Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Plats och tid

Sportboendet, Ramdalens IP 13.15 - 16.05

Beslutande

Patrik Renfors
Lena Fornstedt
Odd Mattson
Solveig Lindblom
Martin Bergström
Anders Berglund
Christine Bennevall

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

Ej tjänstgörande ersättare och
övriga deltagare

Håkan Carlsson, § 1-3, 5-14
Lars Pettersson
Ingemar Urborn
Hans Molin
Andreas Schultes

(S)
(MP)
(M)
(M)
(M)

Agnetha West
Anders Magnusson
Pia Westlin, § 2-3
Henrik Lewerissa, § 2-3
Anette Ivarsson, § 4-6
Marie Anstadius, § 7-8
Annie Magnusson, § 9
Allmänhet

Sekreterare
Förvaltningschef
Administrativ handläggare
Verksamhetsekonom
Fritidssekreterare
Kulturkoordinator
Kommunikatör

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Patrik Renfors

Justerande

…………………………………………..
Odd Mattson

Paragrafer

1 - 14

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Datum för
anslagsuppsättande

2019-02-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Agnetha West

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2019-03-21

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 1

Val av ständig justerare mandatperioden 2019-2022

4

Kfn § 2

Årsredovisning 2018

5

Kfn § 3

Revidering av verksamhetsplan 2019

6

Kfn § 4

Fördelning av föreningsbidrag 2019 barn och ungdom

7

Kfn § 5

Fördelning av föreningsbidrag 2019 vuxna

8

Kfn § 6

Anläggningsbidrag 2019

Kfn § 7

Fördelning av föreningsbidrag 2019 kultur

11

Kfn § 8

Sponsoravtal 2019

12

Kfn § 9

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR)

13

Kfn § 10

Yttrande över medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter
för ungdomsidrottare under 15 år

14

Kfn § 11

Val av representant till Trafiksäkerhetsgruppen

Kfn § 12

Redovisning av Säg vad du tycker 2018

17

Kfn § 13

Redovisning av delegationsbeslut

18

Kfn § 14

Information/Rapporter

19

9 - 10

Utdragsbestyrkande

15 - 16
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Blad 3 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 1

Dnr KFN.2019.15

Val av ständig justerare mandatperioden 2019-2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Odd Mattson (M) väljs som ständig justerare.
Dagens sammanträde
Förslag
Odd Mattson (M) nomineras till ständig justerare.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslaget och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 4 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 2

Dnr KFN.2019.9

Årsredovisning 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna årsredovisningen för 2018.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 0,5 mkr för 2018.
Lägre personalkostnaderna på grund av deltidsfrånvaro samt positiv förändring
av semesterlöneskulden är bidragande orsaker.
Intäkterna har varit högre än budgeterat. Det beror främst på högre schablonersättning från Migrationsverket, erhållna statsbidrag för avgiftsfria lovaktiviteter
och stärkta bibliotek samt bokslutsdispositionen för innovationsbefrämjande
åtgärder.
En stor del av kostnadsökningen i jämförelse med budgeten är kopplad till ökade
statsbidrag vilket medför att det inte blir någon resultatpåverkan. Kostnaderna för
Ramdalens idrottsplats har blivit högre då sommarens torka krävde extra
bevattningsinsatser samt ett omfattande underhållsarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-02-01.
Förslag till årsredovisning 2018.
Dagens sammanträde
Pia Westlin och Henrik Lewerissa föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 5 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 3

Dnr KFN.2018.38

Revidering av verksamhetsplan 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna reviderad internbudget i verksamhetsplan för 2019.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om verksamhetsplan för 2019 vid
nämndens sammanträde 2018-12-11.
Efter det har riksdagen beslutat om anslag i statsbudgeten. Beslutet innebar
bland annat att statsbidraget för avgiftsfria aktiviteter under skolloven avslutas.
Dessutom har hyran för lokalerna på Koordinaten höjts mer än budgeterat.
Detta innebär att vissa revideringar av internbudgeten behöver göras. I övrigt
är det inga förändringar i verksamhetsplan för 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-02-01.
Förslag till reviderad Verksamhetsplan 2019-2021.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 6 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 4

