Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (9)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-05-21

Plats och tid

Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 15.00

Beslutande

Patrik Renfors
Malin Björgum
Odd Mattson
Solveig Lindblom
Lena Fornstedt
Anders Berglund
Christine Bennevall

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

Ej tjänstgörande ersättare och

Håkan Carlsson
Nina Wikström Tiala
Lars Pettersson
Ingemar Urborn
Andreas Schultes

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

Agnetha West
Anders Magnusson
Pia Westlin, § 23-25
Karin Reibring, § 28
Ingela Wahlstam, § 28
Johanna Winell, § 28
Annie Magnusson, § 27

Sekreterare
Förvaltningschef
Administrativ handläggare
Sörmlandsleden
Fritidsgårdsföreståndare
Fritidsledare
Kommunikatör

övriga deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Patrik Renfors

Justerande

…………………………………………..
Odd Mattson

Paragrafer

23 - 28

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Datum för
anslagsuppsättande

2019-06-04

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Agnetha West

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2019-06-26
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-05-21

Kfn § 23

Extraärende: Laglig vägg för graffiti

3-4

Kfn § 24

Budgetuppföljning per april

Kfn § 25

Uppföljning intern kontrollplan 2019

Kfn § 26

Antagande av Kommunikationsplan för kultur- och
fritidsförvaltningen

8

Kfn § 27

Redovisning av delegationsbeslut

9

Kfn § 28

Information/Rapporter

5
6-7

10

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-05-21

Kfn § 23

Dnr KFN.2019.34

Extraärende: Laglig vägg för graffiti
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidschefens får i uppdrag att utreda möjligheten om laglig graffitivägg.
Dagens sammanträde
Förslag
Ordförande föreslår att kultur- och fritidschefen får i uppdrag att utreda möjligheten
om en laglig graffitivägg.
Beslutsgång
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefens (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-05-21

Kfn § 24

Dnr KFN.2019.4

Budgetuppföljning per april
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av ekonomi och investeringar per april.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ekonomisk uppföljning av budgeten
samt investeringar till och med april månad. Månadens resultat är + 497 tkr
och årsprognosen är + 262 tkr.
Det är fortfarande personalkostnader som är den främsta budgetavvikelsen. Det
beror på sjukfrånvaro, föräldra- och tjänstledigheter på deltid som inte varit möjligt att
ersättas med vikarier.
Den förändrade årsprognosen beror på lägre personalkostnader inom verksamheterna turismen (+ 60 tkr), gemensam administration (+ 50 tkr), kultur (+ 42 tkr)
samt verksamhet Café (+ 70 tkr).
Överskottet på idrottsplatsen beror på att aktiviteterna för säsongen ännu inte
har varit så omfattande. Kostnad tillkommer dock där inköp gjorts avseende
förbrukningsmaterial/ inventarier med 20 tkr.
Ökade intäkter från statsbidrag för Stärkta bibliotek för verksamhet kultur på grund
av ändrad sysselsättningsgrad, årsprognos beräknas till + 40 tkr.
Bidrag från Migrationsverket har ökat med 54 tkr mot budget, fördelningen av
intäkterna finns på flera olika verksamheter.
Övriga avvikelser på både kostnads- och intäktssidan är kopplade till säsongsvariationer.
Arbetet med investeringar på Ramdalens idrottsplats har varit fördröjt men har nu
påbörjats tillsammans med Kustbostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-05-10.
Ekonomisk uppföljning per april samt investeringar.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-05-21

Kfn § 25

Dnr KFN.2019.23

Uppföljning intern kontrollplan 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019, uppföljning 1.

2.

