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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen 09.00 - 11.15

Beslutande

Patrik Renfors, § 46-49, 51-55
Malin Björgum
Fredrik Torstensson
Håkan Carlsson, § § 46-47, 49-55
Nina Wikström Tiala
Ingemar Urborn
Christine Bennevall, § 46-49, 51-55
Tonny Hammar, § 48, § 50
Hans Molin, § 50

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

Ej tjänstgörande ersättare och

Tonny Hammnar, § 46-47, 49, 51-55
Hans Molin, § 49, 51-55

(S)
(S)

Agnetha West
Anders Magnusson
Pia Westlin, § 46-47
Hanna Taflin, § 46
Anette Ivarsson, § 48-49
Magnus Lagerström, § 50-51

Sekreterare
Förvaltningschef
Administrativ handläggare
Verksamhetsekonom
Fritidssekreterare
Kultursamordnare

övriga deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Paragrafer

Ordförande

……………………………………………
Patrik Renfors, § 46-49, 51-55

.........................................

Justerande

…………………………………………..
Fredrik Torstensson

46 - 55

Malin Björgum, § 50

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-16

Datum för
anslagsuppsättande

2021-12-03

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Agnetha West

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-12-27
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 46

Budgetuppföljning per oktober

4

Kfn § 47

Uppföljning intern kontrollplan 2021

5

Kfn § 48

Idrottsstipendium 2021

Kfn § 49

Eldsjälsstipendium idrott 2021

8

Kfn § 50

9 - 10

Kfn § 51

Kulturstipendium 2021
'
Eldsjälsstipendium kultur 2021

Kfn § 52

Svar på e-förslag - Bygg kombinerad ishall/padelhall på Ramdalen

13

Kfn § 53

Yttrande över medborgarförslag om minnesplats för utlandsveteraner

14

Kfn § 54

Redovisning av delegationsbeslut

15

Kfn § 55

Information/Rapporter

16

6-7

11 - 12

Utdragsbestyrkande
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Blad 3

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 46

Dnr KFN.2021.4

Budgetuppföljning per oktober
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av verksamhet, ekonomi samt investeringar efter oktober.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning till och med oktober månad.
Månadens resultat är +519 tkr med en årsprognos på +341 tkr. Avvikelsen beror till
största delen på längre personalkostnader än budget. Främst är det deltidssjukskrivningar, föräldra- och tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Rekrytering har
genomförts under sommar och höst och personalen är vid oktobers utgång fulltalig.
Koordinaten är återigen en mötesplats efter att pandemirestriktionerna har lättat.
Seniorcaféer och konserter har startat upp under hösten, men intäkterna kommer inte
att nå upp till de budgeterade siffrorna per helår.
Kostnaden för investeringar har uppgått till 2 473 tkr till och med oktober. Arbeten
fortsätter enligt plan och årsprognosen är att ombyggnationen av Koordinatens
servicedesk och körplatta på Jogersö kommer att fortsätta in 2022.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med planering och genomförande
av aktiviteter/arbetssätt i handlingsplanen för att nå de uppsatta målen. Pandemins
påverkan på första delen av 2021 medför att vi inte kommer upp i tillräckligt många
aktiviteter per helår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-08.
Ekonomisk uppföljning per oktober.
Dagens sammanträde
Hanna Taflin och Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Blad 4

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 47

Dnr KFN.2021.28

Uppföljning intern kontrollplan 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021, uppföljning 2.

2.

Godkänna föreslagna åtgärder för avvikelse som framkom vid uppföljningen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2021. Den interna kontrollplanen innehåller 4 kontrollmoment och
ska följas upp två gånger per år, i maj och november. Eventuella avvikelser som
upptäcks i samband med kontrollerna ska omgående rapporteras till
ordförandeberedningen som tar beslut om åtgärder.
Den andra uppföljningen har nu genomförts och följande 3 kontrollmoment är
godkända:

·
·
·

Uppföljning av att rutinen för handläggning av förenings- och anläggningsbidrag
efterföljts.
Uppföljning av att tilldelade statsbidrag använts enligt villkoren.
Uppföljning av att rutinen vid försäljning av konst efterföljts.

