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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-13

Kfn § 1

Dnr KFN.2020.47

Mål och budget med verksamhetsplan 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta verksamhetsplan för 2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2021–2023 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 2021.
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

2021 års internbudget innehåller även kultur- och fritidsnämndens andel av
schablonersättningen för integration.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-12-07.
Förslag till verksamhetsplan 2021-2023.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-13

Kfn § 2

Dnr KFN.2020.48

Internkontrollplan 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Fastställa intern kontrollplan för 2021 enligt överenskomna rutiner /
kontrollmoment.

2.

Frekvens på punkten Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata
utförare görs 2 gånger per år.

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 2021. Nämnden ska utifrån den gjorda
analysen besluta vilka delar som ska granskas i internkontrollplanen för 2021.
Nämnden har också möjlighet att själv initiera kontrollmoment.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-12-07.
Förslag till Internkontrollplan 2021.
Lista på möjliga kontrollmoment 2021.
Internkontrollplan 2020.
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Fastställa intern kontrollplan för 2021 enligt överenskomna rutiner /
kontrollmoment.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 2

2021-01-13
Dnr KFN.2020.48

Förslag
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Frekvens på punkten Uppföljning av
och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare görs 2 gånger per år.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt eget tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt förslagen.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-13

Kfn § 3

Dnr KFN.2020.49

Fritidsplan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Skicka fritidsplanen på remiss till Oxelösunds kommuns olika nämnder och
Kustbostäder.
Sammanfattning
Fritidsplanen är framtagen för att vi ska kartlägga vilka möjligheter till idrott och
motion som finns i Oxelösunds kommun. Planen vänder sig till först och främst till
föreningslivet och kommunen. Vilka satsningar och prioriteringar behöver göras i
framtiden? Syftet med planen är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan
kommunen och föreningslivet för att tillsammans nå bästa resultat och genom ett rikt
fritidsutbud kunna främja stark folkhälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-12-07.
Förslag till Fritidsplan.
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Skicka fritidsplanen på remiss till Oxelösunds kommuns olika nämnder.
Förslag
Ordförande föreslår att fritidsplanen även skickas på remiss till Kustbostäder.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt eget tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt förslagen.
______
Beslut till:
Samtliga nämnder och Kustbostäder.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-13

Kfn § 4

Dnr KFN.2020.38

Avtal drift och skötsel - stallet Stjärnholm
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ge ordförande i kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidschefen i uppdrag att
förlänga avtalet med ryttarföreningen angående bidrag till drift och skötsel av stallet.
Sammanfattning
Avtalen för drift och skötselbidrag till stallet går ut sista december 2020. Kultur- och
fritidschefen har informerat föreningen om avtalen vid höstens dialogmöte. Förslaget
är att förlänga avtalet på ett år.
Kommunstyrelseförvaltningen har ett hyresavtal med Stjärnholms Ryttarförening för
stallet samt ett tilläggsavtal för provisoriska stallar. Detta avtal tecknas separat.
Avtalet om stallet, Stjärnholm innebär en kostnad med 312 tkr och hämtas ur
kultur- och fritidsnämndens budget för fritidsanläggningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-26.
Förslag till avtal drift och skötsel Stallet 2021.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-13

Kfn § 5

Dnr KFN.2020.37

Avtal driftbidrag - ridhuset Stjärnholm
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ge ordförande i kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidschefen i uppdrag att
teckna avtal med ryttarföreningen angående driftbidrag till ridhuset.
Sammanfattning
Avtalet om anläggningsstöd till ridhuset går ut sista december 2020. Kultur- och
fritidschefen har informerat föreningen om avtalet vid höstens dialogmöte.
Förslaget är att förlänga avtalet på ett år.
Föreningen har tidigare köpt ridhuset av Oxelösunds kommun. Vid köpet gjordes en
överenskommelse om anläggningsstöd.
Avtalet med ridhuset innebär en kostnad med 380 tkr och hämtas ur kultur- och
fritidsnämndens budget för fritidsanläggningar
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-26.
Förslag till avtal driftbidrag Ridhuset 2021.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Kustbostäder (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-13

Kfn § 6

Dnr KFN.2020.51

Extraärende: Avtal för drift och skötsel av Ramdalens IP 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att teckna avtal med Kustbostäder AB
angående drift och skötsel av Ramdalens idrottsplats.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för att reglera drift och skötsel av Ramdalens
Idrottsplats. Kustbostäder har i sitt ägardirektiv från Kommun-fullmäktige att utföra
arbetet med drift och skötsel. Vilka arbetsuppgifter som ska utföras och tidsåtgång
regleras mellan parterna i samråd under driftåret. Samarbetet ska regleras via ett
avtal. Kostnaderna för arbetet med idrottsplatsen kommer att öka marginellt då
timpriset i avtalet indexregleras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-12-20.
Förslag avtal drift och förvaltning Ramdalens IP 2021.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 10 (12)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-13

Kfn § 7

Dnr KFN.2020.41

Uppföljning målstyrning och roller 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna utvärderingen av målstyrning och roller 2020 och lyfta följande i
egen utvärdering:




Policyn är känd för nämnden ledamöter och ersättare.
Spelreglerna är tydliga och klara och dom efterlevs.
Policyn ingår i utbildning för nya ledamöter.

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
kommunstyrelse-nivå, 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 2020-11-26.
Uppföljning av målstyrning och roller 2020.
Policy för målstyrning och roller.
Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller.

Dagens sammanträde
Nämnden diskuterar målstyrning och roller.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-13

Kfn § 8

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

Beslutsdatum

Patrik Renfors
Patrik Renfors
Patrik Renfors

2020-12-18
2020-12-22
2020-12-22

Punkt i
del ordn
A.4
A.4
A.1

Beslutets innehåll i korthet
Beslut att stänga biblioteket till 24/1
Beslut om att stänga idrottshallar till 24/1
Avtal om stängning Ramdalen sporthall

______

Utdragsbestyrkande

Beslutet
hittas
Castor
Castor
Castor
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 9

2021-01-13
Dnr KFN.2020.1

Information/Rapporter
Ordförande informerar om




Utdelning av stipendium 2020.
Mål och budgetarbetet 2022 är påbörjat.
Ordförandebeslut om stängning av sporthallar.

Anders Magnusson informerar om







Stallet Stjärnholm,
Arbeten på Ramdalens IP.
Möte med OIK.
Skolbibliotek.
Coronaläget inom verksamheten.
Stängning av lokaler och sporthallar.

______
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