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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden  

 
2019-04-16  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

   
Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 16.40
 

Beslutande Patrik Renfors (V)
 Malin Björgum, § 15-17, 19-22 (S)
 Odd Mattson (M)
 Solveig Lindblom (S)
 Martin Bergström (S)
 Ingemar Urborn (M)
 Christine Bennevall (KD)
 Håkan Carlsson, § 18 (S)
  
  
Ej tjänstgörande erstättare och Håkan Carlsson, § 15-17, 19-22 (S)
övriga deltagare Andreas Schultes (M)
  
  
 Agnetha West Sekreterare 
 Anders Magnusson Förvaltningschef 
 Pia Westlin, § 15-17, 22 Administrativ handläggare
 Kecke Lundh, § 22 ONYX innebandy 
 David Björkborg, § 22 ONYX innebandy 
 Allmänhet
  
  
  
  
  
  

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

Paragrafer 15 - 22  

    
 

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

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Odd Mattson

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-04-16   

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-04-29 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-05-21 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Sammanträdesdatum
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2019-04-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 15        Dnr KFN.2019.24               
 
 
Konsekvensbeskrivning 2020-2022  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. I konsekvensbeskrivning under rubrik Inledning lägga till: Kultur- och 

fritidsnämnden ser med stor oro på de effekter som kan uppstå och  
ge stora konsekvenser på verksamheten i det preliminära budget- 
förslaget. 

 
2. Förslag till konsekvensbeskrivning fastställs och överlämnas till mål-  

och budgetberedningen. 

 
Sammanfattning 
 
Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar  
och mål för budgetperioden 2020-2022. 

Kultur- och fritidsnämnden ska beskriva verksamheten kommande budget- 
period utifrån preliminära ekonomiska ramar och mål. Andra faktorer som  
ska beaktas är till exempel ekonomiska antaganden, befolkningsprognos, 
personalstruktur, omvärldsfaktorer och verksamhetsutveckling.  

Översyn av taxor och avgifter ska göras. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till beskrivning av 
konsekvenserna för verksamheterna i enlighet med mål- och budget- 
beredningens anvisningar. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-05. 
Förslag till konsekvensbeskrivning 2020-2022. 
Översyn av taxor inför 2020. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anders Magnusson föredrar ärendet och delar ut förslag till konsekvens-
beskrivning 2020-2022 som inte har skickats ut då förvaltningen jobbar  
med den in i det sista innan nämndens sammanträde. 
 
Ajournering 14.30 - 15.04. 
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Kfn § 15        Dnr KFN.2019.24               
 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Förslag till konsekvensbeskrivning fastställs och överlämnas till mål‐ och 
budgetberedningen. 

 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: I konsekvensbeskrivning under rubrik 
Inledning lägga till: Kultur- och fritidsnämnden ser med stor oro på de effekter som 
kan uppstå och ge stora konsekvenser på verksamheten i det preliminära 
budgetförslaget. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget tilläggsförslag samt framskrivet förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
Kultur- och fritidschefen (för kännedom)
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Kfn § 16        Dnr KFN.2019.27               
 
 
Investeringsplan 2020-2022  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Förslag till  investeringsplan för 2020-2022 fastställs och överlämnas till mål- och 
budgetberedningen 

 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till investeringsplan har tagits fram av Kultur- och fritidsförvaltningen för 
mål och budgetarbetet 2020–2022. En värdering och bedömning av investeringar 
och nuvarande behov har gjorts. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-05. 
Förslag till investeringsplan 2020-2022. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anders Magnusson föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål och budgetberedningen (för åtgärd) 
Kultur- och fritidschefen (för kännedom)  
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Kfn § 17        Dnr KFN.2019.4               
 
 
Budgetuppföljning per mars  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Godkänna uppföljningen av ekonomi per mars 2019. 

 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ekonomisk uppföljning av budgeten till  
och med mars månad. Månadens resultat är +441 tkr och årsprognosen är  
+122 tkr. 

Det är främst personalkostnader som avviker från budget. Det beror på sjuk-
frånvaro, föräldra- och tjänstledigheter som inte kunnat ersättas med vikarier.  
Även löneökningar som betalas ut i april där budgeten är jämnt fördelad över  
året bidrar till personal-överskottet. 

Den förändrade årsprognosen beror på lägre personalkostnader inom Turism  
(+20 tkr), Gemensam administration (+40 tkr), Kultur (+12 tkr) samt Café/uthyrning 
(+50 tkr).   

Kostnad tillkommer avseende projekt Skulpturfestival med 60 tkr. Avtalet klart  
nu i mars. 

Hämtning av intäkter för beviljat statsbidrag för stärkta bibliotek har gjorts 
motsvarande kostnaderna för perioden januari-mars.  

