha så osäkra anställningsvillkor som möjligt vilket leder till en
bransch med livstids provanställningar."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Jan Salomonsson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet.
"Vänsterpartiet anser att ett villkor för auktorisering ska vara att aktörers anställning av lärare
och medarbetare ska regleras genom kollektivavtal. Vi bifaller därför Socialdemokraternas
ändringsyrkande."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

KUN 2021/26

Detaljplan för Fasanvägen, Sicklaön 238:1 m.fl., på
Sicklaön
Beslut
Kulturnämnden antar förslag till yttrande enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 5
mars 2021.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över detaljplan för Fasanvägen,
Sicklaön 238:1 på Sicklön, Nacka kommun.
Utveckling av områden i närheten av Ektorp centrum är positiv då området då det ger
förutsättningar nya flerbostadshus i centralt belägna delar av Nacka.
Intentionen i planbeskrivningen är att nybyggnationens karaktär ska ta hänsyn till såväl
volym, gestaltning, fasadmaterial och detaljutförande i befintlig bebyggelsen och därmed ta
särskild hänsyn till de kulturvärden som finns på platsen. Fortsatt information om gestaltning
av området är önskvärt.
Vikten av säkra gång- och cykelvägar för att barn och ungdomar ska kunna förflytta sig säkert
i området och sammankopplingar till andra cykelleder i Nacka poängteras.
Handlingar i ärendet
Tjn Yttrande över detaljplan för Fasanvägen
Yttrande över detaljplan för Fasanvägen
Planbeskrivning Fasanvägen
Yrkanden
Lovisa Emanuelsson (S) yrkade att lägga till följande text i nämndens yttrande:
"Nämnden vill även poängtera vikten av att ta hänsyn till offentlig konst och gestaltning i
stadsutvecklingen samt platsens naturvärde och befintlig natur.
Det är även önskvärt att utreda hur tillgång till lokal kultur så som bibliotek och offentliga
samlingsytor ser ut och utreda för vilken kapacitet som behövs när området förtätas."
Richard Wendt (M) yrkade bifall till förslaget från kultur- och fritidsenheten.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att kulturnämnden har beslutat i enlighet
med förslaget från kultur- och fritidsenheten.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Åsa Marnell lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet.
"Jag saknar en hänvisning och tydligare koppling till kommunens kulturmiljöprogram i
yttrandet från kulturnämnden. Varför inte använda samma skrivning som finns i
tjänsteskrivelsen under rubriken ”Enhetens analys och bedömning”, istället för att använda
den sammanfattande texten med en mildare formulering. Jag tycker att det ska stå /.../
nybyggnaden ska harmoniera med och ta särskild hänsyn till såväl volym, gestaltning och
fasadmaterial och detaljutförande i befintlig bebyggelse som är utpekat i
kulturmiljöprogrammet.
Nybyggnationen ligger inom området som är utpekat som ett lokalt intresse för
kulturmiljövården. Det ligger i en ekbacke som bedöms ha påtagligt naturvärde. Förtätning
bör placeras utanför sammanhållna bostadskvarter och utformas med respekt för befintlig
natur. Jag tycker att kulturnämnden i sitt yttrande också bör ha med detta perspektiv likväl
som att vi har med en text om gång- och cykelvägar.
Även fast det inte planeras för offentlig konst i den här detaljplanen vill vi ändå göra följande
medskick i det fortsatta arbetet med detaljplanen: Offentlig konst kan spela en viktig roll i
stadsutvecklingen och för att lyfta områden. Miljöpartiet vill ha mer konst i lokalsamhället,
lyfta fram lokala konstnärer och ge medborgarna stort inflytande över vilken typ av konst som
väljs. Vi vill att en procent vid ny-, om- och tillbyggnader ska gå till att förse offentliga
utrymmen med konst eller konstnärlig gestaltning."
Lovisa Emanuelsson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna.
"Socialdemokraterna har tidigare sett att det finns ett behov av kulturlokaler och en
infrastruktur för kultur i närområdet så som kulturcentrum/kulturcafé / bibliotek i närliggande
centrum. Nu när området förtätas ökar behovet ytligare för en lokal samlingsplats för att
konsumera och producera kultur i alla åldrar."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

