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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-22

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 13.25

Beslutande

Patrik Renfors
Carlinge Lindberg
Eva Asthage
Nina Wikström Tiala
Klas-Gunnar Appel
Håkan Carlsson
Matti Koponen

(V)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Sophie Nygren
Lena Fornstedt

(S)
(S)

Agnetha West
Anders Magnusson

Sekreterare
Förvaltningschef

och övriga deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Patrik Renfors

Justerande

…………………………………………..
Matti Koponen

Paragrafer

25 - 25

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Datum för
anslagsuppsättande

2018-05-23

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Agnetha West

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2018-06-14
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 25

2018-05-22

Dnr KFN.2017.22

Taxa för mobil scen
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna förslaget till taxa för den mobila scenen.

2.

Fastställa komplettering till grunderna för taxesättning inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.

3.

Beslutanderätten för taxa för den mobila scenen delegeras till kultur- och
fritidsnämnden.

4.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
En mobil scen är inköpt av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Scenen
levererades i april 2018. Den förvaras, transporteras och monteras av Kustbostäder.
Scenen kan bokas i bokningssystemet FRI hos Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande taxor för scenen:


Evenemang som arrangeras i Oxelösund och som är gratis för besökarna:
1 000 kr per tillfälle/dag plus kostnad för montering och transport.



Evenemang med inträde samt evenemang utanför Oxelösunds kommuns
gränser: 6 000 kr per tillfälle/dag plus kostnad för montering och transport.



Från dag två och följande dagar är priset 50% av den fastställda taxan.

Scenen ska i första hand vara bokningsbar för evenemang i Oxelösund som
arrangeras av registrerade föreningar, organisationer och företag, förutsatt att de
delar en demokratisk värdegrund.
Komplettering till grunderna för taxesättning inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde
Taxan avser hyra av mobil scen. Varje kommun fastställer taxorna som är
varierande. En årlig översyn av taxorna görs. Jämförelser görs med andra
kommuner och aktörer.
Taxorna behöver därmed inte fastställas av kommunfullmäktige. Rätten att
fastställa årlig taxa för mobil scen kan överlåtas till kultur- och fritidsnämnden.
Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som kommunen har för att
tillhandahålla tjänsten.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2018-05-22

Kfn § 25

Dnr KFN.2017.22

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2018-05-14.

Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.

______
Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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