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Plats och tid

Nacka stadshus 18:00-20:00
BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Richard Herrey (M)
(ordförande)
Lovisa Emanuelsson (S) (2:e v
ordf)
Elisabet Engström (M)
Monika Segerman (M)
Katarina Devell (C)
Anne Skoogh (L)
Jack Sjölund (KD)
Jan Salomonsson (V)
Päivi Dahlin (NL)
Douglas Hjalmarsson (L)

Vilma Mori Augilar (M)
Rebecka Marell (KD)
Mattias Qvarsell (S)
Ewa Jäderberg (S)
Lamin Jatta Modigh (NL)
Åsa Marnell (MP)
Ulrika Sunesson (M)
Rasmus Persson (C)

Övriga deltagare

Therése Olofsson, Anders Mebius, Cortina Lange , Susanne Broman
Kjulsten, Sabina Plomin, Jan Berg, Oscar Löfgren

Utses att justera
Justeringsdatum

Lovisa Emanuelsson
2022-03-30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§14-20

……………………………….
Therése Olofsson
Ordförande
……………………………….
Richard Herrey

…………………………………

Justerande
………………………………..
Lovisa Emanuelsson

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

2022-03-22
2022-03-31
2022-04-22

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

Nacka stadshus

Underskrift
……………………………………………..
Therése Olofsson
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Information om Nackas krisledning till följd av kriget i
Ukraina
Muntlig information
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen.
Ärendet
Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör, informerade om krisledning som startat upp till
följd av kriget i Ukraina.
Beslutsgång
Kulturnämnden noterade informationen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

KUN 2022/13

Avtal om drift och bemanning av Nacka aula och Nacka
konferenscenter
Mellan kulturnämnden och Välfärd samhällsservice
Beslut
Kulturnämnden beslutar att teckna avtal med Välfärd samhällsservice gällande drift och
bemanning av Nacka aula och Nacka konferenscenter, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen
daterad den 24 februari 2022 med tillägget att under Uppföljning, sid 5, läggs Miljöarbete till
som en punkt i listan över områden som ska redovisas.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden beslutar att teckna avtal med Välfärd samhällsservice angående drift och
bemanning av Nacka aula och Nacka konferenscenter. Avtalet omfattar drift av lokaler,
värdskap och stöd för lokaluthyrning. Avtalet föreslås tecknas för perioden den 1 februari
2022 till den 31 december 2022 med möjlig förlängning med ett år i befintlig form.
Kostnaden för avtalet uppgår till 412 500 kr för 2022 vilket ryms inom ramen för nämndens
budget.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Avtal om drift och bemanning av Nacka aula och Nacka konferenscenter
20220224
Bilaga 1 Avtal drift och bemanning Nacka Aula 2022
Bilaga 2 Gränsdragningslista KUN/VSS
Yrkanden
Jan Salomonsson (V) yrkade att avtalet om drift och bemanning av Nacka aula och Nacka
konferenscenter ska antas med följande ändringar:
1. Sid 4–5, sista raden:
“All personal ska behärska sedvanlig hjärt- och lungräddning.” ändras till
“All personal ska antingen ha eller utan onödiga dröjsmål få certifiering för sedvanlig hjärtoch lungräddning.”
2. Under “Uppföljning”, sid 5, läggs följande punkt till i listan över områden som ska
redovisas: “Miljöarbete”
Richard Herrey (M) yrkade avslag på Jan Salomonssons första punkt, vidare yrkade Richard
Herrey bifall till Jan Salomonssons andra punkt.
Beslutsgång
Ordföranden ställde Jan Salomonssons första punkt mot avslag och fann att nämnden beslutat
avslå detsamma.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vidare ställde ordföranden Jan Salomonssons andra punkt mot avslag och fann att nämnden
beslutat bifalla detsamma.
Slutligen beslutade kulturnämnden i enlighet med enhetens resterande förslag till avtal.
Protokollsanteckning
Päivi Dahlin lät anteckna följande för Nackalistan:
"NL anser att det är bra att man rustar upp Nacka aula och att VSS får ansvara för driften och
underhållet. Då blir det förhoppningsvis lättare att följa upp städningen och behovet av
teknikansvarig personal, som kan de speciella förhållanden som råder just där. Det ska bli
riktigt spännande att följa utvecklingen av Nackas kulturliv, där Nacka aula kan spela en
viktig roll med sin centrala placering och utomordentliga akustik."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

