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Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan 2021–2023

1 Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Anta förslaget till biblioteksplan 2021–2023

Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del

Paragrafen förklaras omedebart justerad.

2 Sammanfattning
Ärendet återremitteras 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.

3 Ärendet
Biblioteksplanen består av en inledning som innehåller förändringar under planperioden.

Faktorer i vår omvärld som påverkar biblioteksplanen under perioden:

Antalet äldre blir fler

De senaste årens migration har inneburit fler barn och unga samt fler studerande på SFI
och Komvux

En snabb digital utveckling

En försämrad läs- och skrivförmåga hos unga

Demokratin sviktar i länder omkring oss

Vikten av att kunna kritisera källor ökar då antalet källor hela tiden ökar
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Biblioteksplanen är kommunens styrning av biblioteksverksamheten. Den omfattar flera
nämnders verksamhetsområden: utbildningsnämnden när det gäller samarbete med
förskolorgrundskola och campus samt vård och omsorgsnämnden när det gäller
äldreomsorgen och omsorgen.

FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest ska vara vägledande för barn-
och ungdomsverksamheten. Barnkonventionen är lag och en handlingsplan för att
implementera den ska vara på plats inför 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09
Förslag till biblioteksplan 2021–2023
Bibliotekslagen

Anders Magnusson Malin Göthberg
Förvaltningschef Bibliotekschef
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Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2021–2023

Oxelösunds bibliotek är en del av allaktivitetshuset Koordinaten. Detta påverkar
bibliotekets inriktning och verksamhet. Biblioteket är ett unikt samhällsrum där alla är
välkomna. Uppdraget är att kombinera utvecklingen av digitala tjänster med det fysiska
rummet och fysiska medier. Detta är en del av biblioteks attraktionskraft och framtid.

Biblioteket är en plattform för information, lärande, möten och kreativitet. Det
kännetecknas av hög servicegrad och kompetens.

Faktorer i vår omvärld som påverkar biblioteksplanen under perioden:

Antalet äldre blir fler

De senaste årens migration har inneburit fler barn och unga samt fler studerande
på SFI och Komvux

En snabb digital utveckling

En försämrad läs- och skrivförmåga hos unga

Demokratin sviktar i länder omkring oss

Vikten av att kunna kritisera källor ökar då antalet källor hela tiden ökar
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1. Bibliotekets verksamhet styrs av demokratiska värderingar
Biblioteket ska värna den grundlagsfästa yttrandefriheten och verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Biblioteket ska bidra till att minska den digitala klyftan.
Verksamheten på Koordinaten är HBTQ-certifierad. Personal och besökare på
Koordinaten ska bemötas lika oavsett kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning.

2. Värdskap, bemötande och delaktighet
Alla besökare och invånare i Oxelösund ska känna att de är välkomna till
biblioteket.
De ska ges lika möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster.
Biblioteket ska vara bemannat under bibliotekets öppettider.
Bibliotekets personal ska vara serviceinriktad, professionell och tillmötesgående.
Mötet med besökaren ska stå i fokus.
Besökaren ska ges möjlighet att påverka och vara delaktig i biblioteksverksamhet.
Besökaren ska uppmuntras att lämna synpunkter på verksamheten, både skriftligt
och muntligt. Synpunkterna ska tas emot, diarieföras, beaktas och besvaras.

3. Barn och unga är prioriterade
FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest ska vara vägledande för
barn- och ungdomsverksamheten. Barnkonventionen är lag och en handlingsplan
för att implementera den på bibliotekets verksamheter ska vara på plats inför 2021.
Alla barn i Oxelösund ska känna sig välkomna, trygga och sedda på biblioteket.
Barn och ungdomar ska ges goda möjligheter till läsande. Biblioteket ska ägna stor
omsorg åt att stimulera och väcka läslust hos barn och unga. Biblioteket ska ha ett
aktivt samarbete kring böcker och läsning med förskolor och skolor.
Stor vikt ska läggas på att stödja och utveckla barn och ungas språkutveckling och
kunskaps- och informationsinhämtning. Stor vikt skall också läggas vid att ge unga
en möjlighet att lära sig att ta del av och kritisera olika typer av källor.
Barn och unga ska erbjudas kulturupplevelser för att stimulera fantasi, kreativitet
och eget skapande.
Alla barn ska känna att de har möjlighet att påverka barn- och
ungdomsverksamheten på biblioteket.
Biblioteket ska samverka med kommunal verksamhet, föreningar, studieförbund,
företag och intresseorganisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.

Förskolan
I samverkan med förskolans personal och rektorer ska biblioteket stödja förskolans
arbete med språk- och lässtumulans. Biblioteket kompletterar förskolans bestånd
av barnböcker genom utskick av boklådor. Biblioteket erbjuder också sagostunder
och kreativa verksamheter på förskolan samt bjuder in förskolan till både för att
låna och för att delta i bibliotekets barnverksamhet, som tex utställningar. I
samarbete med barnhälsovården plockar bibliotekets personal ihop bokrecept till
förskolebarn, som föräldrarna får hämta på biblioteket.

