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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden  

  
2020-09-15  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 16.30 
 

Beslutande Patrik Renfors (V)   
 Malin Björgum (S)   
 Anders Berglund (M)   
 Håkan Carlsson (S)   
 Nina Wikström Tiala (S)   
 Lars Pettersson (MP)   
 Christine Bennevall (KD)   
     
     
     
Ej tjänstgörande ersättare och   
övriga deltagare   
   
   
   
   
   
   
 Thomas Hermansson Sekreterare  
 Anders Magnusson Förvaltningschef  
 Pia Westlin Administrativ handläggare § 28 
 Malin Göthberg  Bibliotekschef § 34 
 Hanna Taflin Ekonom § 28 
 Anette Ivarsson Fritidssekreterare § 34 
 Gabriella Sandberg Turismansvarig § 34 
   
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 27 - 34  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Patrik Renfors  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Anders Berglund    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-09-15   
Datum för 
anslagsuppsättande 2020-09-24 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-10-16 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden  2020-09-15  
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2020-09-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §27        Dnr KFN.2020.34               
 
 
Ansökan om extra anläggningsbidrag, Stjärnholms Ryttarförening  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Ge extra anläggningsbidrag till Stjärnholms Ryttarförening med 30 000 kr. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att inrätta ett anläggningsbidrag för  
barn och ungdomar 2014. Första bidraget betalades ut 2014.  
 
I år har endast en förening erhållit bidraget så det finns pengar till ett extra 
anläggningsbidrag då behovet just nu är stort i Stjärnholms Ryttarförening.  
 
Alla ridskolehästar kommer att flyttas ut från de befintliga stallen till mobila boxar  
och stall, då taket på stallet är i behov av renovering. Det kommer att behövas  
täcken till hästarna, då det kommer att vara betydligt kallare där. 
 
Föreningen har verksamhet i Oxelösund och är bidragsberättigad. Idrottsföreningar 
kan även söka medel från RF-SISU Sörmland (Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna Sörmland). 
 
Föreningar som har anläggningar / hyr anläggningar behöver få stöd för att kunna 
bedriva barn och ungdomsverksamhet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-09-01. 
Ansökan om extra anläggningsstöd från Stjärnholms Ryttarförening. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidschef (för åtgärd) 
Fritidssekreterare (för åtgärd) 
Stjärnholms Ryttarförening (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2020-09-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §28        Dnr KFN.2020.32               
 
 
Delårsrapport 2020  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Godkänna delårsrapporten för 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport per 31 augusti 2020. 
Kultur- och fritidsnämndens resultat för delåret är 0 mkr och prognosen för helåret är +0,1 
mkr. 
Intäkterna för försäljning (café / evenemang) och uthyrning (Koordinaten / mobil scen / 
idrottsplatsen) har varit lägre än budgeterat som en följd av coronapandemin, -0,2 mkr. 
Kostnaderna har också varit lägre än budgeterat. Främsta orsaken är lägre 
personalkostnader, +0,2 mkr. 
Kostnaden för investeringar har uppgått till 0,2 mkr. Årsprognosen är att samtliga 
investeringsmedel för 2020 inte kommer förbrukas och tilläggsbudget önskas till 2021. 
Arbetet som pågår på Ramdalens idrottsplats har varit fördröjt men kommer fortsätta enligt 
plan. 
Kommunmålen, nämndens mål och biblioteksplanens mål kommer uppfyllas till 85 %. 
Många målvärden är knutna till antal aktiviteter/evenemang och med anledning av 
coronapandemin har vi små möjligheter att kunna vidta några åtgärder för att förbättra 
måluppfyllelsen då offentliga sammankomster med fler än 50 personer ännu inte är tillåtna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kfn - Delårsrapport 2020 
Förslag delårsrapport Kfn 2020.docx  
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen för åtgärd 
Kultur- och fritidschefen för kännedom 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2020-09-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §29        Dnr KFN.2020.27               
 
 
Yttrande över remiss gällande förslag till Aktivitetsplan 2021 inom 
Kulturplan Sörmland 2019-2022  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Godkänna föreslaget remissvar. 
 
