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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Plats och tid

Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 15.50

Beslutande

Patrik Renfors
Malin Björgum
Ingemar Urborn
Lena Fornstedt
Håkan Carlsson
Lars Pettersson
Christine Bennevall

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

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Wikström Tiala

(S)

Övriga deltagare

Agnetha West
Anders Magnusson
Pia Westlin, § 39-41
Svitlana Jelisic, § 47
Monica Pettersson, § 47

Sekreterare
Förvaltningschef
Administrativ handläggare
Dataskyddsombud
Bibliotekarie/dataskyddssamordnare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Patrik Renfors

Justerande

…………………………………………..
Ingmar Urborn

Paragrafer

39 - 47

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-19

Datum för
anslagsuppsättande

2019-11-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Agnetha West

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2019-12-19
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 39

Budgetuppföljning per oktober

3

Kfn § 40

Uppföljning intern kontrollplan 2019

4

Kfn § 41

Taxor 2020

5

Kfn § 42

Avtal driftbidrag - ridhuset Stjärnholm

6

Kfn § 43

Avtal drift och skötsel - stallet Stjärnholm

7

Kfn § 44

Uppföljning sportboende Ramdalen IP

8

Kfn § 45

Delgivningar

9

Kfn § 46

Redovisning av delegationsbeslut

10

Kfn § 47

Information/Rapporter

11

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 39

Dnr KFN.2019.4

Budgetuppföljning per oktober
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av ekonomi och investeringar per oktober.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ekonomisk uppföljning av budgeten samt
investeringar till och med oktober månad. Månadens resultat är + 64 tkr och
årsprognosen är + 71 tkr.
Intäkter från statsbidrag, Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och Stärkta bibliotek, har
varit högre än budget, årsprognosen är + 225 tkr.
Bidrag från Migrationsverket har varit högre än budget, årsprognosen är + 90 tkr.
Fördelningen av intäkterna finns på flera olika verksamheter.
Personalkostnaderna är lägre än budget främst för verksamheterna turism, gemensam administration samt café. Överskottet för månaderna januari-maj ligger kvar och
årsprognosen är + 279 tkr.
Idrotts- och fritidsanläggningar visar ett kraftigt underskott, en vattenläcka på
Ramdalens idrottsplats är orsaken. Även övriga driftskostnader för Ramdalens
idrottsplats har kostat mer än budget för perioden främst underhåll och kringarbeten i
samband med investeringar.
För investeringar på Ramdalens idrottsplats beräknas alla medel inte förbrukas
under 2019. Under första delen av året fanns ingen tillgång till projektledning och
arbetet kom igång på allvar först efter sommaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-11-01.
Ekonomisk uppföljning med investeringar per oktober.
Dagens sammanträde
Pia Westlin och Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 40

Dnr KFN.2019.23

Uppföljning intern kontrollplan 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019, uppföljning 2.

2.

Godkänna återrapportering om åtgärd från ej godkänt kontrollmoment från
2018.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för 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 andra uppföljningen har nu genomförts och följande fyra kontrollmoment
är godkända:
 Uppföljning av att beslutade åtgärder i handlingsplanen för systematiskt
arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete genomförts.
 Uppföljning av att rutinen för handläggning av förenings- och anläggnings-bidrag
efterföljts.
 Uppföljning av att tilldelade statsbidrag använts enligt villkoren.
 Uppföljning av att politiska beslut verkställts.
Det femte kontrollmomentet i den interna kontrollplanen - Anmälan om bisyssla redovisades vid den första uppföljningen som gjordes i maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-10-31.
Intern kontrollplan 2019.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 5 (11)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 41

Dnr KFN.2019.25

Taxor 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna förslaget till taxor och avgifter 2020.
Sammanfattning
Förslaget till taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden för 2020 innebär
oförändrade taxor.
Mål- och budgetberedningen har uppdragit till nämnderna att genomföra en översyn
av sina taxor och avgifter i samband med konsekvensbeskrivning av preliminär ram
inför mål och budget 2020-2022.
Översyn av taxor och avgifter är gjord enligt anvisningarna. Jämförelser har gjorts
med andra kommuner.
Taxorna för fritidsanläggningar är lägre för barn och ungdom än för vuxna samt lägre
för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Skolor och förskolor i
Oxelösund använder fritidsanläggningarna kostnadsfritt.
Taxorna för samlingslokaler på Koordinaten är lägre för föreningar och liknande
grupper samt studieförbund.
Taxor och avgifter för hyra av mobil scen samt övriga tjänster inom Koordinaten
och biblioteket är självkostnadsavgifter.
Intäkterna för Ramdalens sim- och sporthall tillfaller Medley enligt avtal. Intäkter
för Breviks sporthall och skolornas gymnastiksalar faktureras av kultur- och fritidsförvaltningen och tillfaller respektive skola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-10-31.
Förslag till taxor 2020.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)
Fritidssekreteraren (för åtgärd)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 42

