Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (17)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen och via Teams 13.15 - 15.50

Beslutande

Patrik Renfors
Inge Ståhlgren, § 10-11,13-22
Lars Pettersson, §12
Anders Berglund
Nina Wikström Tiala
Lena Fornstedt
Andreas Schultes
Christine Bennevall

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

Ej tjänstgörande ersättare och

Lars Petterson, § § 10-11,13-22
Fredrik Torstensson

(MP) via Teams
(M) via Teams

Agnetha West
Anders Magnusson
Pia Westlin, § 10-11
Hanna Taflin, § 10-11
Anette Ivarsson, § 12-15

Sekreterare
Förvaltningschef
Administrativ handläggare
Verksamhetsekonom
Fritidssekreterare

övriga deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Patrik Renfors

Justerande

…………………………………………..
Anders Berglund

Paragrafer

10 - 22

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Datum för
anslagsuppsättande

2021-02-24

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Agnetha West

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-03-18
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Blad 2

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 10

Årsredovisning 2020

4

Kfn § 11

Revidering av verksamhetsplan 2021

5

Kfn § 12

Fördelning av föreningsbidrag barn och ungdom

Kfn § 13

Fördelning av föreningsbidrag vuxna

8

Kfn § 14

Fördelning av föreningsbidrag kultur

9

Kfn § 15

Fördelning av anläggningsbidrag

10

Kfn § 16

Start av investeringsprojekt Ramdalens idrottsplats 2021

11

Kfn § 17

Drift av sportboende Ramdalens idrottsplats

Kfn § 18

Svar på e-förslag - Utegym vid våtmarken

14

Kfn § 19

Uppföljning av Säg vad du tycker 2020

15

Kfn § 20

Delgivningar

16

Kfn § 21

Redovisning av delegationsbeslut

17

Kfn § 22

Information/Rapporter

18

Utdragsbestyrkande

6-7

12 - 13
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 10

Dnr KFN.2021.14

Årsredovisning 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna årsredovisningen för 2020.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till årsredovisning för 2020.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr för 2020. Både
kostnader och intäkter har varit lägre än budgeterat och har sina orsaker i pandemin
och de restriktioner som funnits under året.
Många planerade aktiviteter och evenemang har fått ställas in. Antal fysiska besök på
Koordinaten har minskat, bokningar har uteblivit och café- och biljettförsäljningen har
mer än halverats i jämförelse med 2019.
Helhetssyn, tänka nytt och en snabb omställning av verksamheterna har möjliggjort,
trots pandemin, att tolv av nämndens sjutton målvärden ändå har nåtts och samtliga
tjugotvå punkter i biblioteksplanen är uppfyllda.
Sjukfrånvaron har ökat med 1,8 % i jämförelse med 2019. De är korttidsfrånvaron,
upp till 14 dagar, som står för ökningen. Långtidssjukfrånvaron är på samma nivå
som 2019.
Ett omfattande arbete med investeringar på Ramdalens idrottsplats har startats upp
under 2020 och kommer fortsätta under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-02-02.
Förslag till årsredovisning 2020.
Dagens sammanträde
Hanna Taflin och Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 11

Dnr KFN.2020.47

Revidering av verksamhetsplan 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna reviderad internbudget i verksamhetsplan för 2021.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om verksamhetsplan med internbudget för
2021 vid nämndens sammanträde 2021-01-13.
Efter det har två korrigeringar gjorts i budgetunderlagen, hyror för fritidsanläggningar
samt personalkostnader på grund av semesterväxling.
I övrigt är det inga förändringar i verksamhetsplan för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-02-03.
Förslag till revidering av verksamhetsplan 2021-2023.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 12

