
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12)
  
Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden  

 
2022-03-01  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

   
Plats och tid Stora mötet, Eventsalen 13.15 - 15.15
 

Beslutande Patrik Renfors (V)
 Malin Björgum (S)
 Anders Berglund (M)
 Håkan Carlsson (S)
 Nina Wikström Tiala, § 1-6, 8-10 (S)
 Ingemar Urborn (M)
 Christine Bennevall (KD)
 Tonny Hammar, § 7 (S)
  
  
Ej tjänstgörande ersättare och  
övriga deltagare Tonny Hammar, § 1-6, 8-10 (S)
 Arne Algothsson (S)
 Hans Molin (M)
 Fredrik Torstensson (M)
  
 Agnetha West Sekreterare 
 Anders Magnusson Förvaltningschef 
 Anette Ivarsson, § 1-4 Fritidssekreterare 
 Magnus Lagerström, § 1-4 Kultursamordnare 
 Ingela Wahlstam, § 6 Administrativ handläggare
 Hanna Taflin, § 6 Verksamhetsekonom 
  
  
  
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 1 - 10  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Patrik Renfors

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Anders Berglund

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-03-01   

Datum för 
anslagsuppsättande 2022-03-15 Datum för  

anslagsnedtagande 2022-04-06 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden  2022-03-01  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 1        Dnr KFN.2022.10               
 
 
Förslag på fördelning av föreningsbidrag barn och unga  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget barn och unga. 
 
Sammanfattning 
 
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2022 har tagits fram. 
Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdoms-
föreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt  
Kultur- och fritidsnämndens beslut.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts  
till föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsatts till 
vuxenverksamhet. 

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten. 
Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-02-08. 
Förslag till fördelning föreningsbidrag 2022 
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29 
Sammanställning av information angående föreningsbidrag barn och unga 

 
Dagens sammanträde 
 
Anette Ivarsson och Magnus Lagergren föredrar ärendet. 
 
 
______ 
Beslut för åtgärd till: 
Kultur- och fritidschef  
Fritidssekreterare  
Kultursamordnare 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 2        Dnr KFN.2022.9               
 
 
Förslag på fördelning av föreningsbidrag vuxna  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget vuxna. 
 
Sammanfattning 
 
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2022 har tagits fram. 
Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdoms-
föreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur-  
och fritidsnämndens beslut.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts  
till föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsatts till 
vuxenverksamhet. 

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten. 
Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-02-08. 
Förslag till fördelning av föreningsbidragen 2022 
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29 
Sammanställning av information angående föreningsbidrag vuxna. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anette Ivarsson och Magnus Lagergren föredrar ärendet. 
 
 
______ 
Beslut för åtgärd till: 
Kultur- och fritidschef  
Fritidssekreterare  
Kultursamordnare 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 3        Dnr KFN.2022.12               
 
 
Fördelning av anläggningsbidrag  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Ge bidrag till OK Måsen med 20 000 kr. OK Måsen jobbar med skötsel och vård 

av löparspår och skidspår på Jogersö. De behöver en ny fyrhjuling för att kunna 
dra skidspår. Skidspåren är väldigt uppskattade av många av kommunens 
invånare med framför allt av barnfamiljer. 

2.  
Ge bidrag till Stjärnholms Ryttarförening med 20 000 kr. En bevattnings-
anläggning till stora ridbanan. Banan kommer då att hålla en bra kvalitet för 
tävlingsverksamhet på lite högre nivå och det blir en bättre miljö för alla som  
rider på anläggningen som slipper allt dam 

 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslutade om att inrätta ett anläggningsbidrag för barn- 
och ungdomsföreningar 2014. Första bidraget betalades ut 2014. Till 2022 har två 
föreningar ansökt om bidraget. 

 OK Måsen 

 Stjärnholms Ryttarförening 

Föreningarna som ansökt om anläggningsbidrag har verksamhet i Oxelösund och är 
bidragsberättigade. 
 
Idrottsföreningar kan även söka medel från RF-SISU Sörmland. (vilka är Riksidrotts-
förbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland) 

Föreningar som har anläggningar / eller hyr anläggningar behöver få stöd för att 
kunna bedriva barn- och ungdomsverksamh 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-02-15. 
Förslag på fördelning anläddningsbidrag. 
 
Dagens sammanträde 
 
Anette Ivarsson och Magnus Lagergren föredrar ärendet. 
 
 
______ 
Beslut för åtgärd till: 
Kultur- och fritidschef  
Fritidssekreterare  
Kultursamordnare
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 4        Dnr KFN.2022.11               
 
 
Förslag fördelning av bidrag till kulturföreningar  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget kultur. 

 
Sammanfattning 
 
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2022 har tagits fram. 
Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdoms-
föreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur-  
och fritidsnämndens beslut.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts  
till föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsatts till 
vuxenverksamhet. 
 
Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten.  
Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-02-10. 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2022 
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29 
Sammanställning av information angående föreningsbidrag kultur. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anette Ivarsson och Magnus Lagergren föredrar ärendet. 
 
 
______ 
Beslut för åtgärd till: 
Kultur- och fritidschef  
Fritidssekreterare  
Kultursamordnare 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 5        Dnr KFN.2022.13               
 
 
Fördelning av bidrag studieförbund 2022  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Anslå totalt 200 000 kronor för bidrag till studieförbundsverksamheten. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen 
och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag. 
 