Biblioteket samarbetar också med familjecentralen genom att ta emot föräldra-
grupper på biblioteket eller komma till familjecentralen och tala om böcker och
läsning.
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4. Skolbiblioteksverksamhet
Unescos skolbiblioteksmanisfest ska vara vägledande för
skolbiblioteksverksamheten.
Biblioteket ska tillsammans med skolan arbeta aktivt för att stimulera barns och
ungdomars läs- och skrivutveckling samt källkritiska tänkande. Skolbibliotekens
verksamhet och bemanning bestäms gemensamt av skolans ledning och personal
och bibliotekets personal. Verksamheten kan bestå av bokpresentationer,
högläsning, skrivande, informationssökning och källkritik samt individuell
handledning av lärare och elever. Bibliotekets personal kan också ge enskilda
elever med läshinder tillgång till legimus, MTM´s (myndigheten för tillgänglig media)
tjänst för egen nedladdning av ljud- och e-böcker.

5. Informationscentrum och mötesplats för alla
Biblioteket ska erbjuda fri tillgång till information såväl fysisk som elektronisk.
Bibliotekets personal ska kunna visa, lotsa och hjälpa besökare att använda
modern informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande samt kritiskt
tänkande.
Personal i informationen ska kunna biblioteks-, samhälls-, turist-, boknings- och
fritidsfrågor, samt frågor kring kulturevenemang.
Konsumentinformation med en konsumentvägledare ska finnas på biblioteket. Den
ska bedrivas uppsökande, förebyggande och informerande. Informationsmaterial i
konsumentfrågor ska finnas i biblioteket samt digitalt via hemsidan. Personal vid
informationen ska kunna hjälpa till med enklare konsumentfrågor.
De kommunala verksamheterna ska ges plats att i biblioteket kunna informera om
sin verksamhet samt att när så önskas kunna möta kommunens invånare för
information och möten.
Invånarna i Oxelösund ska på biblioteket kunna ta del av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens översikts- och detaljplaner.
Kommunala bolag och förvaltningar kan ha informationsutställningar på biblioteks-
torget.
Oxelösunds föreningar och studieförbund ska ges möjlighet att informera om sin
verksamhet samt ges utrymme att göra mindre utställningar om sin verksamhet.

6. God tillgång till publika datorer
På biblioteket ska det vara god tillgång till publika datorer som kan användas utan
kostnad för den enskilde. För att minska den digitala klyftan bland människor skall
personalen i informationen handleda i enklare digitala tjänster, vid behov ska
besökare också kunna boka en bibliotekarie för att få hjälp. Bibliotekets datorer ska
hålla hög kvalitet och de ska regelbundet underhållas för att erbjuda användarna
bästa möjliga IT-kvalitet. Diskussioner ska föras med IT-avdelningen för att ge
besökarna en uppdaterad tillgång till program.
Biblioteket ska erbjuda gratis Wi-Fi till besökarna.

7. Bibliotekets medier
Bibliotekets utbud av medier ska präglas av mångsidighet, aktualitet och kvalitet.
Biblioteket ska särskilt främja läsning och värna om litteraturens ställning och
intresset för kunskap och bildning.
Bibliotekets medier ska vara en inspirationskälla för lässtimulans, fantasi,
upplevelser, kultur i alla dess former, information, utbildning och kunskap. Urvalet
av medier ska ske i enlighet med demokratiska principer.
Lån av bibliotekets medier ska vara avgiftsfria oavsett publiceringsform, ingen
skillnad görs mellan fysiska eller elektroniska lån. Däremot kan avgifter tas ut för
porto, kopiering och andra liknande tjänster samt förseningsavgifter för lånade
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medier.
Biblioteket ska kunna erbjuda många olika typer av medier förutom den tryckta
boken så som tidskrifter, e-böcker, och ljudböcker. I många fall ska den tryckta
boken även finnas i Stor Stil, i lättläst utförande samt i pocket.
Kurslitteratur för vuxenutbildning på grundskole-, gymnasie- och eftergymnasial
nivå samt SFI-utbildning kan köpas in.
Biblioteket ska hålla sig uppdaterad kring utbudet av nya medieformer och utifrån
resurser och efterfrågan i möjligaste mån skaffa dem till biblioteket.
Mediebeståndet ska vara aktuellt men även äldre medier med kvalitativt eller
kulturellt värde skall ges utrymme.
Utbudet ska till stor del styras av besökarnas behov och önskemål.
Biblioteket ska även kunna tillhandahålla mindre efterfrågad litteratur.