KUN 2022/18

Samråd över detaljplan för Henriksdalsbacken, del av
fastigheten Sicklaön 37:11, Nacka kommun
Beslut
Kulturnämnden antar förslag till yttrande enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 1
mars 2022.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över detaljplan för Henrikdalsbacken
på Sicklaön, Nacka kommun. Projektet är beläget på Henriksdals-berget öster om
Henriksdalsringens befintliga bebyggelse och innebär att en del av ett obebyggt naturområde
tas i anspråk för bebyggelse. Bebyggelse föreslås på båda sidor av Henriksdalsbacken med
cirka 450 bostäder, verksamheter och en förskola. Henriksdals-backen får därmed en karaktär
av stadsgata med byggnader som omger den på bägge sidor. Bebyggelsen föreslås få mellan
två och nio våningar.
Men hänvisning till argumenten mellan motstående intressen för riksintresse för
/kulturmiljö/landskapsbild som beskrivs i planbeskrivningen, är bedömningen att planerad
utveckling av Henriksdalsbacken är positiv för utvecklingen av Nacka Stad. Planeringen är i
enlighet med översiktsplan.
Kulturnämnden lämnade yttrande för detaljplaneprogram för Henriksdal som spänner över ett
större område och där Henriksdalsbacken ingår (KUN 2017/32). De påpekanden som kvarstår
och som är aktuella för denna detaljplan är att siluetten av framtida höga fastigheter tas i
beaktan med hänsyn till kulturmiljöprogrammet och riksintresset för kulturmiljövärden. Nya
byggnader ska inte i större utsträckning störa vyn från olika håll. Gestaltningen av nya
fastigheter ska smälta in i omgivningen och harmoniera med befintlig bebyggelse. Samt att
generösa glasytor på bottenplan skapar ljusa gatumiljöer som ger trygghet.
Handlingar i ärendet
Bilaga 2. Planbeskrivning
Bilaga 3. Plankarta
Bilaga 4. PM Kulturmiljö
Bilaga 5. PM Riksintresse Farled
Tjänsteskrivelse samråd Henrikdalsbacken
Bilaga 1. Förslag till yttrande över detaljplan Henrikdalsbacken
Yrkanden
Lovisa Emanuelsson (S) yrkade att nämnden skulle anta förslag till yttrandet med
följande komplettering:
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Bevara den skog som kallas trolldalen genom att bygga på andra ställen.
Flytta bebyggelse från skogen till exempelvis slänten ner mot
Kvarnholmsvägen på ömse sidor bron.
2. Skapa ökad tillgänglighet genom att anlägga spänger ("träbryggor")
så rullstolsburna och barnvagnar kan tillgodogöra sig skogsmiljön.
3. Anlägg vindskydd och grillplatser på bergen i och omkring trolldalen.
4. Bevaka att ny byggnation inte skymmer Henriksdalsberget ikoniska rena fasad.
Alternativt utforma ny bebyggelse så att det bidrar ytterligare till att befästa landmärket.
5.
Kulturnämnden påpekar att den föreslagna bebyggelsen har en stor negativ påverkan på riksin
tresset
Beslutsgång
Kulturnämnden ajournerade sammanträde mellan kl. 18.45-19.00
Kulturnämnden beslutade först att anta förslag till yttrande.
Ordföranden ställde Lovisa Emanuelssons tilläggsyrkanden mot avslag och fann att nämnden
beslutat att avslå tilläggsyrkandena.
Jan Salomonsson (V) deltog inte i beslutet.
Protokollsanteckningar
Päivi Dahlin lät anteckna följande för Nackalistan:
"NL anser att Trolldalen borde få vara orörd. Den behövs för biodiversiteten och som
rekreationsplats för de boende på Henriksdalsberget. Det som är ytterst beklämmande i
planerna är den mörka förskolegård, som kommer att påverka barnens lekar negativt. Med
tanke på att så många nya boende flyttar in borde ett bibliotek etableras i området. Det skulle
behövas som en samlingspunkt, där de boende kan sammanstråla över åldersgränserna."
Jan Salomonsson lät anteckna följande för Vänsterpartiet:
"Vänsterpartiet noterar att vi i tidigare instanser inte fått gehör för våra invändningar kring de
allvarliga miljökonsekvenser som detaljplanen innebär för grönområden som geografiskt
sträcker sig från Djurgården till Nackareservatet, där bl.a. Trolldalen ingår som en viktig
delsträcka i en större migrationsled för djur. Det kan vi dock endast beklaga i den här
instansen.
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet med hänvisning till vår tidigare begäran om
återremittering av detaljplanen i KS.
Trots att vi inte deltar i beslutet passar vi i den här protokollsanteckningen på att framföra ett
par synpunkter:
 Vänsterpartiet anser att alla byggprojekt som inleds i samband med utvecklandet av
Nacka stad, och i andra sammanhang inom kommunen, explicit ska omfattas av
enprocentsregeln för utsmyckning av offentliga miljöer.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vidare anser vi att man om man ska bygga vid Henriksdalsberget behöver ta höjd för
Henriksdals och Finnbodas behov av en närliggande lokal för kulturverksamheter, och
att ett mindre kulturhus därmed bör ingå i detaljplanen."

