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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-14

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen 13.15 - 15.25

Beslutande

Patrik Renfors
Malin Björgum
Anders Berglund
Håkan Carlsson
Nina Wikström Tiala, § 37-38, 40-45
Andreas Schultes
Christine Bennevall
Hans Molin, § 39

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

Ej tjänstgörande erstättare och

Hans Molin, § 37-38, 40-45

(M)

Agnetha West
Anders Magnusson
Ingela Wahlstam, § 37, 45
Anette Ivarsson, § 45
Hanna Taflin, § 37
Magnus Lagerström, § 45

Sekreterare
Förvaltningschef
Administrativ handläggare
Fritidssekreterare
Verksamhetsekonom
Kultursamordnare

övriga deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Patrik Renfors

Justerande

…………………………………………..
Anders Berglund

Paragrafer

37 - 45

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-14

Datum för
anslagsuppsättande

2021-09-28

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Agnetha West

Datum för
anslagsnedtagande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-14

Kfn § 37

Dnr KFN.2021.36

Delårsrapport 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna delårsrapporten för 2021.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport per 31 augusti
2021.
Kultur- och fritidsnämndens resultat för delåret är 0,7 mkr och prognosen för helåret
är 0,6 mkr.
Likt förra året präglas utfallet av både lägre intäkter och kostnader än budgeterat.
Pandemin ger konsekvenser i form av färre besök, inga genomförda fysiska
evenemang, liten omfattning på bokningar och uthyrning samt stängt café.
Den största avvikelsen är för personalkostnader. En heltidstjänst har varit vakant
samt deltidsfrånvaro som inte varit möjlig att ersätta fullt ut.
Kostnaden för investeringar har uppgått till 2,5 mkr till och med augusti. Prognosen
för helåret är att samtliga investeringsmedel för 2021, 3 mkr, kommer att förbrukas.
Pandemin påverkar också kultur- och fritidsförvaltningens måluppfyllelse när det
kommer till antal aktiviteter och att vara en mötesplats. Lättnader i restriktioner under
sommaren gjorde det möjligt att göra aktiviteter för barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-07.
Förslag till delårsrapport 2021.
Dagens sammanträde
Hanna Taflin och Ingela Wahlstam föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)
Kultur- och fritidschefen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-14

Kfn § 38

Dnr KFN.2021.33

Yttrande över aktivitetsplan 2022 tillhörande Kulturplan Sörmland
2019-2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna föreslaget remissvar daterat 2021-09-02.

Sammanfattning
I riksdagens beslut om nationella mål för kulturen ingår att varje län eller region
ska göra en kulturplan tillsammans med kommunerna och civilsamhället. Under
2018–2019 har politiker och tjänstemän från respektive kommun enats om
övergripande mål och utifrån dem fastställdes Kulturplan Sörmland 2019–2022
av Region Sörmland, Kultur & Utbildning.
Till kulturplanen finns det en årlig aktivitetsplan där kultur och fritidsnämnden nu
har möjlighet att yttra sig i remissförfrågan angående Aktivitetsplan 2022. Varje
kommun i regionen får möjlighet att komma med synpunkter som ska vara Region
Sörmland tillhanda senast 1 oktober 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-02.
Förslag till yttrande 2021-09-02.
Remiss gällande Aktivitetsplan 2022 tillhörande Kulturplan Sörmland 2019-2022.
Förslag till Aktivitetsplan 2022 tillhörande Kulturplan Sörmland 2019-2022.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Region Sörmland

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-14

Kfn § 39

Dnr KFN.2021.31

Sponsoravtal 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna förslagen till sponsoravtal för 2021.
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 2021 är tre sponsoravtal aktuella för beslut. Det är avtal med SSAB EMEA AB,
Oxelösunds Hamn AB och Järnbruksklubben IF Metall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-06-02.
Förslag till sponsoravtal SSAB EMEA AB.
Förslag till sponsoravtal Oxelösunds Hamn AB.
Förslag till sponsoravtal Järnbruksklubben IF Metall.
Dagens sammanträde
Jäv
Nina Wikström Tiala anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-14

Kfn § 40

Dnr KFN.2021.37

Extraärende: Extra pandemistöd till föreningar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- fritidsnämnden inför ett extra pandemistöd på totalt 100 tkr att eftersökas av
föreningar i Oxelösund.