8. Bibliotekets tillgänglighet
Biblioteket ska ha generösa öppettider anpassade till invånarnas behov.
Lokalerna ska vara tillgängliga.
Det ska vara lätt att hitta i biblioteket.
Biblioteket ska ha en väl fungerande hemsida som gör biblioteket tillgängligt dygnet
runt via Internet.
Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet för dem som av olika anledningar
inte själva kan ta sig till biblioteket.

9. Bibliotekets hemsida
24 timmars - biblioteket är målet med bibliotekets hemsida; www.koordinaten.se
På bibliotekets hemsida erbjuds många e-tjänster. Hemsidan ska vara lättillgänglig,
lättöverskådlig, aktuell, informativ, användarvänlig och interaktiv. Det ska vara lätt
för användaren att använda bibliotekets e-service som att reservera och låna om
böcker, lämna inköpsförslag, söka i katalogen och beställa fjärrlån (lån från andra
bibliotek). Via bibliotekets katalog kan man också hitta och ladda ner e-böcker och
e-ljudböcker. Vill man nå dessa via sin mobil/surfplatta används istället appen biblio.
På hemsidan finns filmtjänsten Viddla tillgänglig och biblioteket har sin
egenproducerade podd litteraturväven.
Hemsidan ska ha tilltalande layout och innehåll och ska syfta till att öka intresset för
biblioteket och locka till läsning och läsupplevelser. Det löpande arbetet med
hemsidan har hög prioritet och ingår i det dagliga arbetet. Bibliotekspersonal ska
uppmuntra och visa biblioteksanvändaren hur man enkelt använder bibliotekets
digitala tjänster. Tillgång till databaser och elektronisk media via hemsidan ska utgå
från användarnas behov och önskningar.

10. Publika arrangemang
Till främjande av kulturella upplevelser ska publika arrangemang genomföras.
Evenemang kan göras tillsammans med Koordinatens verksamheter eller i
samarbete med föreningar, intresseorganisationer, studieförbund, företag,
engagerade personer eller andra kommunala verksamheter.

11. Biblioteket och Folkhälsan
Biblioteket tillhandahåller litteratur och information kring folkhälsofrågor. Biblioteket
ska samverka med regionen, statliga myndigheter, vårdinrättningar, kommunala
verksamheter, föreningar, studieförbund, intresseorganisationer och företag i
folkhälsofrågor när tillfälle erbjuds.

http://www.koordinaten.se
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12. Släktforskning
Biblioteket ska erbjuda särskilda studieplatser för besökare som önskar släktforska
samt litteratur och databaser i ämnet.

13. Lokalsamlingen
Till främjande för dokumentering och bevarande av Oxelösunds historia och nutid är
det är av största vikt att kommunens lokalsamling omsorgsfullt och noggrant vårdas
och att nya medier och ny dokumentering om Oxelösund görs tillgänglig för
invånarna.
För att öka tillgängligheten om Oxelösunds historia och kulturhistoria finns på
Koordinatens hemsida ”Det digitala Oxelösundsrummet”. Ett text- och bildarkiv med
artiklar, filmer, ljudinspelningar, lästips, Oxelösundsböcker i fulltext, mm.
Oxelösunds lokala föreningar är länkade till ”Oxelösundsrummet t ex
Hembygdsföreningen, skärgårdsmuseet, Järnvägsföreningen, Sjöfartsmuseet.
Det digitala Oxelösundsrummet” ska kontinuerligt uppdateras och nytt material ska
läggas upp på hemsidan för att bevara och förstärka intresset för Oxelösunds lokal-
och kulturhistoria.
Oxelösunds bildarkiv med ca 20.000 bilder ingår i ”Oxelösundsrummet”.

14. Bibliotekets tjänster för äldre och för personer med funktionshinder
Äldre och personer med funktionshinder ska ges likvärdiga möjligheter att ta del av
bibliotekets tjänster som övriga boende i Oxelösund.
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del
av bibliotekets tjänster.
Biblioteket ska erbjuda ett brett utbud av ljudböcker, fysiska och digitala. Biblioteket
ska kontinuerligt utöka och bredda beståndet av ljudböcker, dels via inköp, dels via
den för bibliotek kostnadsfria nedladdningstjänst som Myndigheten för tillgängliga
media (MTM) erbjuder.
Biblioteket ska erbjuda ”Boken Kommer” till personer som bor hemma men inte kan
komma till biblioteket på grund av sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning.
Bibliotekets lokaler ska vara handikappanpassade utifrån tillgänglighetsmålen för
allmänna lokaler 2010.
Biblioteket ska aktivt verka för att hitta väl fungerande samarbetsformer med Vård-
och omsorgsförvaltningen och dess brukare.
Synskadade ska ha tillgång till inläst litteratur och information.
Biblioteket ska ha ett brett och aktuellt bestånd av lättlästa medier.
Biblioteket ska ha regelbunden verksamhet på kommunens äldreboenden och
erbjuda de boende att ta del av bibliotekets tjänster och medier.
Biblioteket ska aktivt samverka med föreningar, studieförbund, frivilligorganisa-
tioner, regionen och övriga kommunala verksamheter för att skapa goda
förutsättningar för en god hälsa och en god livskvalitet för kommunens äldre
invånare.



