Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Plats och tid

Koordinaten, Stora mötet 14.00 - 15.05

Beslutande

Patrik Renfors, § 35, 37-38
Malin Björgum
Ingemar Urborn
Lena Fornstedt
Håkan Carlsson, § 35, 37-38
Lars Pettersson
Christine Bennevall
Nina Wikström Tiala, § 36

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

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Wikström Tiala, § 35, 37-38

(S)

Agnetha West
Anders Magnusson
Anette Ivarsson
Marie Anstadius

Sekreterare
Förvaltningschef
Fritidssekreterare
Kulturkoordinator

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Paragrafer

Ordförande

……………………………………………
Patrik Renfors, § 35, 37-38

...............................................
Malin Björgum, § 36

Justerande

…………………………………………..
Ingemar Urborn

35 - 38

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-19

Datum för
anslagsuppsättande

2019-11-20

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Agnetha West

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2019-12-11
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Blad 2

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 35

Idrottsstipendium 2019

3-4

Kfn § 36

Eldsjälsstipendium idrott 2019

5-6

Kfn § 37

Kulturstipendium 2019

7-8

Kfn § 38

Eldsjälsstipendium kultur 2019

9 - 10

Utdragsbestyrkande
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Blad 3 (10)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 35

Dnr KFN.2019.43

Idrottsstipendium 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Benjamin Gonzales utses till idrottsstipendiat 2019.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsatt att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika idrottsområden.
Annonsering av idrottsstipendiet har skett i Sörmlands Nyheter, på kommunens
hemsida, affischering och i sociala medier. Det finns även information om
stipendiet på Kultur- och fritidsförvaltningens hemsida året runt.
En arbetsgrupp som består av bara tjänstemän från Kultur- och fritidsnämnden har
förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-10-17.
Sammanställning nomineringar till idrottsstipendium 2019.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
A-journering 14.07 - 14.09
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 4

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 35

2019-11-19
Dnr KFN.2019.43

Förslag
Ordförande föreslår Benjamin Gonzales till idrottsstipendiat 2019 med följande
motivering: "Benjamin är medlem och aktiv i Oxelösunds judoklubb. Benjamin är en
målmedveten och hårt satsande judokille med sikte på OS 2024. I år har Benjamin
gått upp en åldersklass till Pojkar -18 och ändå fortsatt leverera på tävlingsmattan.
Årets största framgång kom vid Judo-SM i Lindesberg i juni då Benjamin bärgade
sin första SM-medalj - ett brons i P18-60 kg. Belöningen kom direkt och Benjamin
blev uttagen till landslagsläger både i augusti och oktober."
Beslutsgång
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Fritidssekreterare (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Blad 5 (10)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 36

Dnr KFN.2019.44

Eldsjälsstipendium idrott 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
3.

Håkan Carlsson utses till eldsjälsstipendiat idrott 2019.

4.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Oxelösunds kommuns eldsjälsstipendium idrott är avsatt att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika idrottsområden.
Annonsering av idrottsstipendiet har skett i Sörmlands Nyheter, på kommunens
hemsida, affischering och i sociala medier. Det finns även information om
stipendiet på Kultur- och fritidsförvaltningens hemsida året runt.
En arbetsgrupp som består av bara tjänstemän från Kultur- och fritidsnämnden har
förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-10-17.
Sammanställning nomineringar till eldsjälsstipendium idrott 2019.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
A-journering 14.18 - 14.22
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.

Utdragsbestyrkande
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Blad 6

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 36

2019-11-19
Dnr KFN.2019.44

Förslag
Ordförande föreslår Håkan "Olga" Carlsson till eldsjälsstipendiat idrott 2019
med följande motivering: "Olga började träna i Oxelösunds Atletklubb i början
på 80-talet och har sedan dess varit klubben trogen. Han har i bästa OAK anda
tagit ett stort ansvar för klubben bland annat, genom att ha utbildat sig till instruktör
och vara klubbens ansikte utåt och sälja medlemskort. Han har posten som
ordförande sedan 25 år. Olga är också antidopningsansvarig i klubben. Olga
lägger mycket fritid på klubben genom att förutom själv träna också på
eftermiddagar instruera och hjälpa ungdomar både i grupp och individuellt.
Som pensionär hjälper Olga också personer, som behöver hjälp med träning i
rehabiliteringssyfte Olga är en god förebild för klubbens medlemmar och en
glädjespridare som ägnat mer än halva sitt vuxna liv till att vara klubben och
dess medlemmar till hjälp, alltid ett leende och med en historia eller anekdot att
berätta."
Ingemar Urborn (M) föreslår Erik-Roland Lagerberg med följande motivering:
"Roland har varit en stadig ordförande i 14 år i Oxelösunds Tennisklubb. Han har ett
brinnande intresse och ett stort engagemang i föreningen. Han ställer alltid upp för
alla. Roland håller i all kontakt med skolorna och SFI. Han har ställt upp för elever
från SFI på lördagar och söndagar, så att de kunnat få prova på att spela tennis. Han
håller även i alla sponsor kontakter. Roland ordnar varje år en resa till Stockholm
Open för klubbens medlemmar. En ovärderlig person för klubben och dess
medlemmar." Lars Pettersson (MP) instämmer.
Beslutsgång
Ordförande ställer eget förslag mot Ingemar Urborns (M) förslag och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Jäv
Patrik Renfors (V) och Håkan Carlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.
______
Beslut till:
Fritidssekreterare (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 37