Godkänna föreslagen åtgärd för godkänt kontrollmoment från 2018, att kultur
och fritidschefen gör en genomgång av riktlinjerna för bidrag samt rutinen för
handläggning för berörda. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att återrapportera vad som gjorts vid nästa uppföljningstillfälle.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2019. Interna kontrollplanen innehåller 5 kontrollmoment och ska
följas upp två gånger per år, i maj och november. Eventuella avvikelser som
upptäcks i samband med kontrollerna ska omgående rapporteras till
ordförandeberedningen som tar beslut om åtgärder.
Den första uppföljningen har nu genomförts och följande tre kontrollmoment är
godkända:
 Uppföljning av att tilldelade statsbidrag används enligt villkoren.
 Uppföljning av att dokumentering av bisyssla hålls aktuell.
 Uppföljning av att politiska beslut verkställs.
Övriga två kontrollmoment (Systematiskt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete
samt Handläggning av förenings- och anläggningsbidrag) i interna kontrollplanen
kommer redovisas vid nästa uppföljningstillfälle.
Uppföljningen av ej godkänt kontrollmoment från 2018 visar en avvikelse och är inte
godkänd.


Uppföljning av att rutinen för handläggning av förenings- och anläggningsbidrag
efterföljs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-05-10.
Intern kontrollplan 2019.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 25

2019-05-21
Dnr KFN.2019.23

Framskrivet förslag
1.

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019, uppföljning 1.

2.

Godkänna föreslagen åtgärd för ej godkänt kontrollmoment från 2018 och
att kultur- och fritidschefen får i uppdrag att återrapportera vad som gjorts
vid nästa uppföljningstillfälle.

Förslag
Ordförande förslår följande ändring till beslut av punkt 2: Godkänna föreslagen
åtgärd för godkänt kontrollmoment från 2018, att kultur och fritidschefen gör en
genomgång av riktlinjerna för bidrag samt rutinen för handläggning för berörda.
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att återrapportera vad som gjorts vid nästa
uppföljningstillfälle
Beslutsgång
Ordförande frågar om punkt 1 i framskrivet förslag samt eget ändringsförslag och
finner att nämnden beslutar enligt förslagen.
Reservation

______
Beslut till:
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-05-21

Kfn § 26

Dnr KFN.2019.22

Antagande av Kommunikationsplan för kultur- och
fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta Kommunikationsplan för kultur- och fritidsförvaltningen.
Sammanfattning
Behov har funnits att se över kultur- och fritidsförvaltningens kommunikation för att
härröra var och hur stöd till de olika verksamheterna inom förvaltningen kan och bör
genomföras.
En behovsanalys av kultur- och fritidsförvaltningens kommunikation har genomförts.
Därefter har en arbetsgrupp bildats med ansvariga för respektive verksamhet.
Syftet med kommunikationsplanen är att genom god planering samordna samtliga
kommunikativa insatser för bästa möjliga effekt. Kommunikationen från kultur- och
fritidsförvaltningen ska bland annat visa medborgarna vilka aktiviteter som anordnas
för att skapa intresse och delaktighet samt vara en del i att stärka platsvarumärket
Oxelösund.
Planen ska revideras regelbundet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-05-13.
Förslag till kommunikationsplan för kultur- och fritidsförvaltningen.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Kommunikatör (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-05-21

Kfn § 27

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

2019-04-17

A.14

Sänkt hyra för NBVs dansprojekt
från 300 kr/tillfälle till 100 kr för de
tio bokningar våren 2019

I bokningssystemet
FRI

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 28

2019-05-21
Dnr KFN.2019.1

Information/Rapporter
Karin Reibring från Sörmlandsleden informerar om verksamheten.
Ingela Wahlstam och Johanna Winell informerar om användande av
statligt bidrag för sommarlovsaktiviteter.
Ordförande informerar om möte med mål- och budgetberedningen med
investeringsplan och konsekvensbeskrivning 2021.
Anders Magnusson informerar om




Personalsituationen samt organisation inom förvaltningen.
Nytt golv inlagt Ramdalens sporthall.
Investeringar som gjorts på Ramdalens IP, bland annat





Renovering av omklädningsrum Kulan
Inköp ny höjdhoppsmatta
Ny belysning konstgräsplan
Nya målburar inköpta till konstgräsplan

______

Utdragsbestyrkande
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