Biblioteksplan 7 (8)

Datum

2017-12-20

15. Bibliotekets tjänster för personer med läs- och skrivsvårigheter
På biblioteket ska finnas anpassad litteratur för personer med läs- och
skrivsvårigheter och inköp av lättläst litteratur ska prioriteras.
Bibliotekspersonal ska aktivt marknadsföra och informera om Myndigheten för
tillgängliga media (MTM) nedladdningstjänst, legimus.
Personer med läs- och skrivsvårigheter ska erbjudas hjälp med litteratur- kunskaps-
och informationsfrågor om så önskas.
Biblioteket ska aktivt medverka till att hitta samarbetsformer med skola och andra
aktörer som verkar för att underlätta kunskapsinhämtning och läsupplevelser för
personer med läs- och skrivsvårigheter.

16. Biblioteket tjänster för invånare med utländsk bakgrund
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska.
Biblioteket ska erbjuda information och litteratur på de nationella minoritetsspråken,
på andra efterfrågade språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt
på lättläst svenska. Detta görs via egna inköp av medier eller via lån från andra
bibliotek och lånecentraler. Den digitala ljudbokstjänsten Världens Bibliotek med
ljudböcker på ett stort antal språk ska marknadsföras av biblioteket.
Oxelösund har ett ansvar att köpa in egen litteratur på språk som finns i kommunen.
Oxelösund är del av det finska förvaltningsområdet och därför ska inköp av medier
på finska prioriteras. Tryckt informationsmaterial ska finnas på finska.
Biblioteket ska samverka med kommunens SFI-utbildning.
Biblioteket ska vara en resurs för elever och lärare. Biblioteket ska ha ett brett och
uppdaterat mediebestånd av kursböcker på gymnasie- och eftergymnasial nivå
samt grundläggande högskolenivå.

17. Det livslånga lärandet
Biblioteket har en viktig roll som kunskapsförmedlare och för individens möjlighet att
skaffa bildning, kunskaper och information.
Biblioteket ska vara ett redskap och en resurs för individens möjlighet till studier,
fortbildning och utveckling.
Att som vuxen kunna studera och bo kvar i Oxelösund är av stor vikt för att höja
kunskaps- och yrkeskompetensen bland kommunens invånare.
Biblioteket ska samverka med kommunens vuxenutbildning på grundskole-
gymnasie-, och eftergymnasialnivå och vara en resurs för de studerande. Även här
är det av vikt att biblioteket erbjuder kursböcker på gymnasie- och eftergymnasial
nivå samt grundläggande högskolenivå. Biblioteket ska erbjuda visningar av
biblioteket och bibliotekets mediebestånd ska påverkas av aktuella utbildningar. På
biblioteket ska finnas studieplatser och datorer avsedda för studerande.
I biblioteket finns även Tysta rummet, ett rum där besökare ostört kan sitta och läsa
utan prat, telefoner eller andra ljudkulisser. Besökare ska kunna ”Boka en
bibliotekarie” för att få hjälp med informationssökning.

18. Samverkan med kommunens verksamheter
Biblioteket ska samverka med kommunens verksamheter i barn- och
ungdomsfrågor, utbildningsfrågor, vård- och omsorgsfrågor, miljö- och
samhällsbyggnadsfrågor samt andra kommunala frågor
De kommunala verksamheterna ska känna sig välkomna att använda biblioteket för
information och för möten med invånarna.

19. Samverkan med föreningar, intresseorganisationer och studieförbund
Biblioteket ska alltid vara öppet för olika former av samarbete och samverkan kring
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frågor som rör Oxelösund och Oxelösunds invånare.
Föreningar, studieförbund och intresseorganisationer ska känna sig välkomna att
använda biblioteket som plattform och mötesplats för att nå ut till Oxelösunds
invånare.
Oxelösunds bibliotek ska vara en mötesplats och ett forum för möten mellan
föreningar, folkbildning, andra organisationer och kommunens invånare.

20. Allaktivitetshuset Koordinaten
Biblioteket ska tillsammans med Koordinatens många verksamheter fortsätta att
utveckla samarbetet för att ge Oxelösunds invånare ett allaktivitetshus som är en
mötesplats för alla.