Dnr KFN.2019.46

Kulturstipendium 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Föreningen Stjärnholms Skulpturpark utses till kulturstipendiat 2019.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning
Oxelösunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden.
Annonsering av stipendiet har skett i Södermanlands nyheter, på kommunens
hemsida och på Facebook.
En arbetsgrupp som består av chefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt
tjänstemän har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-11-08.
Sammanställning nomineringar till kulturstipendium 2019.
Dagens sammanträde
Marie Anstadius föredrar ärendet.
A-journering 14.42 - 14.50
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.

Utdragsbestyrkande
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Blad 8

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 37

2019-11-19
Dnr KFN.2019.46

Förslag
Ordförande föreslår föreningen Stjärnholms Skulpturpark till kulturstipendiat 2019
med följande nominering: "Som initiativtagare och huvudarrangör bakom
Skulpturfestivalen i Oxelösund 2019 har föreningen Stjärnholms skulpturpark
genomfört en av de största kulturhändelserna i Oxelösunds historia. Tillsammans
med Svenska Skulptörförbundet och i samarbete med en mängd olika organisationer
och företag skapade man regionens hittills största skulpturutställning i det offentliga
rummet med 40 skulpturer placerade i centrala Oxelösund och i Stjärnholm under
maj till september. Till detta kopplades ett antal kringarrangemang som
dansföreställningar, tävlingar, föreläsningar och guidade visningar. Skulpturfestivalen har dragit mycket positiv uppmärksamhet till Oxelösund och fått
Oxelösundare att känna stolthet och engagemang." Ingemar Urborn (M) instämmer.
Lars Pettersson (MP) föreslås Johan Bergvall till årets kulturstipendiat 2019 med
följande nominering: "Med ett stort personligt engagemang och en fantastisk
förmåga att motivera och lyfta liten som stor har Johan på kort tid byggt upp en vital
och betydelsefull dansverksamhet i Oxelösund. Genom sina danskurser i stilen
dancehall har han skapat en meningsfull och inkluderande tillvaro för många unga
som är nya i Sverige och givit dem möjlighet att känna sig betydelsefulla och sedda.
Johan har lett 460 elever på Brevik i dans och varje vecka dansar 70-talet barn,
unga och vuxna i 5 olika dansgrupper under Johans ledning. På dansgolvet möts
alla på samma villkor oavsett ålder, etnicitet och förmåga. Alla är välkomna! Johan
sprider energi och glädje och bidrar aktivt till integration samtidigt som han sätter
Oxelösund på danskartan.#
Beslutsgång
Ordförande ställer eget förslag mot Lars Petterssons (MP) förslag och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
______
Beslut till:
Kulturkoordinator (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Blad 9 (10)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 38

Dnr KFN.2019.47

Eldsjälsstipendium kultur 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
5.

Johan Bergvall utses till eldsjälsstipendiat kultur 2019.

6.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Oxelösunds kommuns eldsjälsstipendium kultur är avsett att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden.
Annonsering av stipendiet har skett i Södermanlands nyheter, på kommunens
hemsida och på Facebook.
En arbetsgrupp som består av chefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt
tjänstemän har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-11-08.
Sammanställning nomineringar till eldsjälsstipendium kultur 2019.

Dagens sammanträde
Marie Anstadius föredrar ärendet.
A-journering 15.00 - 15.04
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 10

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 38

2019-11-19
Dnr KFN.2019.47

Förslag
Ordförande föreslår Johan Bergvall till eldsjälsstipendiat kultur 2019 med följande
motivering: "Johan brinner för dans och jobbar hårt för att sprida dansglädje till alla oavsett ålder, kön eller etnicitet. Han gör det dessutom på ett så inkluderande och
inspirerande sätt att alla går från hans dansklasser med en känsla av att vara
kompetenta, värdefulla och välkomna! En mycket bra förebild för hur vi kan jobba
med integration samt att få fler att röra på sig som motvikt till all stillasittande. Johan
sprider energi och glädje till sin omgivning via dansen.
Han har skapat en meningsfull och betydelsefull tillvaro för så många unga och fått
dem att brinna passionerat för något. Många som precis har anlänt till Sverige har
blivit upphöjda och fått en möjlighet att vara viktiga i sitt nya land och i sin stad.
Han dansade med 460 elever på Brevik och varje vecka dansar 65 stycken barn,
unga, vuxna med Johan i 5 olika grupper i Oxelösund." Ingemar Urborn (M) och Lars
Pettersson (MP) instämmer.

Beslutsgång
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kulturkoordinator (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