Ett kontrollmoment visar avvikelser och är inte godkänt:

·

Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-08.
Fastställd Intern kontrollplan 2021.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)
Förvaltningschefen (för åtgärd)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 5

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 48

Dnr KFN.2021.42

Idrottsstipendium 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Victor Mattson utses till idrottsstipendiat 2021.
Sammanfattning
Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsatt att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika idrottsområden.
Annonsering av idrottsstipendiet har skett i Sörmlands Nyheter, på kommunens
hemsida, affischering och i sociala medier. Alla bidragsberättigade föreningar har
även fått information om stipendierna Det finns även information om stipendiet på
Kultur- och fritidsförvaltningens hemsida året runt.
En arbetsgrupp som består av bara tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen
har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-10-07.
Sammanställning av nomineringar Idrottsstipendium 2021.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
Inger framskrivet förslag finns.
Förslag
Ordförande föreslår Viktor Mattson som idrottsstipendiat 2021.
Christine Bennevall föreslår Maja Timan Gustafsson som idrottsstipendiat 2021.

Utdragsbestyrkande
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Blad 6

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 48

2021-11-16

Dnr KFN.2021.42

Beslutsgång
Ordförande ställer eget förslag mot Christine Bennevalls (KD) förslag och finner att
nämnden beslutar enligt eget förslag.
.
Jäv
Håkan Carlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Blad 7

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 49

Dnr KFN.2021.43

Eldsjälsstipendium idrott 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Johan Valberg utses till eldsjälsstipendiat idrott 2021.
Sammanfattning
Oxelösunds kommuns eldsjälsstipendium idrott är avsatt att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika idrottsområden.
Annonsering av eldsjälsstipendiet har skett i Sörmlands Nyheter, på kommunens
hemsida, affischering och i sociala medier. Alla bidragsberättigade föreningar har
även fått informationen. Det finns även information om stipendiet på Kultur- och
fritidsförvaltningen hemsida året runt.
En arbetsgrupp som består av bara tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen
har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-10-07.
Sammanställning av nomineringar Eldsjälsstipendium idrott 2021.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.
Förslag
Ordförande föreslår Johan Valberg som Eldsjälsstipendiat idrott 2021. Fredrik
Torstensson (M) och Christine Bennevall (KD) instämmer.
Beslutsgång
Ordförande frågar om efter förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 50

Dnr KFN.2021.47

Kulturstipendium 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ikaros utses till Kulturstipendiat 2021.
Sammanfattning
Oxelösunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom olika kulturella områden.
Annonsering av kulturstipendiet har skett i Södermanlands nyheter, i gratistidningen
Magazinet, på kommunens hemsida och på Facebook.
En arbetsgrupp som består av chefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt
ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-04.
Sammanställning av nomineringar Kulturstipendium 2021.
Dagens sammanträde
Magnus Lagerström föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.
Förslag
Ordförande föreslår Ikaros som Kulturstipendiat 2021.
Beslutsgång
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 50

2021-11-16

Dnr KFN.2021.47

Jäv
Patrik Renfors (V) och Christine Bennevall (KD) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut av ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 51

Dnr KFN.2021.46

Eldsjälsstipendium kultur 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Karin Henriksson utses till eldsjälsstipendiat kultur 2021
Sammanfattning
Oxelösunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom olika kulturella områden.
Annonsering av kulturstipendiet har skett i Södermanlands nyheter, i gratistidningen
Magazinet, på kommunens hemsida och på Facebook.
En arbetsgrupp som består av chefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt
ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-04.
Sammanställning av nomineringar Eldsjälsstipendium kultur 2021.
Dagens sammanträde
Magnus Lagerström föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.
Förslag
Ordförande föreslår Karin Henriksson som Eldsjälsstipendiat kultur 2021.
Ingemar Urborn (M) föreslår Gunnar Nielsen som Eldsjälsstipendiat kultur 2021.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 51

2021-11-16

Dnr KFN.2021.46

Beslutsgång
Ordförande ställer eget förslag mot Ingemar Urborns (M) förslag och finner att
nämnden beslutar enligt eget förslag.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Blad 13

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 52

Dnr KFN.2021.41

Svar på e-förslag - Bygg kombinerad ishall/padelhall på Ramdalen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Anser e-förslaget besvarat.

2.

Ta e-förslaget i beaktande i utredningen om statusinventering av sporthallen
samt badhuset vid Ramdalsanläggningen.

Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag om att bygga en kombinerad is- och padelhall vid
Ramdalen som under perioden november till februari fungera som en ishall och övrig
period som padelhall med fyra banor. Intäkterna från padelbanorna skulle bidra till en
bättre ekonomi på investeringen för kommunens invånare.
Förslaget att utveckla aktivitetsytor för kommuninvånarna ser Kultur- och
fritidsnämnden positivt till ur en folkhälsosynpunkt.
Kommunstyrelseförvaltningen, kommunfastigheter har skrivit fram en projektplan för
statusinventering av sporthallen samt badhuset vid Ramdalensanläggningen där det
också i utredningen ska tas fasta på vilka långsiktiga behov som finns av
inomhusidrott i Oxelösund för att värdera om nuvarande idrottshall räcker och om
eventuellt framtida behov av kompletterande byggnader.
Kultur- och fritidsnämnden kommer att ta e-förslaget om kombinerad is- och padelhal i
beaktande i den kommande utredningen om statusinventering av sporthallen samt
badhuset vid Ramdalsanläggningen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-08.
E-förslag: Bygg kombinerad ishall/padelhall på Ramdalen.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
_____
Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)
Förvaltningschef (för åtgärd)
Fastighetsekonom KSF (för kännedom)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Fastighetsförvaltare KSF (för kännedom)
Kommunchef KSF(för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 53

Dnr KFN.2021.40

Yttrande över medborgarförslag om minnesplats för
utlandsveteraner
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna föreslaget yttrande.
Sammanfattning
Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges veteranförbund hemställer om att kommunen
ska verka för en minnesplats för veteraner. En minnesplats utformas oftast i någon
form av en enklare sten eller monument. Önskemålet är att monumentet ska vara på
plats och invigas på veterandagen den 29 maj 2023.
I Oxelösund finns sedan 2017 en minnessten över finska krigsveteraner på kyrko-gården
vilket gör att det vore förklarligt att Oxelösunds Kommun medverkade till att ett monument
eller minnessten också kommer till i vår region eller kommun.
Om minnesplats skapas bör det betänkas om den enbart ska rikta sig till veteraner i
fredsbevarande tjänst eller få ett bredare perspektiv enligt till exempel Försvars-maktens
definition om veteran samt att det finns flera föreningar och organisationer som kan ha
intresse av att en sådan plats skapas.
Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig positiv till att en minnesplats uppförs och
förvaltningen kan även ombesörja att en minnesplats uppförs och att en konstnärlig
gestaltning av densamma sker. För närvarande saknas dock budgetmedel för en
sådan åtgärd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-08.
Förslag till yttrande 2021-11-08.
Begäran om yttrande över medborgarförslag.
Medborgarförslag om minnesplats för utlandsveteraner.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
Utdragsbestyrkande
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Blad 16

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-16

Kfn § 54

Dnr KFN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kultur-och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden.
Redovisningen innebär inte att kultur-och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det kultur-och fritidsnämnden fritt att återkalla en
lämnad delegation.
Kultur- och fritidsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i
del ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Anders
Magnusson

2021-01-12

A.16

Partnerskaps- och reklamavtal
2021, ICA Kvantum, 10 tkr

Castor

Anders
Magnusson

2021-05-24

A.16

Castor

Anders
Magnusson

2021-05-24

A.16

Partnerskaps- och
reklamöverenskommelse
Sommarcampen 2021, ICA
Kvantum, 5 tkr
Partnerskaps- och
reklamöverenskommelse
Sommarcampen 2021, SSAB,
4 tkr

Anders
Magnusson

2021-06-01

A.16

Partnerskaps- och
reklamöverenskommelse
Sommarcampen 2021, Borox,
5 tkr

Castor

Anders
Magnusson

2021-07-08

A.15

Utse beslutsattestant

Kommunstyrelseförvaltningen,
ekonomi

______

Utdragsbestyrkande

Castor

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 55

2021-11-16

Dnr KFN.2021.1

Information/Rapporter

Ordförande informerar om Mål och budget 2022-2024 som är antagen i
kommunfullmäktige.
Anders Magnusson informerar om
·
·
·
·
·
·
·
·

100 möten - näringslivsprojekt inom kommunen
Stallet Stjärnholm
Parkmiljö vid Stjärnholms slott
Planering av mountainbike
Diskgolfbana där utbyggnad pågår
Ramdalens IP
Verksamheten inom förvaltningen.
Konstprojekt i kommunen.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 17

