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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen 13.15 - 16.30

Beslutande

Patrik Renfors
Malin Björgum
Anders Berglund
Nina Wikström Tiala
Håkan Carlsson
Andreas Schultes
Christine Bennevall

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

Thomas Hermansson
Anders Magnusson
Pia Westlin, § 36 - 39
Anette Ivarlsson, § 40 - 41
Marie Anstadius, § 42 -43

Sekreterare
Förvaltningschef
Administrativ handläggare
Fritidssekreterare
Kulturkoordinator

§ 35-41, 44,45

Ej tjänstgörande erstättare och
övriga deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Thomas Hermansson

Ordförande §
35 - 41, 44, 45

……………………………………………
Patrik Renfors

Ordförande §
42 - 43

……………………………………………
Malin Björgum

Justerande

…………………………………………..
Anders Berglund

Paragrafer

35 - 45

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Datum för
anslagsuppsättande

2020-11-17

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Thomas Hermansson

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2020-12-09
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn §35
Kfn §36
Kfn §37
Kfn §38
Kfn §39
Kfn §40
Kfn §41
Kfn §42
Kfn §43
Kfn §44
Kfn §45

2020-11-17

Biblioteksplan 2021-2023
Budgetuppföljning per oktober
Utdelning från kulturfond
Uppföljning intern kontrollplan 2020
Taxor 2021
Idrottsstipendium
Eldsjälsstipendium Idrott
Kulturstipendium 2020
Eldsjälsstipendium kultur 2020
Redovisning av delegationsbeslut
Information/Rapporter

Utdragsbestyrkande

3
4-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn §35

2020-11-17
Dnr KFN.2020.33

Biblioteksplan 2021-2023
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta förslaget till biblioteksplan 2021–2023
Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Ärendet återremitteras av Kommunstyrelsen arbetsutskott till Kultur- och fritidsnämnden med motiveringens att nämnden ser över dokumentet och hur det står
sig i förhållande till lagstiftning och övriga dokument.
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna besluta om en biblioteksplan. Oxelösund har
haft en biblioteksplan sedan 2008. Dagens biblioteksplan utgår 2020. I den nya
bibliotekslagen från 2014 lyfts biblioteksplanerna fram och den myndighet som har
ansvaret för biblioteken kommer att följa upp kommunernas biblioteksplaner genom
att granska hur de har tagits fram och hur de används.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-09.
Förslag till revidering av Biblioteksplan 2021-2023.
______
Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Kfn §36

Dnr KFN.2020.4

Budgetuppföljning per oktober
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av ekonomi och investeringar till och med oktober.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning av budgeten samt investeringar till
och med oktober månad. Månadens resultat är -78 tkr och årsprognosen är -103 tkr.
På grund av coronapandemin har antal evenemang och aktiviteter minskat och ställts
in. Uteblivna bokningar samt mindre försäljning har gett mycket lägre intäkter än
budgeterat. Detta gäller främst för Ramdalens idrottsplats och sportboendet Campox
samt café/uthyrning.
Idrotts- och fritidsanläggningar visar en negativ avvikelse efter oktober på -128 tkr.
Café/uthyrning har haft en halvering av intäkter i jämförelse med budget och den
negativa avvikelsen efter oktober är -192 tkr.
Det är personalkostnaderna som står för den största budgetavvikelsen, +331 tkr.
Anledning är deltidssjukskrivningar samt föräldra- och tjänstledigheter på deltid som
inte varit möjligt att ersätta med vikarier fullt ut.
Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för Stärkta bibliotek samt extra medel för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter har gjort att bidragsintäkterna varit högre än
budgeterat.
Verksamheterna inom kultur och fritid har normalt en hög andel av extern intäktsfinansiering. Det medför att det ekonomiska utfallet påverkas stort när intäkterna
minskar eller uteblir.
För att minimera det prognosciterade underskottet införs inköps- och vikariestopp
med omedelbar verkan. De nya skärpta lokala allmänna råden gör att det inte finns
några möjligheter att öka intäkterna.
Arbetet med investeringar på Ramdalens idrottsplats, i samverkan med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, sätts igång inom kort. Arbeten som ska göras är
asfaltering, installation av fiber, nya entrélösningar samt förberedelser för ny
belysning.
Samtliga investeringsmedel för 2020 för Ramdalens idrottsplats beräknas förbrukas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-08.
Ekonomisk uppföljning per oktober.
Investeringsuppföljning per oktober.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Kfn §37

Dnr KFN.2020.42

Utdelning från kulturfond
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Det årliga disponibla beloppet är 25.000 kr från och med 2020.
Sammanfattning
Oxelösunds kommun fick 1986 en donation vars ändamål är att främja kulturell
verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för användandet av fonden. Kultur- och
fritidschefen har delegation på att årligen utse lämpligt kulturändamål.
Sedan 2009 är det årliga beloppet som kan disponeras 10.000 kr. Det föreslås
ändras till 25.000 kr från och med 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-10-23.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för kännedom)
Kommunstyrelseförvaltningen ekonomi (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Kfn §38

Dnr KFN.2020.24

Uppföljning intern kontrollplan 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020, uppföljning 2.