Dnr KFN.2019.11

Fördelning av föreningsbidrag 2019 barn och ungdom
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelningen av föreningsbidraget för barn och ungdomsföreningar.
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget för 2019 har tagits fram.
Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- och
ungdomsföreningar 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 14 % avsätts till föreningar
med vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp
i budgeten.
Kultur- och fritidsförvaltningen har träffat föreningarna för dialog
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-01-31.
Förslag på fördelning föreningsbidrag 2019.
Antagna riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
Jäv
Håkan Carlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
______
Beslut till:
Fritidssekreterare (för åtgärd)
Kulturkoordinator (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 7 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 5

Dnr KFN.2019.7

Fördelning av föreningsbidrag 2019 vuxna
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag vuxna.
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidrag för 2019 har tagits
fram. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- och
ungdomsföreningar 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 14 % avsätts till föreningar
med vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp
i budgeten.
Kultur- och fritidsförvaltningen har träffat föreningarna för dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-01-31.
Förslag på fördelning föreningsbidrag 2019.
Antagna riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Fritidssekreterare (för åtgärd)
Kulturkoordinator (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 8 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 6

Dnr KFN.2019.6

Anläggningsbidrag 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Ge bidrag med 18 000 kr till Oxelösunds Judoklubb, för att de ska kunna
arrangera större riks- och internationella judotävlingar, på godkända judomattor.

2.

Ge bidrag med 20 000 kr till Friluftsfrämjandet i Oxelösund för inköp av tält.
Tälten kommer att innebära att föreningen kan utveckla sin verksamhet till
att omfatta aktiviteter, både för barn och vuxna, som inkluderar övernattningar
även vintertid.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att inrätta ett anläggningsstöd för barn
och ungdomsföreningar 2014. Första bidraget betalades ut 2014. Till 2019 har 4
föreningar ansökt om bidraget.


Oxelösunds Judoklubb



Friluftsfrämjandet Oxelösund



OK Måsen



Stjärnholms Ryttarförening

Föreningarna som ansökt om anläggningsbidrag har verksamhet i Oxelösund
och är stödberättigade.
Idrottsföreningar som får kommunala bidrag kan även söka medel från
Sörmlandsidrotten.
Föreningarna som har anläggningar behöver få stöd för att kunna bedriva barn
och ungdomsverksamhet. Friluftsfrämjandet har skogen som sin anläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-01-23.
Ansökan om anläggningsbidrag 2018.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 6

2019-02-19
Dnr KFN.2019.6

Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Fritidssekreterare (för åtgärd)
Oxelösunds Judoklubb (för kännedom)
Friluftsfrämjandet Oxelösund (för kännedom)
OK Måsen (för kännedom)
Stjärnholms Ryttarförening (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 9

Sammanträdesprotokoll

Blad 10 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 7

Dnr KFN.2019.12

Fördelning av föreningsbidrag 2019 kultur
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för kulturföreningarna.
Sammanfattning
Ett förslag till fördelning av föreningsbidraget för 2019 har tagits fram av kulturoch fritidsförvaltningen. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar,
barn och ungdomsföreningar 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 14 % till föreningar
med vuxenverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har träffat föreningarna för dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-02-06.
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2019.
Dagens sammanträde
Marie Anstadius föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kulturkoordinator (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 8

Dnr KFN.2019.13

Sponsoravtal 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna förslagen till sponsoravtal 2019.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-10-30, § 108, fattat beslut om "Riktlinjer
för sponsring".
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegation- och verkställighetsordning
ska sponsoravtal över 10 tkr beslutas av kultur- och fritidsnämnden.
För 2019 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 2019-02-06.
Förslag till sponsoravtal 2019.
Dagens sammanträde
Marie Anstadius föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Kulturkoordinator (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 11 (18)

Sammanträdesprotokoll

Blad 12 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 9

Dnr KFN.2019.8

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR)
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen godkänns.
Sammanfattning
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun,
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom samarbetet tillsammans tagit fram
riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.
Det är kommunstyrelsen och övriga nämnder som är personuppgiftsansvariga för
behandlingar av personuppgifter inom kommunen. Syftet med riktlinjerna är att
underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla
medarbetare som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete. I riktlinjerna
lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här återfinns också
närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande dokument som
ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat regelverk och ny
praxis.
Riktlinjerna gäller för personuppgiftsansvariges anställda, förtroendevalda och
konsulter uppdragstagare, på alla marknader och vid var tid.
Personuppgiftsansvariges ledning ska se till att riktlinjerna följs, vilket bland annat
innefattar utbildning för anställda och förtroendevalda. Informationen till de anställda
ska även innefatta information om att överträdelse av riktlinjerna kan komma att
medföra till exempel arbetsrättsliga konsekvenser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-02-07.
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen inklusive bilaga 1-8.
Dagens sammanträde
Annie Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Dataskyddsombud (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 13 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 10