Dnr KFN.2019.40

Avtal driftbidrag - ridhuset Stjärnholm
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ge ordförande i kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidschefen i uppdrag
att teckna avtal med ryttarföreningen angående driftbidrag till ridhuset.
Sammanfattning
Avtalet om anläggningsstöd till ridhuset går ut sista december 2019. Kultur- och
fritidschefen har informerat föreningen om avtalet vid höstens dialogmöte.
Förslaget är att förlänga avtalet på ett år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-11-06.
Förslag till avtal driftbidrag för ridhuset 2020.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Kustbostäder (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 43

Dnr KFN.2019.39

Avtal drift och skötsel - stallet Stjärnholm
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ge ordförande i kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidschefen i uppdrag
att förlänga avtalet med ryttarföreningen angående bidrag till drift och skötsel av
stallet.
Sammanfattning
Avtalen för drift och skötselbidrag till stallet går ut sista december 2019. Kultur- och
fritidschefen har informerat föreningen om avtalen vid höstens dialogmöte. Förslaget
är att förlänga avtalet på ett år.
Kommunstyrelseförvaltningen har ett hyresavtal med Stjärnholms Ryttarförening för
stallet. Detta avtal tecknas separat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-11-06.
Förslag till avtal drift och skötsel för stallet 2020.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 44

Dnr KFN.2019.45

Uppföljning sportboende Ramdalen IP
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning
Sportboendet på Ramdalen IP har nu varit i drift sedan december 2018. Föreningen
ONYX har avtal på driften av sportboendet sedan 2018-03-26. Avtalet är treårigt och
löper till 2021-03-26. Vid avtalets början utbetalades till föreningen ett
engångsbelopp på 250 tkr som skulle finansiera marknadsföring och andra resurser
för att kunna starta upp arbete kring driften av lägerboendet. Senast vid ingången av
2020 ska föreningen enligt avtal redovisa hur dessa pengar använts.
Föreningen har vid möte 2019-11-05 med Kultur och fritidsförvaltningen redovisat
hur engångsbeloppet använts samt hur uthyrningen under året gått och hur
bokningsläget ser ut framöver. Under det gångna året har det varit 25 bokningar och
musikskolan hyr sedan terminsstarten in sig för undervisning tre gånger i veckan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-11-07.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 45

Dnr KFN.2019.2

Delgivningar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Delgivningar läggs till handlingarna.
Delges:
Revisorerna
2019-09-17
Förstudie rörande kommunens hantering av föreningsbidrag
2019-10-10
Förstudie rörande kommunens och de kommunala bolagens struktur för intern
kontroll
2019-11-06
Uppföljning av fördjupad granskning om korruptionsförebyggande arbete
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-11-19

Kfn § 46

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

Anders Magnusson

2019-10-24

Punkt i
del ordn
A.10

Beslutets innehåll i korthet
Försent inkommen ansökan om
föreningsbidrag från Islamska
föreningen Oxelösund

______

Utdragsbestyrkande

Beslutet
hittas
Castor
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 47

2019-11-19
Dnr KFN.2019.1

Information/Rapporter
Svitlana Jelisic och Monica Pettersson återrapporterar om arbetet med
dataskyddsförordningen (GDPR) inom Oxelösunds kommun.
Ordförande informerar om



Upphandling av arbetet med offentlig utsmyckning Oxelöskolan.
Ordförande och förvaltningschef har träffat olika föreningars styrelse.

Anders Magnusson informerar om






Medarbetarundersökningen.
Ramdalens IP.
Oxelö Krog - Ny entreprenör från 1 januari 2020.
70-års jubileum för Oxelösund.
Fritidsgården kommer att göra besök på gymnasiet.

______

Utdragsbestyrkande
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