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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 1

Dnr KFN.2020.10

Årsredovisning 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna årsredovisningen för 2019.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för 2019.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr för 2019. Lägre
personalkostnader är huvudorsaken.
Intäkterna har varit högre än budgeterat. Det beror främst på högre schablonersättning från Migrationsverket samt erhållna statsbidrag för sommarlovsaktiviteter
och stärkta bibliotek.
En stor del av kostnadsökningen i jämförelse med budgeten är kopplad till ökade
statsbidrag vilket medför att det inte blir någon resultatpåverkan. Kostnaderna för
fritidsanläggningar visar ett underskott som beror på en vattenläcka på Ramdalens
idrottsplats.
Måluppfyllelsen bedöms vara god: av 39 mått är 34 uppfyllda, 3 är inte uppfyllda och
2 har inget resultat för 2019.
Sjukfrånvaron är på ungefär samma nivå som 2018 med en liten ökning av långtidssjukfrånvaron.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-01-27.
Förslag årsredovisning 2019.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 2

Dnr KFN.2019.25

Revidering av taxor 2020 för Ramdalens idrottsplats
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna revidering av taxor och avgifter 2020 för Ramdalens idrottsplats.
Sammanfattning
Flera kommuner har anpassat taxan för icke uppvärmd konstgräsplan och jämställt
dem med naturgräsplaner. Det har uppmärksammats vid efterfrågan på hyrestider
från externa föreningar att taxan för konstgräsplanen på Ramdalens idrottsplats har
legat högt i avgiftsnivån jämfört med omkringliggande kommuner.
Förslaget är att ta bort de två taxorna som nu gäller för konstgräsplanen och att
istället tillämpa taxorna för naturgräsplaner även för konstgräsplan.
Förslaget innebär också en justering av namnet från naturgräsplan helplan och
halvplan till gräsplan 9- och 11-manna samt gräsplan 5- och 7-manna för att förtydliga
för den som bokar.
En justering av avgiften för taxan på gräsplan 9- och 11-manna för externa barn och
ungdomsföreningar från 420 kr till 375 kr i timmen samt för externa vuxenföreningar
från 520 kr till 450 kr föreslås för att avgiftsnivån ska anpassas till omkringliggande
kommuners avgiftsnivåer.
Förslaget innebär att interna föreningar får en lägre avgift vid nyttjande av konstgräsplanen då gräsplansavgiften är lägre.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-10.
Förslag till revidering av taxor 2020 för idrottsplatsen.
Grunder för avgiftssättning.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)
Fritidssekreteraren (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 3

Dnr KFN.2020.7

Fördelning av föreningsbidrag barn och ungdom 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget för barn- och ungdomar 2020.
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget för 2020 har tagits fram.
Förslaget är uppdelat på tre olika kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt kulturoch fritidsnämndens beslut.
Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86 % avsätts till
föreningar med barn och ungdomsverksamhet och 14 % avsätts till föreningar med
vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i
budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-01-20.
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020.
Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper.
Sammanställning av information angående föreningsbidrag barn- och unga.
Sammanställning av information angående föreningsbidrag vuxna.
Sammanställning av statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
A-journering 10.15 - 10.20
Jäv
Håkan Carlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för åtgärd)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 4

Dnr KFN.2020.8

Fördelning av föreningsbidrag vuxna 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget vuxna.
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget för 2020 har tagits fram.
Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kulturoch fritidsnämndens beslut.
Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och där 14% avsätts till vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten.
Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-01-20.
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020.
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29.
Sammanställning av information angående föreningsbidrag vuxna.
Sammanställning av information angående föreningsbidrag för barn och unga.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
A-journering 10.20 - 10.25
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 5

Dnr KFN.2020.14

Fördelning av föreningsbidrag kultur 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget kultur.
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget för 2020 har tagits fram.
Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kulturoch fritidsnämndens beslut.
Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och där 14% avsätts till vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten.
Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-14.
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020.
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-0329.Sammanställningar av information angående föreningsbidrag kultur, Grupp 1
och Grupp 2.
Dagens sammanträde
Marie Anstadius föredrar ärendet.
A-journering 10.25 - 10.30
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Kulturkoordinator (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 6

Dnr KFN.2020.9

Fördelning av anläggningsbidrag 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ge bidrag till OK Måsen med 10 000 kr. OK Måsen jobbar kontinuerligt med
framtagning och revidering av kartor. Revideringen utförs av både medlemmar och
betalda externa kartritare. De behöver hjälpmedel i form av en speciell dator för
kartritning och GPS-utrustning.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens beslutade om att inrätta ett anläggningsbidrag för barnoch ungdomsföreningar 2014. Första bidraget betalades ut 2014. Till 2020 har tre
föreningar ansökt om bidraget.


Oxelösunds Simsällskap 10 000 kronor.



OK Måsen 10 000 kronor.



Stjärnholms Ryttarförening 35 000 kronor.

