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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 23

2021-04-19
Dnr KFN.2021.22

Information om förändringsbeskrivning 2022-2024
Mats Dryselius informerar om förändringsbeskrivning 2022-2024.

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-04-19

Kfn §24

Dnr KFN.2021.4

Budgetuppföljning per mars
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen efter mars.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning av budgeten till och med mars
månad. Månadens resultat är +385 tkr.
Det är personalkostnader som står för den största budgetavvikelsen (verksamheterna
turism och kultur). Det beror på att en heltidstjänst är vakant samt frånvaro som inte
varit möjligt att ersätta med vikarier fullt ut.
Pandemin får konsekvenser i form av väldigt få besökare, inga genomförda
arrangemang, liten omfattning på bokningar och uthyrning samt stängt café har
medfört lägre intäkter än budgeterat men även lägre kostnader.
Prognosen för 2021 är att resultatet blir +270 tkr men är osäker beroende på
utvecklingen av pandemin.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med planering och genomförande
av aktiviteter/arbetssätt i handlingsplanen för att nå de uppsatta målen. Utvecklingen
av pandemin och fortsatta konsekvenser av den går inte att överblicka i dagsläget
men det kommer fortsätta ha påverkan på våra möjligheter att nå de uppsatta målen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-04-07.
Ekonomisk uppföljning per mars.
Dagens sammanträde
Hanna Taflin och Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-04-19

Kfn § 25

Dnr KFN.2021.24

Investeringsplan mål och budget 2022–2024
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

En investering föreslås på 200 000 år 2022, med sex nya banor utökat till en
artonhålsbana på Discgolfanläggningen.

2.

Den föreslagna investeringen som heter publik WC på IP flyttas till 2023.

3.

Förslag till investeringsplan för 2022–2024 fastställs i övrigt och överlämnas till
mål- och budgetberedningen.

Sammanfattning
Ett förslag till investeringsplan har tagits fram av Kultur- och fritidsförvaltningen för
mål och budgetarbetet 2022–2024. En värdering och bedömning av investeringar och
nuvarande behov har gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-04-12.
Förslag till investeringsplan 2022-2024.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
Förslag till investeringsplan för 2022–2024 fastställs och överlämnas till mål och
budgetberedningen.

Förslag
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut:



En investering föreslås på 200 000 år 2022, med sex nya banor utökat till en
artonhålsbana på Discgolfanläggningen.
Den föreslagna investeringen som heter publik WC på IP flyttas till 2023.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 25

2021-04-19

Dnr KFN.2021.24

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag med egna tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt förslagen.
______
Beslut till:
Mål och budgetberedningen (för åtgärd)
Kultur- och fritidschefen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-04-19

Kfn § 26

Dnr KFN.2021.11

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 som svar på revisionsrapporten.
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med
syftet att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och
uppföljning rörande de uppdrag som utförs av de helägda bolagen. I granskningen
ingår en fördjupad analys av fyra uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB. I detta
ingår driften av Ramdalens idrottsplats som Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.
Den sammanfattande bedömningen är att det saknas grundläggande ramar för
Kustbostäders uppdrag rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften
och underhållet av Gata/Park samt driften och underhållet av småbåtshamnarna. Vad
gäller förvaltningen av Ramdalen IP är uppdraget däremot definierat i avtal.
Kommunens uppföljning av flera uppdrag har utvecklats under senare år och de
förtroendevalda revisorerna gör bedömningen att det finns en ändamålsenlig
uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag som säkerställer en
tillräcklig informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser.
Förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom avtal mellan Kustbostäder och
Kultur- och fritidsnämnden. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med
en uttalad ansvarsfördelningen mellan bolaget och kommunen. I avtalet beskrivs en
process för uppföljning av uppdraget som dock inte efterlevs av parterna. Nämnden
bör tillsammans med Kustbostäder säkerställa att uppföljningen utvecklas.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar revisorerna kultur- och
fritidsnämnden att:


Säkerställa en ändamålsenlig och strukturerad uppföljning av förvaltningen av
Ramdalens IP.

Kultur- och fritidsnämnden anser att man med nuvarande avtal (KFN 2020.51) har
arbetat fram ett avtal och arbetssätt som ger en god insyn i uppdraget och att
uppföljningen därmed är tillräcklig.
Återrapportering till nämnden angående driften av Ramdalens IP sker av
förvaltningen vid nämndsammanträden.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 8

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-04-19

Kfn § 26

Dnr KFN.2021.11

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-04-12.
Missiv - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder
Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag
till Kustbostäder.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-04-19

Kfn § 27

Dnr KFN.2021.2

Delgivningar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Kommunstyrelse
2020-03-17
Ks § 31 - Stallet Stjärnholm takrenovering
Ks § 37 - Byggnation av actionspark i anslutning till Oxelöskolan
Kommunfullmäktige
2020-03-31
Kf § 34 - Riktlinjer för deltagande i sammanträde på distans
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-04-19

Kfn § 28

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

Anders Magnusson

2020-11-18

Punkt i
del ordn
A.15

Anders Magnusson

2021-01-25

A.1

Patrik Renfors

2021-01-25

A.1

Patrik Renfors

2021-01-25

A.1

Patrik Renfors

2021-03-01

A.1

Beslutets innehåll i
korthet

Beslutet
hittas

Utse beslutsattestanter för
2021, tre personer
Avtal fastighetsförvaltning
Ramdalens idrottsplats
Avtal drift och skötsel
Stjärnholms stall
Avtal driftbidrag ridhuset
Stjärnholm
Avtal drift av sportboende
Ramdalens idrottsplats

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi
Kommunens avtalsdatabas

______

Utdragsbestyrkande

Kommunens avtalsdatabas
Kommunens avtalsdatabas
Kommunens avtalsdatabas

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 29

2021-04-19
Dnr KFN.2021.1

Information/Rapporter
Ordförande informerar om



Mål och budgetarbetet
Möte med Samkultur Sörmland

Anders Magnusson informerar om







Ramdalens IP
Stallet Stjärnholm
Jogersö och ny anläggning med höghöjdsbanor
Konstutsmyckning Oxelöskolan
Actionpark vid Oxelöskolan
Annonsering av tjänst som Verksamhetsansvarig kultur och evenemang

______

Utdragsbestyrkande
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