Åsa Marnell lät anteckna följande för Miljöpartiet:
"Miljöpartiet anser att bebyggelsen i Henriksdalsbacken/Trolldalen ska begränsas med tanke
på områdets höga naturvärden och att det är ett viktigt och omtyckt rekreations- och
lekområde. Det är inte annat än kortsiktigt att bebygga skogen och Miljöpartiet har redan från
början föreslagit alternativa lägen för bostäder på redan exploaterad mark.
Tidigare har Nacka kommun arbetat med ekosystemtjänster inom,ramen för stadsplaneringen.
På kommuns webbsida finns rapporten ”Visualisera och värdera ekosystemtjänster i
kommunal samhällsplanering – Ekotjänster i
Nacka” https://www.nacka.se/49b695/globalassets/boende-miljo/dokument/parknatur/ekotjanster_slutrapport.pdf . Denna rapport är aktuell även för detta planområde.
Kulturella ekosystemtjänster är sådant som gör oss människor glada och som ger livet mening
genom till exempel tillgången till rekreation/friluftsliv, estetik/inspiration, kulturarv samt
biologisk mångfald. Det är vår uppgift i Kulturnämnden att bevaka och säkerställa tillgången
till kulturella ekosystemtjänster så att det inte bara blir fina ord på pappret utan även omsätts i
verklighet när Nacka förtätas. Miljöpartiet noterar att kulturella ekosystemtjänster inte längre
involveras i yttranden som kulturnämnden gör. Vi hoppas, genom att MP uppmärksammar
detta i och med det här ärendet, att tjänstepersonerna framöver kommer beakta kulturella
ekosystemtjänster i kommande yttranden om detaljplaner.
Miljöpartiet vill också påpeka att i ärendeunderlagen beskrivs riksintresset och att
bebyggelsen har stor påverkan på samt negativ inverkan på riksintresset. I yttrandet däremot
nämns riksintresset lite lamt och inte alls i samma ordalag som i tjänsteskrivelserna, det står
bara att det ska beaktas. Miljöpartiet anser att det är kulturnämndens ansvar att föra fram på
ett mer detaljerat sätt hur riksintresset kommer påverkas av föreslagen byggnation."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17