Föreningarna som ansökt om anläggningsbidrag har verksamhet i Oxelösund och är
bidragsberättigade. Idrottsföreningar kan även söka medel från RF-SISU Sörmland.
(vilka är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-01-20.
Sammanställning av ansökningar av anläggningsbidrag 2020.
Dagens sammanträde
Anders Magnussom föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för åtgärd)
Oxelösunds Simsällskap (för kännedom)
Stjärnholms Ryttarförening (för kännedom)
OK Måsen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 7

Dnr KFN.2020.6

Sponsoravtal 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna förslagen till sponsoravtal 2020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om "Riktlinjer för sponsring". Enligt Kultur- och
fritidsnämndens delegation- och verkställighetsordning ska sponsoravtal över 10 tkr
beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.
För 2020 är tre sponsoravtal aktuella för beslut. Det är avtal med SSAB EMEA AB,
Oxelösunds Hamn AB och Järnbruksklubben IF Metall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-14.
Förslag till sponsoravtal SSAB EMEA AB.
Förslag till sponsoravtal Oxelösunds Hamn AB.
Förslag till sponsoravtal Järnbruksklubben IF Metall.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)
Kulturkoordinator (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 8

Dnr KFN.2020.15

Fördelning av bidrag studieförbund 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anslå totalt 222 000 kronor för bidrag till studieförbundsverksamheten.
Sammanfattning
Kommunen anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen
och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag.
Kommunen fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundens verksamhet och
meddelar Länsbildningsförbundet Sörmland den anslagna summan. Länsbildningsförbundet har sedan att fördela anslaget mellan studieförbunden enligt de fastställda
kriterierna enligt kommunens regler för studieförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-07.
Regler för bidrag till studieförbund.
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Anslå totalt 200 000 kronor för bidrag till studieförbundsverksamheten.
Förslag
Ordföranden föreslår följande ändring av beslut: Nämnden anslår 22 000 extra i
bidrag till studieförbundsverksamheten så totalsumman blir 222 000. De 22 000
fördelas från det nya statsstödet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om eget ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
______
Beslut till:
Länsbildningsförbundet (för åtgärd)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 9

Dnr KFN.2020.13

Start av investeringsprojekt Ramdalen IP
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 1000 tkr + 400 tkr för 2020 för investeringar
på Ramdalens idrottsplats. Enligt delegations- och verkställighetsordningen ska
kultur- och fritidsnämnden fatta beslut om start av investeringsprojekt ur
investeringsramen om beloppet överstiger 100 tkr.
Ramdalens idrottsplats ska anpassas för att öka tillgängligheten. Behovet av att
kunna träna på friidrottsbanorna på kvällar under höstens mörka timmar för
föreningar och spontanidrottare finns, samt att kunna belysa fotbollsplanen för
träning. Asfaltering av gräsytor och beredning av markytor vid läktare för ökad
tillgänglighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-04.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet och informerar att det är en felskrivning i
tjänsteskrivelsen gällande en av summorna på investeringarna. Det vara 400 tkr
istället för 400 kr som det står i tjänsteskrivelsen.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 10

Dnr KFN.2020.11

Förordnande av GDPR-samordnare
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Utse Annie Magnusson till GDPR-samordnare för kultur- och fritidsnämnden.

2.

Utse Monica Pettersson till GDPR-samordnare för kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden antog den 19 februari 2019 Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen (GDPR). I riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR-samordnare. För att säkra att nämnden, som är
personuppgiftsansvarig, känner till vem som är GDPR-samordnare behöver
nämnden utse de personer som ska vara samordnare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-01-28,
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.
______
Beslut till:
Dataskyddsombud (för kännedom)
GDPR-samordnare för kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 11

Dnr KFN.2019.53

Svar på e-förslag - Utegym vid Jogersöspåret
Kultur- och fritidsnämndens beslut
E-förslaget anses besvarat.
Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag att det ska anläggas ett utegym i närheten av
motionsspåret på Jogersö. Förslaget har fått 51 gillande.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 500 tkr i investeringsbudgeten för att
anlägga ett nytt utegym. Under år 2020 kommer befintliga utegyms placeringar att
ses över tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen med målsättning att få till
minst två platser med utegym. En av de platser som diskuterats är Jogersö.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-07.
E-förslag - Utegym vid Jogersöspåret.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 12

Dnr KFN.2020.12

Redovisning av Säg vad du tycker 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna redovisning av Säg vad du tycker 2019.
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 8 synpunkter har lämnats på kommunens
verksamhet gällande kultur- och fritids under 2019. Alla synpunkterna har bevarats.
Totalt har kommunen fått in 148 synpunkter 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-03.
Sammanställning Säg vad du tycker 2019.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 13

Dnr KFN.2020.2

Delgivningar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Revisorerna
2020-02-05
Grundläggande granskning 2019
Kommunstyrelsen
2020-01-29
Ks § 8 - Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där nämnd
själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-26

Kfn § 14

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

Punkt i
del ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Anders Magnusson

2019-12-09

A.15

Utse beslutsattestanter för 2020, fem
personer

Kommunstyrelseförvaltningen,
ekonomi

______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 15

2020-02-26
Dnr KFN.2020.1

Information/Rapporter
Ordförande informerar om
 Möte med Samkultur Sörmland.
 Arbete med konsekvensbeskrivning 2021.
Anders Magnusson informerar om
Oxelösund 70 år - projektgrupp arbetar med frågan.
Stjärnholm stallet - ventilation åtgärdat.
1 personal från Brevikskolan finns på fritidsgården på fredag.
Ramdalens IP - investeringar.
Eventuellt inköp av utrustning till gymnastiksalar.
Projekt Skol IF Oxelösund - Sörmlands skolidrottsförbund vill bli mer aktiv i
kommunen.
______

Utdragsbestyrkande
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