Dnr KFN.2021.7

Fördelning av föreningsbidrag barn och ungdom
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget för barn och ungdomar.
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2021 har tagits fram.
Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdomsföreningar och vuxenföreningar.
Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut.
Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till
föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsatts till vuxenverksamhet.
Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten.
Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-01-19.
Förslag till fördelning föreningsbidrag 2021.
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29.
Sammanställning av information angående föreningsbidrag barn och unga.
Grupp 1 barn och ung, grupp 2 barn och ung och grupp 3 barn och ung.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
A-journering 13.55 - 14.05
Förslag
Ordförande föreslår bifall till framskrivet förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 12

2021-02-17
Dnr KFN.2021.7

Jäv
Inge Ståhlgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 13

Dnr KFN.2021.6

Fördelning av föreningsbidrag vuxna
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget vuxna,
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2021 har tagits fram.
Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdomsföreningar och vuxenföreningar.
Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut.
Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till
föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsatts till vuxenverksamhet.
Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten.
Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-01-19.
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2021.
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29.
Sammanställning av information angående föreningsbidrag vuxna.
Grupp1 vuxna, grupp 2 vuxna och grupp 3 vuxna.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 14

Dnr KFN.2021.8

Fördelning av föreningsbidrag kultur
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget kultur.
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2021 har tagits fram.
Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdomsföreningar och vuxenföreningar.
Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut.
Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till
föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsatts till vuxenverksamhet.
Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten.
Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-01-19.
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2021.
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29.
Sammanställning av information angående föreningsbidrag kultur.
Grupp1 kultur och grupp 2 kultur.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärende.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 15

Dnr KFN.2021.9

Fördelning av anläggningsbidrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Avslå båda ansökningarna om anläggningsbidrag för 2021


Stjärnholms Ryttarförening har sökt bidrag för extra personal för att hålla
säkerheten hög i båda tältstallen vid in och utsläpp. Anläggningsbidraget
går inte att söka för personalkostnader.


OK Måsen har sökt för framtagning och revidering av kartor vilket gjordes
och beviljades förra året.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens beslutade om att inrätta ett anläggningsbidrag för barnoch ungdomsföreningar 2014. Första bidraget betalades ut 2014. Till 2021 har två
föreningar ansökt om bidraget.
1.

OK Måsen

2.

Stjärnholms Ryttarförening

Föreningarna som ansökt om anläggningsbidrag har verksamhet i Oxelösund och är
bidragsberättigade.
Idrottsföreningar kan även söka medel från RF-SISU Sörmland. (vilka är Riksidrottsörbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland)
Föreningar som har anläggningar / eller hyr anläggningar behöver få stöd för att
kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-01-20.
Sammanställning av ansökningar av anläggningsbidrag 2021.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för åtgärd)
Stjärnholms Ryttarförening (för kännedom)
OK Måsen (för kännedom)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 16

Dnr KFN.2021.16

Start av investeringsprojekt Ramdalens idrottsplats 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att starta och genomföra investeringsprojekt för investeringar på Ramdalens idrottsplats.

2.

Attestant för projektet är kultur- och fritidschef Anders Magnusson.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat fördela 500 tkr för 2021 för investeringar på
Ramdalens idrottsplats. Enligt delegations- och verkställighetsordningen ska
kultur- och fritidsnämnden fatta beslut om start av investeringsprojekt ur
investeringsramen om beloppet överstiger 250 tkr.
Ramdalens idrottsplats ska fortsatt anpassas för att öka tillgängligheten och
funktionalitet. Asfaltering av ytor med grus och beredning av markytor för gräs
för ökad tillgänglighet och estetik.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-02-04.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 17

Dnr KFN.2021.10

Drift av sportboende Ramdalens idrottsplats
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Godkänna förslaget till avtal för driften av Sportboendet på Ramdalens
idrottsplats.

2.