21.Miljö och hållbar utveckling
Information om miljöfrågor ska finnas tillgänglig på biblioteket. Dessa ska
uppdateras och utvecklas i takt med forskning och samhällsdebatt. Biblioteket ska i
samarbete med tex kommunala bolag och förvaltningar uppmärksamma miljöfrågor
i samband med evenemang.
Bibliotekets personal ska på den egna arbetsplatsen aktivt bidra till att uppnå
kommunens miljömål.
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Budgetuppföljning 2020

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna uppföljningen av ekonomi och investeringar till och med oktober.

2. 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 intäkts-
finansiering. Det medför att det ekonomiska utfallet påverkas stort när intäkterna minskar
eller uteblir.

För att minimera det prognosticerade 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
Ekonomisk uppföljning per oktober
Investeringsuppföljning per oktober
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Anders Magnusson Pia Westlin Hanna Taflin
Förvaltningschef Administrativ handläggare Verksamhetsekonom

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen för åtgärd



Kultur- och fritidsnämnden oktober 2020
Helårsprognos 2020 Ack utfall jan-okt

Verksamhet Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse

11 Kultur- och fritidsnämnden 545 0 -535 10 454 0 -429 25

24 Turism, konsumentinfo 1 338 20 -1 278 80 1 117 18 -1 043 92

30 Gemensam administration 1 141 155 -1 181 115 952 154 -954 152

32 Fritid 2 152 0 -2 182 -30 1 794 75 -1 910 -40

33 Kultur 7 640 1 440 -9 057 23 6 409 1 201 -7 606 3

34 Idrotts- och fritidsanläggningar 15 054 524 -15 708 -130 12 545 440 -13 114 -128

35 Fritidsgård 2 466 213 -2 681 -2 2 058 170 -2 218 10

36 Café/uthyrning 100 1 158 -1 428 -169 84 891 -1 167 -192

44 Skolbibliotek 0 0 0 0 0 23 -23 0

  30 436 3 510 -34 050 -103 25 413 2 973 -28 463 -78

RR per Kontogruppering Årsbudget Årsprognos Diff
Ack

budget
Ack
utfall Ack diff

I Intäkter Avgifter 31100–31990 403 283 -120 336 204 -132

  Bidrag 35100–35999 1 813 1 978 165 1 511 1 791 280

  Övrigt rest kkl 3 1 619 1 249 -370 1 350 978 -373

  Anslag 39990 30 436 30 436 0 25 413 25 413 0

Summa I Intäkter 34 271 33 946 -325 28 610 28 385 -255

K Kostnader Personal 50000–56330 -11 318 -10 997 322 -9 482 -9 152 331

  Lokaler 60110–20, 61320 -15 052 -15 062 -10 -12 543 -12 558 -14

  Köp av verksamhet 46300–80 -1 140 -1 200 -60 -950 -1 018 -68

  Övrigt rest kkl 4-8 -6 761 -6 791 -30 -5 634 -5 735 -101

Summa K Kostnader -34 271 -34 050 222 -28 610 -28 463 147

    0 -103 -103 0 -78 -78

Handlingsplanen
Fram till och med februari månad 2020 fungerade verksamheten enligt plan och inga avvikelser var
aviserade. Från mars och framåt har delar av verksamheten fortsatt nästan som vanligt medan
andra delar har påverkats betydligt mer av coronapandemin och varit svåra att genomföra enligt
plan. Främst de delar som gäller evenemang och aktiviteter.

Verksamhet
Efter att antal besök på Koordinaten minskade med ca 40 % under våren var sommarmånaderna
som ett normalt år. Under september och oktober har antal besök stadigt ökat. Vi följer allmänna råd
och rekommendationer från myndigheterna och arbetar intensivt med att göra olika anpassningar för
att minska smittspridningen, även de nya skärpta lokala allmänna råden för tiden 5 - 26 november.

Koordinaten har öppet som vanligt och biblioteket fortsätter med hemleverans till äldre och
riskgrupper, erbjuder återlämning och utlämning vid entrén och uppmuntrar till användande av våra
e-tjänster. Alla arrangemang ställs in. Caféet stängs. Skyltar med information och andra fysiska
åtgärder som ommöblering i lokalerna.

Fritidsgården har haft begränsade öppettider på Koordinaten och kommer stänga den öppna
verksamheten och endast ha riktad gruppverksamhet med begränsat antal deltagare.

I samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt arbete med planering för
genomförande av investeringarna på Ramdalens idrottsplats. Exempel är asfaltering, förberedelser
för ny belysning, installation av fiber och nya entrélösningar.

Bistått kommunens fastighetsförvaltning samt Stjärnholms ryttarförening i arbetet med att evakuera
till tillfälliga stallar inför en eventuell renovering av taket på stallet.

Handläggning av stipendieansökningar för 2020 samt bidrag till föreningar för 2021.

Arbete med omvärldsanalys- och genomlysningsrapporter för kultur- och fritidsförvaltningen,
framtagande av Fritidsplan samt revidering av biblioteksplanen.



