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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden  

 
2022-05-17  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

   
Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 15.45
 

Beslutande Patrik Renfors (V)
 Lena Fornstedt (S)
 Anders Berglund (M)
 Håkan Carlsson (S)
 Tonny Hammar (S)
 Arne Algothsson (S)
  
  
  
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Anders Magnusson Förvaltningschef 
 Ingela Wahlstam, § 18-20 Administrativ handläggare
 Hanna Taflin Verksamhetsekonom 
 Anette Ivarsson, § 21-22 Fritidssekretare 
 Magnus Lagerström, § 21-22 Kultursamordnare 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 18 - 24  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Patrik Renfors

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Anders Berglund

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-05-17   

Datum för 
anslagsuppsättande 2022-05-30 Datum för  

anslagsnedtagande 2022-06-21 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden  2022-05-17  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Kfn § 18 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 
 

3 

Kfn § 19 Förändringsbeskrivning 2023-2025 
 

4 

Kfn § 20 Uppföljning internkontrollplan 2022 
 

5 - 6 

Kfn § 21 Omfördelning av anläggningsbidrag 2022 
 

7 

Kfn § 22 Utvärdering av modell för fördelning av kommunens anslag till 
studieförbund 
 

8 

Kfn § 23 Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 
 

9 

Kfn § 24 Information/Rapporter 
 

10 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-05-17   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 18        Dnr KFN.2022.4               
 
 
Budget- och verksamhetsuppföljning per april  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Godkänna rapport Tertial 1 Apr 2022 samt investeringsuppföljning efter april. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning till och med april månad. 
Månadens resultat är +238 tkr med en årsprognos på +100 tkr.  

Överskottet på personalkostnad förväntas inte hämtas hem på helår, därför 
prognostiseras ett resultat på 100 tkr.  

Kostnaden för investeringar har uppgått till 60 tkr till och med april. Arbeten  
fortsätter enligt plan och årsprognosen är att samtliga investeringsmedel för  
2022 kommer att förbrukas. 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med planering och  
genomförande av aktiviteter/arbetssätt i handlingsplanen för att nå de uppsatta 
målen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-09. 
Budget- och verksamhetsuppföljning samt investeringsuppföljning per april. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Wahlstam och Hanna Taflin föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-05-17   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 19        Dnr KFN.2022.26               
 
 
Förändringsbeskrivning 2023-2025  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Förslag till Förändringsbeskrivning 2023 - 2025 fastställs och överlämnas till mål-  
och budgetberedningen. 

 
Sammanfattning 
 
Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar och mål  
för budgetperioden 2023 - 2025. Grunden för dessa är antaganden om utveckling  
av ekonomi, preliminär befolkningsprognos, omvärldsanalys och preliminär 
exploateringsbudget. 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag på förändringar i verksamheterna för 
kommande budgetperiod utifrån preliminära ekonomiska ramar och mål. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-05. 
Förslag till förändringsbeskrivning 2022-2025. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anders Magnusson föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-05-17   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 20        Dnr KFN.2022.25               
 
 
Uppföljning internkontrollplan 2022  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2022, uppföljning 1.   

2. Godkänna föreslagna åtgärder för avvikelse som framkom vid uppföljningen. 

 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna 
verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller 5 kontroller och 4 ska 
följas upp två gånger per år.  Den första uppföljningen har nu genomförts och avser 
perioden 2022-01-01 - 2022-05-09.  

 
Uppföljningen visar att 4 av 5 kontroller är godkända: 

 Handläggning av förenings- och anläggningsbidrag. 

 Hantering av riktade statsbidrag. 

 Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare. 

 Redovisning av caféförsäljning via Zettle (betallösning med kortterminal). 
 

Uppföljningen visar att 1 kontroll har brister och är inte godkänd: 

 Internt och externt personallarm.   

Förslag till åtgärder är: 

 Genomgång på arbetsplatsträff om ny rutin att dela ut larmdosor på morgonen.  

 Förenkla rutinen genom att införa kontrollen av interna larmdosor på Checklista 
internkontroll brandskydd Koordinaten. Checklistan genomförs inför varje 
arbetsplatsträff. 

 Fastställa 4 datum per år att testa den externa larmdosan och ge uppdrag till 
någon som ansvarar för detta. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-09. 
Internkontrollplan 2022. 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden  2022-05-17  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Kfn § 20        Dnr KFN.2022.25               
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Wahlstam föredrar ärendet. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
Förvaltningschefen (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-05-17   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 21        Dnr KFN.2022.29               
 
 
Omfördelning av anläggningsbidrag 2022  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Godkänna omfördelning av beslutat anläggningsbidrag 2022-03-01, Kfn § 3, 
KFN.2022.12 till Stjärnholms Ryttarförening om 20 000 kr för bevattnings- 
anläggning till ett anläggningsbidrag för omläggning av underlaget på ridbanan  
i ridhuset på Stjärnholm 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslutade 2022-03-01, , KFN.2022.12 om att tilldela 
Stjärnholms Ryttarförening ett anläggningsbidrag för bidrag till en bevattnings-
anläggning på stora utomhusridbanan vid Stjärnholms stall. 