Övriga avvikelser på både kostnads- och intäktssidan bland annat inom Turism, 
Idrottsplatsen och Fritidsgården är kopplade till säsongsvariationer 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-04. 
Ekonomisk uppföljning per mars. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pia Westlin föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Kfn § 18        Dnr KFN.2019.14               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - integrationen av nyanlända  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar utarbetat svar på de förtroendevalda revisorernas 
synpunkter med anledning av revisionsrapport Integration av nyanlända. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2015 kommunens Integrationsplan med det över-gripande 
målet att 50 % av alla nyanlända ska ha egen försörjning inom etableringsperioden. 
Med egen försörjning avses arbete, studier eller a-kassa. Målet ska mätas 2018 
samtidigt som planen i mellantiden kompletterats,  
förtydligats och tillförts en konkret åtgärdsplan.  

Åtgärdsplanen har tagits fram av integrationsnätverket där kommunens samtliga 
förvaltningar och bolag ingår. Arbetet har inriktats på att ta fram konkreta åtgärder 
som underlättar och förbättrar integrationen av de nya medborgare som kommer till 
Oxelösund från andra länder och kulturer. Åtgärdsplanens åtgärder har hittills följts 
upp inom integrationsnätverket.  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens arbete 
med integration av nyanlända vuxna med uppehållstillstånd. Syftet har varit att 
bedöma om arbetet med integration sköts på ett ändamålsenligt sätt.  

EY:s övergripande bedömning är att kommunens arbete med integration av 
nyanlända i de flesta hänseenden fungerar bra. EY rekommenderar dock att 
Kommunstyrelsen tydliggör styrning och uppföljning av arbetet. 

De förtroendevalda revisorerna gör med anledning av revisionsrapporten följande 
bedömning: 

 Kommunen har en ändamålsenlig organisation med fungerande former för 
samverkan och samarbete på operativ nivå både internt och externt 

 Kommunfullmäktiges integrationsmål behandlas årligen i mål- och budget samt i 
delårs- och årsredovisningarna men att de inte har mätts och följts upp sedan 
2016 

 Styrelse och nämnder har införlivat fullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. 
Då de inte har brutits ner kan integrationsinsatserna på nämndnivå vaken styras 
eller följas upp 

 Det är positivt att det nu ska påbörjas ett arbete med att utveckla mål och mått 

 Det kan övervägas om ansökningar om externa bidrag till integration bör 
kanaliseras och sammanhållas via integrationssamordnaren 
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Kfn § 18        Dnr KFN.2019.14               
 
 
De förtroendevalda revisorerna instämmer i EY:s rekommendationer att kommun-
styrelsen behöver ta ett starkare grepp över arbetet med integrations- och åtgärds-
planen samt att målet behöver definieras tydligare, målsättas, kontinuerligt följas upp 
och utvärderas så att lämpliga åtgärder kan vidtas redan under etablerings-perioden. 

Kommunfullmäktiges integrationsmål behandlas årligen i mål- och budget samt  
i delårs- och årsredovisningarna men att de inte har mätts och följts upp sedan 2016. 

Då integrationsplanen fastställdes i slutet av 2015 tolkade Kommunstyrelseförvalt-
ningen att målsättningen för arbetet med start under 2016 skulle följas upp efter  
två år, det vill säga 2018 då målet är formulerat att de 50 % av de nyanlända ska  
ha egen försörjning efter etableringsperioden som just är två år. Detta utgör 
anledningen till att uppföljning inte skett.  

Individer, framförallt i studier på SFI och i etableringsprogram har under denna tid 
följts upp systematiskt och kontinuerligt genom individuella planer samt genom en 
samling verksamhetsövergripande och relevanta uppföljningsvariabler inom 
integrationsnätverket. 

Styrelse och nämnder har införlivat fullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. Då de 
inte har brutits ner kan integrationsinsatserna på nämndnivå vaken styras eller följas 
upp 

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i revisorernas synpunkt. Kommunstyrelse-
förvaltningen har inom ramen för MBB 2020-22 fått i uppdrag att genomföra ett 
utvecklingsarbete som innefattar såväl mål och mått för fullmäktige och nämnd, som 
en revidering av åtgärdsplanen.  

Arbetet förväntas leda till att kommunfullmäktiges mål följs upp på ett mer 
ändamålsenligt sätt, att nämnderna bryter ner det övergripande målet i, för 
nämnderna, mer relevanta mål, samt att en tydligare rapportering av åtgärder i 
integrationsplanens del 2, det vill säga åtgärdsplanen utarbetas till kommunstyrelse. 