Kommunen fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundens verksamhet och 
meddelar Länsbildningsförbundet Sörmland den anslagna summan. 
 
Länsbildningsförbundet har sedan att fördela anslaget mellan studieförbunden enligt 
de fastställda kriterierna enligt kommunens regler för studieförbund. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-02-15. 
Regler för bidrag till studieförbund. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Länsbildningsförbundet (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 6        Dnr KFN.2022.8               
 
 
Årsredovisning 2021  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Godkänna årsredovisningen för 2021. 

 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till årsredovisning för 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 0 mkr för 2021. Både 
kostnader och intäkter har varit lägre än budgeterat och har sina orsaker i pandemin 
och de restriktioner som funnits under året.  

Många planerade aktiviteter och evenemang har fått ställas in. Vi når inte upp till 
lägsta antal besökare på våra hemsidor och sociala medier. Färre aktiviteter och 
evenemang att marknadsföra innebär färre besökare på våra sociala medier. 
Problem med statistikverktyget för hemsidorna under året. Nytt statistikverktyg 
testades men siffrorna visade sig inte vara tillförlitliga. Nytt verktyg utreds.  

Fler aktiviteter för barn och ungdomar vid lov och riskhelger mot föregående år, det är 
främst sommarlovsaktiviteter som ökat. Förändringar i restriktioner under sommaren 
samt statliga och kommunala bidrag är bidragande orsaker till detta.   

Tjänsten som kultursamordnare var vakant under första halvåret, rekryteringen 
gjordes när restriktionerna lättade.  

Sjukfrånvaron har ökat från 8,73 % till 9,44 % i jämförelse med 2020. Det är 
långtidssjukfrånvaron som står för ökningen. Korttidsfrånvaron har minskat trots 
pågående pandemi.  

Stora investeringar bland annat asfaltering på Ramdalens idrottsplats område för att 
öka tillgängligheten. Pollare har installerats på Ramdalens idrottsplats för att öka 
säkerheten. Förnyat utrustningen i Ramdalens sporthall. Ombyggnation av 
Koordinatens entré för bättre tillgänglighet. Utökning av discgolfbanan med 6 nya hål.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-01-31. 
Förslag till årsredovisning 2021. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Wahlstam och Hanna Taflin föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 7        Dnr KFN.2022.6               
 
 
Sponsorsavtal 2022  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Godkänna förslagen till sponsoravtal för 2022. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ”Riktlinjer för sponsring”. Enligt Kultur-  
och fritidsnämndens delegations- och verkställighetsordning ska sponsoravtal 
överstigande  
10 tkr beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. 

För 2022 är tre sponsoravtal aktuella för beslut. Det är avtal med Oxelösunds  
Hamn AB, SSAB EMEA AB, och Järnbruksklubben, IF Metall. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-01-11. 
Förslag till sponsoravtal Oxelösunds Hamn AB. 
Förslag till sponsoravtal SSAB EMEA AB. 
Förslag till sponsoravtal Järnbruksklubben, IF Metall. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anders Magnusson föredrar ärendet. 
 
 
Jäv 
 
Nina Wikström Tiala (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet av ärendet. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 8        Dnr KFN.2022.14               
 
 
Start av investeringsprojekt Ramdalen IP 2022  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att starta och genomföra 

investeringsprojekt för investeringar på Ramdalens idrottsplats. 

2. Attestant för projektet är kultur- och fritidschef Anders Magnusson. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat fördela 2 850 tkr för 2022 för investeringar på 
Ramdalens idrottsplats. Enligt delegations- och verkställighetsordningen ska kultur- 
och fritidsnämnden fatta beslut om start av investeringsprojekt ur investeringsramen 
om beloppet överstiger 250 tkr. 

Ramdalens idrottsplats ska anpassas för att öka tillgängligheten. Behovet av  
att kunna träna på friidrottsbanorna på kvällar under höstens mörka timmar för 
föreningar och spontanidrottare finns, samt att kunna belysa fotbollsplanen för 
träning. Områdesstaket och grindar är av dåligt skick och behöver bytas ut. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-02-15. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 9        Dnr KFN.2022.3               
 
 
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  
 

Anders Magnusson 2021-10-01 A.16 Partnerskaps- och 
reklamöverenskommelse 
Halloween Cup 2021, 
Proplate, t-shirts 

Castor 

Anders Magnusson 2021-12-21 A.16 Partnerskaps- och 
reklamavtal 2022, ICA 
Kvantum, 10 tkr 

Avtalsdatabasen 

Anders Magnusson 2022-01-03 A.15 Utse beslutsattestanter för 
2022, 4 personer 

Kommunstyrelse-
förvaltningen, ekonomi 

 
 
 
______
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-03-01   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 10        Dnr KFN.2022.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Ordförande informerar om 
 
 Kulturplan Sörmland 2023 
 Mål och budgetarbetet 2023 
 
 
Anders Magnusson informerar om 
 
 Uthyrning Campox 
 Evenmang på Koordinaten 
 Sjukskrivning på förvaltningen 
 Personalsituationen på förvaltningen 
 Stallet Stjärnholm 
 Badhuset kommer att stängas på grund av konstruktionsundersökningar  
 Lokaler inom skolorna. 
 
 
______ 
 
 
 