KUN 2022/15

Samråd över Skarpnäs naturreservat
Beslut
Kulturnämnden antar förslag till yttrande enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 28
februari 2022.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och
friluftsliv samt bevara dess gamla skogar, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade
marker, samt dess artrika växt- och djurliv. Reservatets karaktär med grova, gamla och döda
träd, inslag av ädellövträd samt kulturmiljöer ska särskilt vårdas och gynnas. Det finns inga
fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets databas, Fornsök. Däremot finns ett
flertal lämningar av äldre bebyggelse och anläggningar i reservatet.
På de informationstavlor som tas fram bör förses med QR koder som är kopplade till
kommunens hemsida. På detta sätt kan besökare ta del av mer information och få kunskap om
Nackas historia och kulturarv i det specifika området.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Skarpnäs naturreservat
Bilaga 1. Förslag till yttrande samråd Skarpnäs naturreservat
Bilaga 2 Beslut Skarpnäs naturreservat
Bilaga 3 Plankarta Skarpnäs naturreservat
Beslutsgång
Kulturnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Päivi Dahlin lät anteckna följande för Nackalistan:
"NL anser att det är på tiden och utmärkt att upprätta Skarpnäs naturreservat. Det är ett
fantastiskt fint område med varierad natur med möjligheter till allehanda friluftsaktiviteter.
Det som är beklagligt i dessa planer är utvidgandet av Kummelbergets industriområde. Redan
nu störs den fantastiska omgivningen av Vittjärn av buller och odörer. Och vi vill ju ha flera
aktörer i Nacka och inte skrämma iväg dem med kortsiktiga ogenomtänkta planer."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18

KUN 2022/3

Delegationsbeslut
Beslut
Kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
- Delegationsbeslut ansökan om lilla projektstödet, Boo Kapells Vänner, KUN 2022/20, 202202-28
- Delegationsbeslut om omställningsbidrag för lokalstöd 2022, Drömlokalen, KUN 2022/19,
2022-02-16
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse KUN delegationsbeslut 20220322
Beslutsgång
Kulturnämnden noterade delegationsbesluten till protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19

KUN 2022/4

Anmälningar
Beslut
Anmälningarna noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
- Kommunfullmäktiges beslut den 21 februari 2022 § 73 att bordlägga beslut om ny ersättare
efter Robin Irberger (M) i kulturnämnden.
- Kommunfullmäktiges beslut den 21 februari 2022 § 74 att bordlägga beslut om ny ersättare
efter Anne Skoogh (L) i kulturnämnden.
- Skrivelse från Svensk biblioteksförening med anledning av ökat flyktingmottagande från
Ukraina 2022-03-09.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse KUN anmälningar 20220322
Beslutsgång
Kulturnämnden noterade anmälningarna till protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Övriga frågor
Beslut
Kulturnämnden väljer Ewa Jäderberg (S) tillsammans med Richard Herrey (M) och Lena
Linnerborg som representanter till juryn för Ung kultur stipendium.
Kulturnämnden överlämnar politikerinitiativet till kultur- och fritidsdirektören för beredning.
Kulturnämnden noterar informationen.
Ärendet
Ewa Jäderberg (S) ersätter Lovisa Emanuelsson (S) som tillsammans med presidiet utgör
juryn för Ung kultur stipendium.
Lovisa Emanuelsson (S) lämnar in ett politikerinitiativ om att ge kultur- och fritidsdirektören i
uppdrag att ge stöd för avgiftsfri och öppen kulturverksamhet i Nacka samt att möjliggöra för
föreningar och kulturskolorna att utan avgift välkomna barn på flykt.
Päivi Dahlin önskade information om det aktuella läget för kulturlokaler i Älta och Centrala
Nacka samt Boo folkets hus. Jan Berg, lokalstrateg på kultur- och fritidsenheten, informerade
om Älta och Centrala Nacka och Cortina Lange, enhetschef på kultur- och fritidsenheten,
informerade om Boo folkets hus.
Richard Herrey (M) tackade för nämndens räkning av Susanne Broman Kjulsten,
samhällsplanerare på kultur- och fritidsenheten, som ska gå i pension. Susanne Broman
Kjulsten tackade för de åren hon jobbat tillsammans med nämnden och med de
spännande kulturlokalsfrågorna.

Beslutsgång
Kulturnämnden valde Ewa Jäderberg (S) tillsammans med Richard Herrey (M) och Lena
Linnerborg som representanter till juryn för Ung kultur stipendium.
Kulturnämnden överlämnade politikerinitiativet till kultur- och fritidsdirektören för
beredning.
Kulturnämnden noterade informationen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