Det kan övervägas om ansökningar om externa bidrag till integration bör kanaliseras 
och sammanhållas via integrationssamordnaren  

Det kommunala integrationsarbetet stöds till viss del av bidrag som antingen betalas 
ut som en schablonersättning eller söks. 

Kommunstyrelseförvaltningen utredde frågan om att ensa återsökningen av bidrag 
via en controller under 2017. De värderingar som då gjordes landade i slutsatsen att 
det var mer framgångsrikt och bättre att varje verksamhet, där insikten om de 
aktuella individerna är som störst, är de mest lämpade för detta ändamål. Kultur- och 
fritidsförvaltningen instämmer i kommunstyrelseförvaltningens slutsats. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-03. 
Revisionsrapport - granskning av integration av nyanlända 
Missiv - integrationen av nyanlända. 
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Kfn § 18        Dnr KFN.2019.14               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Jäv 
Malin Björgum (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Kfn § 19        Dnr KFN.2019.20               
 
 
Yttrande över medborgarförslag om avgiftsfri tillträde till 
Ramdalsbadet för personer som fyllt 70 år  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut är att medborgarförslaget avslås. 

 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit en begäran om yttrande angående medborgarförslag om avgiftsfri 
tillgång till kommunens badanläggning i Ramdalen för personer som fyllt 70 år. 
Anledning till detta förslaget är i att ett förebyggande syfte skulle våra pensionärer 
kunna idka friskvård för en bättre hälsa och ha ett bättre välmående. 
 
Oxelösunds kommun har ett gällande avtal med Medley AB som sträcker sig fram till 
2023-12-31 som reglerar att Medley AB fritt sätter priser för besökarna. Kommunen 
har i avtalet prioriterat simskoleverksamhet under skoltid 

Fördelen med att bifalla förslaget skulle vara att man på kort sikt förbättrar ekonomi, 
hälsa och välmående för de som är 70 år och äldre och som använder sig av 
badhuset på Ramdalen. Nackdelen är att de grupper och individer som ej använder 
badhuset åsido ses.  

Kultur och Fritidsnämnden har ej möjlighet att finanserna en subventionering av 
entréerna för denna målgrupp i inom de budgetramar som gäller. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04 
Medborgarförslag om avgiftsfri tillträde till Ramdalsbadet för personer som fyllt 70 år. 
Begäran om yttrande över medborgarförslag. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anders Magnusson föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
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Kfn § 20        Dnr KFN.2019.18               
 
 
Svar på e-förslag - Ökad folkhälsa med tillgång till motions-
anläggning  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
E-förslaget avslås.  
 
 
Sammanfattning 
 
Ett e-förslag har lämnats in om att Oxelösunds alla medborgare får tillgång  
till bastu med tillhörande, omklädningsutrymme, dusch och relaxrum på  
nuvarande Jogersö konferens och restauranganläggning.  
 
Medborgare och besökare i kommunen har fri tillgång till motionsspår och 
naturområden på Jogersö under årets alla tider. Konferensanläggningen och 
restaurangen drivs av privat entreprenör med egna affärsintressen. Kultur-  
och fritidsförvaltningen har i nuvarande budget ingen möjlighet att hyra och  
bekosta fri tillgång utan överlåter det entreprenören för fri prissättning om  
affärsidén mottages. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-05. 
E-förslag - Ökad folkhälsa med tillgång till motionsanläggning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förslagsställare (för kännedom) 
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Kfn § 21        Dnr KFN.2019.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
Revisorerna 
2019-02-27 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018 
 
 
______ 
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Kfn § 22        Dnr KFN.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Kecke Lundh och David Björkborg från ONYX innebandy informerar om 
verksamheten och projekt En tröja för alla samt sportboendet i Oxelösund. 
 
 
Ordförande informerar om möte 8 mars med Samkultur Sörmland. 
 
 
Anders Magnusson informerar om 
 
 Restaurangen på Jogersö - avtal skrivits med Matkreatören i Jönåker. 
 Sportboendet och skadegörelse. 
 OXSS och segeltävling 2019. 
 Skulpturparken 4 maj - 28 september 2019. 
 O-ringen 2019 i Kolmården - Oxelösund sponsrar tävlingen. 
 Väg-/infoskyltar ska sättas upp utmed E4:an.  
 Visit Sweden och Inga Lindström land - avtal kring sponsring. 
 Fritidsgården ökad bemanning på fredagar under våren. 
 Statsbidrag för sommarlovsaktiviteter har sökts och rekvirerats. 
 Koordinaten har blivit HBTQ-certifierat. 
 Inköp gräsklippare till Ramdalens IP. 
 Medley - renovering i sommar. 
 
 
______ 
 
 