Medarbetare
Intensivt arbete med anpassning till allmänna och skärpta råd samt rekommendationer från
myndigheterna samt kommunikation kring följderna för verksamheten och allmänheten med
anledning av coronapandemin.

Personalsituation har under september och oktober varit stabil.

Medarbetarsamtal pågår.

Verksamhetsutveckling
Beviljad ansökan till Kulturrådet om statsbidrag för stärkta bibliotek under 2020-2021. Projekt
”Läspunkt” har delvis utvecklats till att bli läsgrupper för vuxna SFI-studenter.

Fritidsgårdens arbete med riktad gruppverksamhet och begränsat antal deltagare har medfört en
upplevd ökat kvalitet i mötet och dialogen med ungdomar.

För att kunna följa allmänna råd och rekommendationer från myndigheterna och genomföra olika
anpassningar för minskad smittspridning av covid-19 har behov uppstått av att tänka nytt och vara
kreativ för att snabbt kunna ställa om. Förhoppningsvis kan denna slags verksamhetsutveckling
fortgå på ett eller annat sätt.

Ekonomi
Den ackumulerade budgetavvikelsen för perioden är -78 tkr, prognos för året är -103 tkr.

Liksom tidigare månader präglas oktober av minskade intäkter men även lägre kostnader än
budgeterat på grund av coronapandemin. En enskild kostnad som ökat jämfört med budget är e-
böcker, 30 tkr.

Minskat antal evenemang och aktiviteter, uteblivna bokningar samt mindre försäljning ger lägre
intäkter än budgeterat för framför allt verksamheterna idrotts- och fritidsanläggningar (idrottsplatsen
och sportboendet Campox) samt café/uthyrning.

Ramdalens idrottsplats och sportboendet Campox har haft lägre intäkter för planhyror och uthyrning
till följd av coronapandemin. Ett extra driftbidrag, utöver budgeterat, har utbetalats till Stjärnholms
ryttarförening. Totalt ger det en negativ avvikelse för idrotts- och fritidsanläggningar på 128 tkr.

Intäkterna från försäljning i caféet har hittills i år varit ungefär hälften av vad som budgeterats och
café/uthyrning visar en negativ avvikelse på 192 tkr efter oktober.

Personalkostnaderna står liksom tidigare under året för den största budgetavvikelsen, efter oktober
+331 tkr. Avvikelsen beror framförallt på deltidssjukskrivningar samt föräldra- och tjänstledigheter
som inte varit möjligt att ersätta med vikarier fullt ut, vilket gäller främst verksamheterna turism,
gemensam administration samt café/uthyrning. Den uteblivna budgeterade löneförhöjningen från
april har bokats upp till och med oktober för att ge ett mer rättvisande resultat. Brevikskolan har sagt
upp samarbetet och bemanningen av skolbiblioteket från och med 1 oktober, det ger en ökad
personalkostnad på biblioteket på 35 tkr (oktober-december 2020).

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 en normalt sett hög andel av extern intäktsfinansiering.
Det medför att verksamheten blir sårbar och det ekonomiska utfallet påverkas stort när intäkterna
minskar eller uteblir.

För att minimera det prognosticerade underskottet införs inköps- och vikariestopp med omedelbar
verkan. De nya skärpta lokala allmänna råden medför att det inte finns någon möjlighet att öka
intäkterna.



Investeringsplan
Mål & TB Ack PlaneratPlanerat Budget Flyttas

Inv budget budget Utfall Utfall Utfall Avvikelse från 2020
Objekt 2020 2020 per 2010 nov-dec S:2020 2020 till 2021-2023 Kommentarer

Kultur- och fritidsnämnden

Inventarier åtgärder i kommunen 92755 100 95 0 95 5

Ramdalens idrottsplats 2019 92665 716 103 613 716 0  

Sätts igång inom kort.  
Under november och december kommer
följande arbeten att göras: asfaltering,
installation av fiber, nya entrélösningar samt
förberedelser för ny belysning. 

Ramdalens idrottsplats 92757 1400 122 1 278 1 400 0

Sätts igång inom kort.  
Under november och december kommer
följande arbeten att göras: asfaltering,
installation av fiber, nya entrélösningar samt
förberedelser för ny belysning. 

Inventarier Koordinaten 2020 92756 100 36 20 56 44 44

Ombyggnation i entrén. 
Digitala skyltar/tv-skärmar för
kommuninformation (Kommuncenter) samt
marknadsföring, inväntar svar från IT-
enheten.

Inventarier Koordinaten 92708 89 0 0 0 89 89

Ombyggnation i entrén. 
Digitala skyltar/tv-skärmar för
kommuninformation (Kommuncenter) samt
marknadsföring, inväntar svar från IT-
enheten.Flytta boulebanor 

från gästhamn till Ramdalen 200 0 200
Inte aktuellt under året.