Dagens sammanträde
Ordförande lyfter frågan om extra pandemistöd till föreningar.
Ett extra pandemistöd ska ge föreningarna en möjlighet att snabbt återuppta sina
verksamheter. Avsikten med bidraget är att kompensera de minskade intäkterna och
ökade kostnaderna som föreningarna lider av till följd av pandemin. Det extra stödet
ska ge föreningarna en möjlighet att snabbt kunna återuppta sin verksamhet när
pandemin klingar av. Föreningarna ska kunna få en kickstart in i en normal situation
igen.
Förslag
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: Kultur- fritidsnämnden inför ett extra
pandemistöd på totalt 100 tkr att eftersökas av föreningar i Oxelösund.
Beslutsgång
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-14

Kfn § 41

Dnr KFN.2021.38

Extraärende: Discgolfpark
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att så fort som möjligt starta igång anläggandet av
6 nya banor utifrån den gjorda designen. Satsningen kan göras utifrån nämndens
prognostiserade överskott i driftresultatet eller söka pengar från investeringsreserven.
Dagens sammanträde
Ordförande lyfter frågan om discgolfpark.
Den extremt lyckade DiscGolfen i Oxelösund kan utövas i alla åldrar, både som
proffssport och som en rolig utomhusaktivitet för familj eller vänner. Discen ska
kastas i en korg med så få kast som möjligt, banorna har olika svårighetsgrad. Nu har
sex nya banor designats och många invånare och turister väntar otåligt på att vi
utökar till en fullstor 18-håls discgolfpark.
Förslag
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att så fort som möjligt starta igång anläggandet av 6 nya banor utifrån den gjorda
designen. Satsningen kan göras utifrån nämndens prognostiserade överskott i
driftresultatet eller söka pengar från investeringsreserven.
Beslutsgång
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-14

Kfn § 42

Dnr KFN.2021.39

Extraärende: Mountainbikebanor
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att utreda och projektera mountainbikebanor
på en bra plats i kommunen.
Dagens sammanträde
Ordförande lyfter frågan om mountainbikebanor.
Oxelösund börjar bli en upplevelseindustrikommun. Kommunen bygger vidare på
Idrottsplatsen, multiplaner vid skolor, en stor actionpark är beslutad, up-zone, Boda
Borg, motionsspår, badanläggning, flera utebad, discgolfpark och ridanläggningar
med mera. Kommunen har däremot ingen mountainbikebana, det skulle behövas för
att komplettera utbudet.
Förslag
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: Kultur- och fritidschefen får i uppdrag
att utreda och projektera mountainbikebanor på en bra plats i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-14

Kfn § 43

Dnr KFN.2021.35

Sammanträdesdagar 2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Sammanträdesplan för 2022 fastställs.
Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har tagits fram. Sammanträdena är
anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar.
Förslag till sammanträdesdagar 2022 för Kultur- och fritidsnämnden är:
Tisdag 1 mars
Tisdag 19 april
Tisdag 17 maj
Tisdag 20 september
Tisdag 15 november (Heldag)
Måndag 12 december
Heldag startar 10.00. Övriga dagar 13.15.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-07.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-14

Kfn § 44

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
Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

2021-05-31

Punkt i
del
ordn
A.15

Utse vik beslutsattestant

2021-06-22

A.4

2021-07-16
2021-07-16

A.4
A.14

Remiss av fritidsplanen till
KRFF och KPR
Öppnande av idrottshallar
Sänkt hyra för Mediamix vid
lån av mobil scen. Ordinarie
taxa 6000 kr och beslutad
3000 kr.

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi
Castor

Beslutsfattare

Beslutsdatum

Anders
Magnusson
Patrik Renfors
Patrik Renfors
Anders
Magnusson

______

Utdragsbestyrkande

Castor
I bokningssystemet FRI
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 45

2021-09-14
Dnr KFN.2021.1

Information/Rapporter
Presentation av Martin Lagerström som är ny kultursamordnare.
Anette Ivarsson och Ingela Wahlstam informerar om verksamheten med
sommarlovspengar.
Ordförande informerar om




2 ordförandebeslut har tagits under sommaren.
Möte Samkultur Sörmland om Kulturplan 2023-2026.
Invigning av tunnelmålningen vid Ramdalsskolan.

Anders Magnusson informerar om








Projekt tunnelkonst.
Konst vid Oxelöskolan, nya särskilda boendet vid Björntorp samt rondellen vid
Björntorp/Sundavägen samt Jogersö.
Stallet Stjärnholm.
Ramdalens IP och Campox.
Diskgolfen.
Personalsituationen på förvaltningen.
Diggiloo-konserten på Jogersö.

______

Utdragsbestyrkande