Ge Kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och fritidschefen i uppdrag
att teckna avtal med föreningen

Sammanfattning
Oxelösunds kommun tillhandhåller en fastighet som fungerar som Sportboende med
tillgång till omklädningsrum. Fastigheten är belägen på Ramdalens idrottsplats.
Avsikten är att fortsatt lägga ut driften av Sportboendet på entreprenad. I driften ingår
bokningar och marknadsföring av Sportboendet, kundvård, vård av fastigheten med
mera. Närmare detaljerat vad som ingår framgår av avtalet.
Sportboendet ska vara tillgängligt för ideella föreningar, skolor, studieförbund,
kommunala förvaltningar, organisationer och motsvarande grupper. Vid uthyrning
av Sportboendet till företag eller företagsliknande organisationer skall Kultur och
fritidsförvaltningen godkänna detta vid varje tillfälle.
Vid uthyrning enbart av Sportboendets samlingslokal kan uthyrning ske till företag om
marknadsmässig lokalhyra tas ut.
Driften av Sportboendet ska skötas av Onyx.
Uppdragstiden sträcker sig tre (3) år framåt i tiden mellan 2021-03-22 och 2024-0321 med möjlighet till maximalt två (2) års förlängning. En eventuell förlängning ska
initieras och godkännas av båda parter senast tre (3) månader innan avtalet löper ut,
annars löper Avtalet ut.
Föreningens styrelse har godkänt avtalsförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-02-08.
Förslag till avtal daterad 2021-02-08.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 17

Dnr KFN.2021.10

Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Fritidssekreterare (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 18

Dnr KFN.2020.50

Svar på e-förslag - Utegym vid våtmarken
Kultur- och fritidsnämndens beslut
E-förslaget anses besvarat.
Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag att anlägga ett utegym i trä, förslagsvis på gräsytan
intill parkeringen vid Brannäs våtmark.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 500 tkr i investeringsbudgeten för att
anlägga ett utegym. Under år 2021 kommer befintliga utegyms placeringar att ses
över tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen med målsättning att få till minst
två platser med utegym. De platser som diskuterats är motionsspåret på Jogersö och
Ramdalen IP.
Med nuvarande finansiering finns det ej utrymme att få till ett utomhusgym vid
Brannäs våtmark inom den ramen. Förlaget anses var ett bra förslag som kommer
att beaktas i framtida planering och utveckling. Oxelösunds Kommun är ej fastighetsägare av marken till den föreslagna platsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021E-förslag - Utegym vid våtmarken.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 19

Dnr KFN.2021.13

Uppföljning av Säg vad du tycker 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av Säg vad du tycker 2020.
Sammanfattning
Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du
tycker för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter.
Det är viktigt att kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner
för hur invånare och andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska
följas upp. Den som lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet
inom tre veckor. Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i
berörd nämnd.
Av sammanställningen framgår att 6 synpunkter har lämnats på kommunens
verksamhet gällande kultur- och fritids under 2020. Alla synpunkterna har bevarats.
Totalt har kommunen fått in 77 synpunkter 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-02-02.
Sammanställning av Säg vad du tycker 2020.
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 20

Dnr KFN.2021.2

Delgivningar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Kommunstyrelsen
2021-01-27
Ks § 4 - Finansiering av byggnadstekniskantikvarisk förundersökning samt
driftkostnader vid Stjärnholms stall.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

Kfn § 21

Dnr KFN.2021.3

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

Patrik Renfors

2021-01-23

A.4

Patrik Renfors

2021-02-05

A.4

Stängning av idrottshallar med undantag
samt bibliotekets öppnande med
begränsningar
Stängning av idrottshallar med undantag

______

Utdragsbestyrkande

Beslutet
hittas
Castor
Castor
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 22

2021-02-17
Dnr KFN.2021.1

Information/Rapporter
Ordförande informerar om
Mål och budgetarbetet för 2022-2024 är påbörjat. Presidiet har haft dialogmöte
med mål- och budgetberedningen.

Anders Magnusson informerar om









Avtal med Femörefortet
Ramdalens IP - belysning med mera
Samverkansmöte med polisen
Personalsituationen och sjukskrivningstal på förvaltningen
Corona i verksamheterna
Konstgräsplanen på Ramdalen
Actionplan vid Oxelöskolan
Stallet vid Stjärnholm

______

Utdragsbestyrkande