Stjärnholms Ryttarförening har inkommit med en skrivelse där de begär att i stället  
få använda anläggningsbidraget till en omläggning av underlaget på ridbanan i 
ridhuset vid Stjärnholm. Byte av underlaget i ridhuset är nu nödvändigt för att 
säkerställa en säker ridning i ridhuset samt för att minska slitaget på hästarna  
som arbetar i ridhuset. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut är att godkänna att Stjärnholms 
Ryttarförening i stället använder anläggningsbidraget till underlag i ridhuset. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-06. 
Ansökan om extra anläggningsbidrag 2022. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anette Invarsson föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidschef (för kännedom) 
Fritidssekreterare (för åtgärd) 
Stjärnholms Ryttarförening (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-05-17   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 22        Dnr KFN.2022.30               
 
 
Utvärdering av modell för fördelning av kommunens anslag till 
studieförbund  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Godkänna att avsteg från gällande riktlinjer görs för bidrag år 2022.  

2. Ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda fördelningsprincipen av 
bidrag till studieförbund inför år 2023. 

 
Sammanfattning 
 
Länsbildningsförbundet Sörmland har 2018-06-19 inkommit med ett nytt förslag  
på fördelningsprincip till kommunerna i Södermanland och Oxelösunds kommun. 
Förslaget har antagits av Södermanlands kommuner utom Oxelösund. Från år  
2019 har Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalat enligt länsbildningsförbundets 
förslag på fördelning utan att reglera Oxelösunds kommuns riktlinjer gällande  
bidrag till studieförbund. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut är att i ett avsteg från riktlinjer  
för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbund (KS129/07) göra 
utbetalningen av bidrag för år 2022 enligt Länsbildningsförbundets förslag till 
fördelningsprincip från 2018-06-19. 

Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår att riktlinjer för Oxelösunds kommun  
gällande bidrag till studieförbund (KS129/07) gällande fördelningsprincipen  
av bidrag till studieförbund ses över inför kommande års utbetalningar av  
bidrag till studieförbund. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-09. 
Inbjudan till samtal omkring förändring av regelverk för studieförbundens anslag. 
Utvärdering av modell för fördelning av kommunens anslag till studieförbund. 
Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbund (KS129/07). 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Magnus Lagerström föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidschef (för åtgärd) 
Kultursamordnare (för åtgärd) 
Länsbildningsförbundet Sörmland (för kännedom)



 

Sammanträdesprotokoll Blad 9 (10)
  
Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-05-17   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 23        Dnr KFN.2022.20               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar nedanstående yttrande som svar på revisions- 
rapporten Grundläggande granskning 2021. 

 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun 
genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvars-
prövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och 
god revisionssed. 
 
Kultur- och fritidsnämndens har fått revisionsrapporten Grundläggande granskning 
2021 för besvarande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisorernas grundläggande granskning 
2021 samt revisorernas kommentarer och finner att inga särskilda rekommendationer 
nämns som kräver åtgärd av Kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-03. 
Missiv - Grundläggande granskning 2021. 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Kultur- och fritidsnämnden    

 
2022-05-17   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kfn § 24        Dnr KFN.2022.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Ordförande informerar om  
 
 Presidiet har haft möte med mål- och budgetberedningar om investeringar 

2023. 
 Invigning av fler dicsgolfbanor. 
 Fritidsplanen kommer inte skickas vidare till kommunfullmäktige. Nämnde har 

antagit planen i december 2021. 
 Uthyrning av D-skolans matsal som konferenssal. 
 
 
Anders Magnusson informerar om 
 
 Dicsgolf - skydd för ekarna ska på plats 
 Aktivitetsplan Frösängs gärde 
 Bouleplan 
 Stallet Stjärnholm - renovering ska påbörjas 
 Konst i Oxelösund  
 Tunnelkonst påbörjas i sommar med tunneln Jogersö-Ramdalen  
 Fritidsgårdens Gröna Lund-resa på skolavslutning 
 Personalsituation på förvaltningen, rekrytering pågår av fritidsledare 
 Sommarcampen 2022 är fullsatt  
 
 
Anders Berglund (M) lyfter frågan om stökiga boulebanor samt Skol IF 
 
 
______ 
 