Totalt Kultur- och fritidsnämnd 1 800 805 356 1 911 2 267 338 133
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Pia Westlin

Kultur- och fritidsnämnden

Utdelning från kulturfond

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Det årliga disponibla beloppet är 25.000 kr från och med 2020.

2. 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

Anders Magnusson Pia Westlin
Kultur- och fritidschef Administrativ handläggare

Beslut till:
Kultur- och fritidschefen
Kommunstyrelseförvaltningen ekonomi
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Uppföljning intern kontrollplan 2020

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
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.

2. 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.

3. Återrapportering av ej godkänt kontrollmoment från
uppföljning 1

Den skriftliga rutinen för konstförsäljning har repeterats vid arbetsplatsträff på
kultur- och fritidsförvaltningen.

4. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan
Uppföljning av att beslutade åtgärder i handlingsplanen för systematiskt
arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete genomförts - godkänd

Rapport är gjord om tio av punkterna i handlingsplanen. Centrala och interna
rutiner följs. Beslutade åtgärder är genomförda.
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Datum

2020-10-08

Uppföljning av att rutinen för handläggning av förenings- och
anläggningsbidrag efterföljs - godkänd

Stickprov har gjorts på fem föreningar som slumpvis valts ut av ordförande-
beredningen. Avstämning av inkomna handlingar och förvaltningens
dokumentation är gjord. Rutinen har efterföljts.

Uppföljning av att tilldelade statsbidrag använts enligt villkoren – godkänd

De två statsbidrag som finns på kultur- och fritidsförvaltningen har följts upp.
Genomgång visar att de tilldelade medlen använts enligt villkoren för beviljande
av statsbidragen.

Uppföljning av att rutinen vid försäljning av konst efterföljts – godkänd

Stickprov på försäljningar har gjorts och arbetsmomenten i rutinen vid försäljning
av konst har efterföljts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen
Intern kontrollplan för 2020

Anders Magnusson Pia Westlin
Kultur- och fritidschef Administrativ handläggare

Beslut till:
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen för kännedom
Revisorerna för kännedom



Oxelösunds kommun Intern kontrollplan 2020
Kultur och fritid Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2019-12-11

2019-12-11 § 51

Nr Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod Vid avvikelse,
omgående
rapportering till

1 Systematiskt
arbetsmiljö-,
säkerhets- och
hälsoarbete

Att beslutade åtgärder i
handlingsplanen för kultur-
och fritidsförvaltningen
genomförs

V

Skyddsombud Samtliga 1 gång Uppföljning av de tio
viktigaste punkterna.

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

2 Handläggning av
förenings- och
anläggningsbidrag

Att rutinen för handläggning
efterföljs

V

Ansvariga
tjänstepersoner

Stickprov 1 gång Fem föreningar väljs ut av
ordförandeberedningen,
avstämning görs av
dokumentationen.

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

3 Hantering av riktade
statsbidrag

Att tilldelade statsbidrag
används enligt villkoren

VE

Ekonomienheten,
kommunstyrelse-
förvaltningen

Samtliga 2 gånger Rapport från ekonomi-
systemet som visar intäkter
och kostnader.

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

4 Riktlinje för sponsring
och samarbete

Att beslut anmäls enligt
delegations- och
verkställighetsordningen

V

Administrativ
handläggare

Samtliga 1 gång Genomgång av samtliga
avtal, jämförelse görs mot
anmälningslistan för
delegationsbeslut.

Ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

5 Rutin vid
konstförsäljning

Att rutinen vid försäljning av
konst efterföljs

E

Ekonomienheten,
kommunstyrelse-
förvaltningen

Stickprov 2 gånger Efter varje utställning görs
stickprov på 2-3 av
försäljningarna.

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Pia Westlin

Kultur- och fritidsnämnden

Taxor 2021

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna förslaget till taxor och avgifter för år 2021.

2. 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
Grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
Förslag till taxor 2021

Anders Magnusson Pia Westlin
Förvaltningschef Administrativ handläggare

Beslut till:
Kultur- och fritidschefen för åtgärd
Fritidssekreteraren för åtgärd



2020-10-09

Grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde

Taxa för hyra av gräsplaner, friidrottsbanor och förråd
Taxorna avser hyra av gräsplaner och löparbanor på Ramdalens idrottsplats för föreningar
och privatpersoner.

Taxorna är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för
föreningar från andra kommuner.

Förskolor och skolor i Oxelösund använder anläggningen kostnadsfritt.

Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som kultur- och fritidsnämnden har för att
tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra
kommuner.

Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar, simhall och samlingslokaler på
Koordinaten
Taxan avser hyra av sporthallar, gymnastiksalar, simhall och samlingslokaler på Koordinaten
för föreningar och privatpersoner.

Taxorna för sporthallar, gymnastiksalar och simhall är lägre för ungdomar än för vuxna.
Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner.