2.

Godkänna återrapportering om åtgärd från ej godkänt kontrollmoment från
uppföljning 1.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2020. Den 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 4 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 anläggningsbidrag
efterföljts.
Uppföljning av att tilldelade statsbidrag använts enligt villkoren.
Uppföljning av att rutinen vid försäljning av konst efterföljts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-10-08.
Internkontrollplan 2020.
______
Beslut till:
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Kfn §39

Dnr KFN.2020.36

Taxor 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna förslaget till taxor och avgifter för år 2021.
Sammanfattning
Förslaget till taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden för år 2021 innebär
oförändrade taxor. Beslut om revidering av taxor år 2020 för Ramdalens idrottsplats
togs av kultur- och fritidsnämnden på sammanträdet i februari.
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 2021-2023.
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 2020-10-08.
Grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.
Förslag till taxor 2021.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Kfn §40

Dnr KFN.2020.39

Idrottsstipendium
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Linus Jansson utses till idrottsstipendiat 2020.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsatt att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika idrottsområden.
Annonsering av idrottsstipendiet har skett i Sörmlands Nyheter, på kommunens
hemsida, affischering och i sociala medier. Alla bidragsberättigade föreningar har
även fått information o stipendierna Det finns även information om stipendiet på
Kultur- och fritidsförvaltningens hemsida året runt.
En arbetsgrupp som består av bara tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen
har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-10-22.
Sammanställning av nomineringar idrottsstipendium 2020.

Dagens sammanträde
Anette Ivarsson Föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Kfn §41

Dnr KFN.2020.40

Eldsjälsstipendium Idrott
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Krister Lundström utses till eldsjälsstipendiat idrott 2020

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Oxelösunds kommuns eldsjälsstipendium idrott är avsatt att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika idrottsområden.
Annonsering av eldsjälsstipendiet har skett i Sörmlands Nyheter, på kommunens
hemsida, affischering och i sociala medier .Alla bidragsberättigade föreningar har
även fått informationen. Det finns även information om stipendiet på Kultur- och
fritidsförvaltningen hemsida året runt.
En arbetsgrupp som består av bara tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen
har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-10-22.
Sammanställning av nomineringar av eldsjälsstipendium idrott 2020.
Dagens sammanträde
Anette Ivarsson Föredrar ärendet
______
Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Kfn §42

Dnr KFN.2020.44

Kulturstipendium 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Elisabeth Häll utses till kulturstipendiat 2020.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning
Oxelösunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden.
Annonsering av kulturstipendiet har skett i Södermanlands nyheter, i gratistidningen
Magazinet, på kommunens hemsida och på Facebook.
En arbetsgrupp som består av chefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt
ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-09.
Sammanställning av nomineringar kulturstipendium 2020.
Dagens sammanträde
Marie Anstadius föredrar ärendet
Jäv
Patrik Renfors (V) anmäler jäv
______
Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Kfn §43

Dnr KFN.2020.45

Eldsjälsstipendium kultur 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
3.

Fredrik "Figge" Pettersson utses till eldsjälsstipendiat kultur 2020.

4.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Oxelösunds kommuns eldsjälsstipendium kultur är avsett att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden.
Annonsering av stipendiet har skett i Södermanlands nyheter, i gratistidningen
Magazinet, på kommunens hemsida och på Facebook.
En arbetsgrupp som består av chefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt
ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-09.
Sammanställning av nomineringar eldsjälsstipendium Kultur 2020.
Dagens sammanträde
Marie Anstadius Föredrar ärendet
Jäv
Patrik Renfors (V) anmäler jäv
______
Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-17

Kfn §44

Dnr KFN.2020.3

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
Patrik Renfors
Patrik Renfors

Beslutsdatum

2020-10-09
2020-10-12

Punkt i
del ordn
A.4
A.1

Beslutets innehåll i korthet
Beslut om ökat driftbidrag för stall Stjärnholm
Tilläggsavtal med Stjärnholms Ryttarförening

______

Utdragsbestyrkande

Beslutet
hittas
Castor
Castor

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn §45

2020-11-17
Dnr KFN.2020.1

Information/Rapporter
Ordförande Patrik Renfors informerar om:
- Besök på stallet i Stjärnholm.
- Ordförandebeslut med anledning av tältstallet på Stjärnholm.
- Träff med revisionen.
Förvaltningschef Anders Magnusson Informerar om:
- Köpstopp inom Kultur och fritidsförvaltningen.
- Sporthallsutrustning och taxor.
- Läget kring stallet och tältstallet i Stjärnholm.
- Belysning och anläggningsarbete på Ramdalen.
- Investeringskalkyler för Ramdalen.
- Läget i verksamheterna med anledning av Covid-19.
- Läget inom förvaltningen.
- Konsten i nya skolan.
- Utegym i kommunen.
- Belysningen på Jogersö.
- Entrén på kommuncenter.
- Personalläget med anledning av Covid-19

______

Utdragsbestyrkande
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