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 Landstinget 
Sörmland, Kultur & Utbildning. Till kulturplanen finns det en årlig aktivitetsplan där 
kultur och fritidsnämnden nu har möjlighet att yttra sig i remissförfrågan angående 
Aktivitetsplan 2021. Varje kommun i regionen får möjlighet att komma med 
synpunkter som ska vara landstinget tillhanda senast 25 september 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse-Yttrande över remiss gällande förslag till Aktivitetsplan 2021.docx 
Remiss: Förslag till Aktivitetsplan 2021 tillhörande Kulturplan Sörmland 2019-2022 
Förslag till Aktivitetsplan 2021 tillhörande Kulturplan Sörmland 2019-2022 
Yttrande över remiss gällande förslag till Aktivitetsplan 2021.docx 
Kulturplan Sörmland 2019-2022  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Region Sörmland 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2020-09-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §30        Dnr KFN.2020.33               
 
 
Revidering av Biblioteksplan  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Anta förslaget till biblioteksplan 2021–2023. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna besluta om en biblioteksplan. Oxelösund 
har haft en biblioteksplan sedan 2008. Dagens biblioteksplan utgår 2020. I den nya 
bibliotekslagen från 2014 lyfts biblioteksplanerna fram och den myndighet som har 
ansvaret för biblioteken kommer att följa upp kommunernas biblioteksplaner 
genom att granska hur de har tagits fram och hur de används. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kfn 
Biblioteksplan 2021-2023.docx 
Bibliotekslagen_SFS2013.801.pdf  
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen för åtgärd 
Kultur- och fritidschefen för kännedom 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2020-09-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §31        Dnr KFN.2020.30               
 
 
Svar på e-förslag - Actionspark på Ramdalen!  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Anse e-förslaget besvarat.  
 
2. Ta med förslaget om actionpark till kommande mål och budgetarbete. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit ett e-förslag om att utveckla betongplattan vid befintlig skate- 
boardplan på Ramdalens parkering genom att skapa en actionpark för bmx-cykel, 
skateboards, kickbikes med mera. Förslaget har fått 553 gillande. 
 
Förslaget att utveckla en actionpark till att bli en attraktiv mötes- och samlingsplats 
utomhus ser Kultur- och fritidsnämnden positivt till ur en folkhälsosynpunkt samt att 
det är möjlighet för ungdomar att få en mötesplats med både fysisk aktivitet och 
samtal. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kommer ta med e-förslaget om actionpark till kommande 
mål och budgetarbete. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-09-02. 
E-förslag - Actionspark på Ramdalen! 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Förslagsställaren (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2020-09-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §32        Dnr KFN.2020.31               
 
 
Sammanträdesdagar 2021  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Sammanträdesplan för 2021 fastställs. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till sammanträdesdagar 2021 har tagits fram. Sammanträdena är 
anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar. 
 
Förslag till sammanträdesdagar 2021 för Kultur- och fritidsnämnden är:  
Onsdag 17 februari  
Måndag 19 april 
Tisdag 18 maj  
Tisdag 14 september  
Tisdag 16 november (Heldag) 
Måndag 13 december                  
 
Heldag startar 10.00. Övriga dagar 13.15. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-09-02. 
Förslag till sammanträdesdagar 2021. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ledamöter och ersättare Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom) 
Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2020-09-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §33        Dnr KFN.2020.3               
 
 
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 Besluts-
datum 

Punkt i  
del ordn 

Beslutets innehåll i korthet Beslutet 
hittas 

Anders Magnusson 2020-05-19 A.16 Partnerskapsöverenskommelse, ICA 
Kvantum, 5 tkr, Sommarcampen 

Castor 

Anders Magnusson 2020-05-04 A.16 Partnerskaps- och reklamöverenskommelse, 
Borox, 5 tkr, Sommarcampen 

Castor 

Anders Magnusson 2020-05-05 A.16 Partnerskaps- och reklamöverenskommelse, 
SSAB, 4 tkr, Sommarcampen 

Castor 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2020-09-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §34        Dnr KFN.2020.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Gabriella Sandberg informerar om: sommarens verksamheter och aktiviteter.  
 
 
Anette Ivarsson och Anders Magnusson informerar om: uppdraget att ta fram en 
fritidsplan. 
 
 
Anders Magnusson informerar om: Stjärnholms ekonomibyggnad och stallet. 
 
 
Ordförande informerar om:  
- Budgetprocessen 2021-2023. 
- Dialogmöte om kommande investeringar med budgetberedningen. 
- Kommande samverkan med andra nämnder. 
 
 
Anders Magnusson informerar om: 
- Styrkorna med skolbibliotek som bemannas med personal från biblioteket. 
- Investeringar på Ramdalens IP 
- Utefixarna har fått plats på IP och utgår då därifrån.  
- Discgolfbanan.  
- Boulebanan. 
- Störningar och skadegörelser vid skate banan.  
- Arbetet med ny byggnad vid Jogersöbadet.  
- Konsten för nya Oxelöskolan. 
 
 
Malin Göthberg Bibliotekschef informerar om: nytt bibliotekssystem.  
 
 
______ 
 


