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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-11

Kfn § 48

Dnr KFN.2019.52

Uppföljning av mobil scen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av mobil scen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-13 om taxa för mobil scen. Kultur- och
fritidsnämnden fick samtidigt i uppdrag att göra en uppföljning och utvärdering
kring uthyrningen av den mobila scenen och att en utvärdering ska göras efter
sommar 2019.
Sedan leveransen i april 2018 har scenen använts vid 27 tillfällen, 12 under 2018
och 15 under 2019. Innan Kommunfullmäktiges beslut om taxor utgick ingen hyra
för scenen. År 2018 var hyresintäkterna för scenen 5 000 kr. Under 2019 är
hyresintäkten 68 000 kr, av vilka O-ringen står för 33 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-12-02.
Rapport uthyrning av mobil scen.
Dagens sammanträde
Marie Anstadius föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 49

2019-12-11
Dnr KFN.2017.30

Informationsärende: Uppdrag att ta fram en
fritidsplan/idrottspolitiskt program
Anette Ivarsson föredrar ärendet. Arbetet med att ta fram en fritidsplan har
påbörjats och målsättningen är att få med planen till nämnden i februari för
godkännande och sen skicka planen på remiss till föreningar med flera.
Beslut av fritidsplanen planeras till nämnden i maj 2020.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-11

Kfn § 50

Dnr KFN.2019.49

Mål och budget med verksamhetsplan 2020-2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta verksamhetsplan för 2020 med ändringen under mål Hållbar utveckling och
Medarbetare ska uppleva att de har en bra arbetssituation ändra målvärdet 2021
från Följa värdet till Bibehålla värdet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och budget 2020-2022 som innehåller
fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnden innan
det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan för 2020.
Planen är upprättad enligt centrala anvisningar för arbetet och innehåller:






Internbudget och investeringsbudget
Nedbrytning av de sex kommunmålen till nämndens mål
Nämndens styrning i övrigt
Övergripande planer som valts att integreras
Beskrivning av verksamhetsutveckling

2020 års internbudget innehåller även kultur- och fritidsnämndens andel av
schablonersättningen för integration.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-11-28.
Förslag till verksamhetsplan 2020-2022.
Dagens sammanträde
Pia Westlin och Anders Magnusson föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
Anta verksamhetsplan för 2020.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 50

2019-12-11
Dnr KFN.2019.49

Förslag
Ordförande föreslår följande ändring i verksamhetsplanen: Under mål Hållbar
utveckling och Medarbetare ska uppleva att de har en bra arbetssituation ändra
målvärdet 2021 från Följa värdet till Bibehålla värdet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag med eget ändringsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt förslagen.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-11

Kfn § 51

Dnr KFN.2019.48

Intern kontrollplan 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Fastställa intern kontrollplan för 2020 enligt överenskomna rutiner/kontrollmoment.
Sammanfattning
Nämnden ska inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och
på en rimlig nivå samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt
(kommunallagen 6 kap 7 §).
Enligt Oxelösunds kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret.
Internkontroll är en del av den årliga verksamhetsplanen. Kultur- och fritidsförvaltningen har listat och riskbedömt ett antal möjliga kontrollmoment som kan utgöra
underlag till intern kontrollplan för 2020. Nämnden ska utifrån den gjorda analysen
besluta vilka delar som ska granskas i internkontrollplanen för 2020. Nämnden har
också möjlighet att själv initiera kontrollmoment.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-11-29.
Förslag till intern kontrollplan 2020.
Lista på kontrollmoment.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Förvaltningschefen (för åtgärd)
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-11

Kfn § 52

Dnr KFN.2019.50

Uppföljning av målstyrning och roller 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Lägga förvaltningens rapport till handlingarna.

2.

Godkänna utvärderingen av målstyrning och roller 2019 och lyfta följande i
egen utvärdering:




Policyn är känd för nämnden ledamöter och ersättare.
Spelreglerna är tydliga och klara och dom efterlevs.
Förbättringsområde är att nya ledamöter får introduktion om policyn av
förslagsvis förvaltningschefen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012-02-15 § 13 (reviderad 2013-04-03, § 26) en
”Policy för målstyrning och roller” i Oxelösunds kommun. Kommunchefen fick
samtidigt i uppdrag att utarbeta ett koncept för årlig utvärdering, vilken ska ske
på nämnds- och kommunstyrelsenivå, samt att fördela ansvaret för uppföljningen.
Kommunchefen fastställde 2014-05-03 dokumentet ”Rutin för årlig utvärdering
av målstyrning och roller” som beskriver arbetsgången i nämnder och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-11-28.
Anteckningar från ledningsgruppen på kultur- och fritidsförvaltningen.
Policy för målstyrning och roller.
Rutin för årlig utvärdering.
Dagens sammanträde
Nämnden diskuterar policyn målstyrning och roller.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kultur- och fritidschefen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-11

Kfn § 53

Dnr KFN.2019.51

Antagande av konstprogram Oxelöskolan
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
Anta framlagt konstprogram Oxelöskolan och besluta om budget för konstnärlig
utsmyckning. Detta föreslås finansieras ur investeringsreserven.
Sammanfattning
Budgeten för byggnationen av Oxelöskolan är på 220 miljoner kronor. Föreslagen
budgeten för den konstnärliga utsmyckningen och konstkonsulten är 2 miljoner kronor
vilket motsvarar 0,9 % av skolprojektets totala budget.
Konstprogrammet utgår från användarnas perspektiv och arbetar utifrån nyckelord
som integration, trygghet, utomhuspedagogik, lek, flexibilitet, fantasi, aktivitet, lärande
engagerat, miljö och hälsa. Fokus i arbetet kommer att ligga på funktionell konst runt
entréer, utemiljöer, och gemensamma ytor utifrån ett scenografiskt perspektiv.
Urvalsprocessen kommer att genomföras i olika steg. Efter att intresseanmälningar
inkommit som uppfyller kravet för kommunal upphandling och konstprojektets kriterier
utser samrådsgruppen tre konstnärer som mot ett arvode får lämna ett anbud och
skissförslag. Efter inlämnade anbud och skissförslag utser samrådsgruppen den eller
de konstnärer som tilldelas uppdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-12-02.
Förslag till konstprogram för Oxelöskolan.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kustbostäder (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 54

2019-12-11
Dnr KFN.2019.1

Information/Rapporter
Ordförande informerar om



Mål och budgetarbetet för 2021-2023 har påbörjats.
Minoritetsdagen 6 november på Koordinaten.

Anders Magnusson informerar om






Diggiloo-konserten på Jogersö 12 juli 2020.
Förstärkning av personal på fritidsgården på fredagar.
Ramdalens IP - ny resultattavla klart.
Frisbeegolfbanan vid Ramdalsbadet börjar bli klar efter upprustning.
Bibliotekspodden Litteraturväven utsedd till årets bästa utvecklingsarbete inom
kommunen.

______

Utdragsbestyrkande