Dnr KFN.2019.5

Yttrande över medborgarförslag om att kommunen inte ska ta
ut avgifter för ungdomsidrottare under 15 år
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit 2018-05-28 där skribenten föreslår att
Oxelösunds Kommun ej ska ta ut avgifter för ungdomsidrottande utövare i
kommunen upp till 15 års ålder.
Oxelösunds kommun tar idag inte ut några avgifter av idrottsutövare i
kommunen då det hanteras av föreningar och företag där utövarna för det
mesta har medlemskap för att till exempel kunna spela fotboll, rida och
styrketräna.
Föreningar i Oxelösund med ungdomsverksamhet har möjlighet att hyra
sporthallar och fotbollsplaner för mycket subventionerade priser samt får
därutöver föreningsbidrag för att kunna ha så låga avgifter för sina utövare
och medlemmar i sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-01-23.
Medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter för ungdomsidrottare
under 15 år.
Begäran om yttrande.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 14 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 11

Dnr KFN.2019.16

Val av representant till Trafiksäkerhetsgruppen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Håkan Carlsson (S) utses som representant till Trafiksäkerhetsgruppen.
Sammanfattning
Trafiksäkerhetsgruppen är bildad enligt överenskommelse som har träffats mellan
Trafikverket och Oxelösunds kommun.
I gruppen ingår NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), Polisen,
Kustbostäder, Oxelö Energi, politiker och kommuntjänstemän.
Målsättningen är att arbete i nollvisionens anda och att arbeta för ett långsiktigt
hållbart vägtransportsystem för alla.
Kultur- och fritidsnämnden ska utse 1 representant.
Nominering sker på sammanträdet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-02-11.
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.
Förslag
Ordförande nominerar Håkan Carlsson (S).
Anders Berglund (M) nominerar Odd Mattson (M)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 15

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 11

2019-02-19
Dnr KFN.2019.16

Beslutsgång
2 personer är nominerad, Håkan Carlsson (S) och Odd Mattson (M). Eftersom
det är personval är omröstningen sluten. Samtliga ledamöter får en blank valsedel att skriva sitt val på. Då justeraren är nominerad utses Anders Berglund (M)
som rösträknare och som tillsammans med sekreteraren prickar av rösterna och
sammanräkning sker öppet.
Håkan Carlsson (S)
Odd Mattson (M)

4 röster
3 röster

Med 4 röster mot 3 röster finner ordförande att Håkan Carlsson (S) utses till
representant till Trafiksäkerhetsgruppen.
______
Beslut till:
Trafiksäkerhetsgruppen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 16 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 12

Dnr KFN.2019.10

Redovisning av Säg vad du tycker 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna redovisning av Säg vad du tycker 2018.
Sammanfattning
Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad
du tycker för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga
intressenter. Det är viktigt att kommunen har fungerande och välkända externa
och interna rutiner för hur invånare och andra kan lämna synpunkter. Alla
synpunkter som inkommer ska följas upp. Den som lämnat synpunkt ska få
besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor. Inkomna synpunkter
ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd.
Av sammanställningen framgår att 5 synpunkter har lämnats på kommunens
verksamhet gällande kultur- och fritids under 2018. Alla synpunkterna har
besvarats.
Totalt har kommunen fått in 132 synpunkter 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-01-25.
Sammanställning av Säg vad du tycker 2018.
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 17 (18)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-02-19

Kfn § 13

Dnr KFN.2019.3

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

2018-12-10

A.15

Anders Magnusson

2019-01-15

A.16

Utse beslutsattestanter för 2019,
fyra personer
Partnerskap- och reklamavtal ICA,
10 tkr

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi
Avtalsdatabasen

______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 14

2019-02-19
Dnr KFN.2019.1

Information/Rapporter
Ordförande informerar om




Mål- och budgetdagar på Sandvik 18-19 februari.
4 mars är det utbildning för alla förtroendevalda.
Utbildnings-/informationsdag om verksamheten under våren.

Anders Magnusson informerar om






Skulpturfestival 4 maj till 28 september.
Upphandling entreprenör för restaurang Jogersö pågår.
Planering för Ramdalens IP.
Arbetet med föreningsbidragen.
Jogersö motionsspår ska ses över.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 18 (18)