Taxorna för samlingslokaler på Koordinaten är lägre för föreningar, liknande grupper och
studieförbund.

Förskolor och skolor i Oxelösund använder sporthallar, gymnastiksalar och simhall
kostnadsfritt.

Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som kultur- och fritidsnämnden har för att
tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra
kommuner.

Taxa för mobil scen
Taxan avser hyra av mobil scen för avgiftsfria och avgiftsbelagda evenemang samt avgift för
transport, montering och nedmontering av den mobila scenen inom Oxelösunds kommun.

Avgifterna är självkostnadsavgifter och motsvarar kostnaderna för att tillhandahålla
tjänsterna.

Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritid
Taxorna avser övriga tjänster och service inom kultur, fritid och turism.

Avgifterna är självkostnadsavgifter och motsvarar kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna
samt för att vara likvärdig med motsvarande tjänster i andra kommuner.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

Idrottsstipendium

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut

2. 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
Sammanställning av nomineringar idrottsstipendium.

Anders Magnusson Anette Ivarsson
Förvaltningschef fritidssekreterare

Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen för åtgärd.



Datum

1(2)

/ /

Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritid
Anette Ivarsson
Telefon 0155-383 70, 070-302 72 22
anette.ivarsson@oxelosund.se

Sammanställning av förslag till nominering för idrottsstipendium 2020

Matilda Grape
Matilda har under många år utövat sporten cheerleading i Nyköping, men har nu tagit steget vidare
för att satsa mer. Matilda är 18 år gammal. Hon har lyckats plocka hem 6 guld, 5 silver och flera brons
Grand Champion
Allt detta under 4 säsonger då hon tävlat i flertalet lag samtidigt. Anledningen till att Matilda gått
vidare från Nyköping att det erbjuds bara lägre levlar, alltså inte elitlag där. I maj lyckades hon bli
intagen i ett elitlag i Järfälla. Laget tillhör föreningen Action Athletics och heter Blitz.
Cheerleading är en sport som Matilda verkligen brinner för, det är hennes passion i livet. Matilda är
otroligt motiverad att utvecklas och bli ännu bättre, för att i framtiden kunna kombinera Blitz med att
söka till landslaget. Blitz innebär en stor omställning för henne, då hon måste balansera skolan
tillsammans med träning 3 - 4 gånger i veckan + hemmaträningar utanför. I dagsläget pendlar Matilda
eftersom hon studerar vid Nyköpings enskilda gymnasium och bor hemma.

Linus Jansson
Linus är en löpare som tränar varje dag, ibland två gånger per dag. Linus tävlar mycket och gör det för
en av Sveriges största friidrottsklubbar Hässelby SK (Stockholm). Han bor i Oxelösund och tränar
mestadels på hemma plan. På två möjliga SM år har Linus vunnit 6 medaljer och då har terräng SM
inte genomförts i år än. Linus har även vunnit många andra tävlingar så prisskåpet är fullt. Linus har
även varit med i U-17 landslaget på en tävling vid namn landslagsutmaningen

Gada Hussain
Vi är en förening som heter Pakistanska Kulturföreningen i Oxelösund. Vi gör olika aktiviteter för barn
och ungdomar som fotboll, löpartävling och cricket. Vi spelar fotboll i Brevik varje lördag. I somras
hade vi en löpartävling där cirka 25 barn deltog. Vi bjöd föräldrar på fika som tittade på. I framtiden
tänker vi ha simundervisning eftersom det är viktigt att barnen lär sig simma. Vi vill också starta ett
fotbollslag i Oxelösund.

Johan Bergvall
Driver dans för barn och ungdomar i Oxelösund. Blivit omnämnt som det mest lyckade
integrationsprojektet i Oxelösund. Är av stor vikt för barn och unga.
Även föräldrar, anhöriga och vänner har kopplats till verksamheten.
Barnen som dansar har under året uppmärksammats stort av dansvärlden världen över.
Jag har under året satt Oxelösund på kartan för dans.
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Jag har startat jobbsökarskola tillsammans med Manpower. Cirka 35 personer deltog på kursen. Det
ledde till minst 2 nya tjänster av arbetslösa, samt betydelsefull information till alla.
Jag har startat läxhjälp till barn 2 dagar i veckan. Som hjälper barn vars föräldrar brister i svenska
språket och inte kan hjälpa sina barn med läxor. Jag har skapat en Community, en samhörighet där
människor från olika kulturer möts, olika åldrar och kön. Barn i Oxelösund umgås nu med dans. Även
de som inte går på dansen har blivit påverkade. Barn träffas och dansar när de umgås. Många skickar
videos till mig och visar. Det är jättekul att dans har blivit ett sätt att umgås. Det get ett naturligt sätt
att träffa nya kompisar. Många hade för ett par år sedan svårt med svenska språket. Språket gjorde
det svårt att skaffa nya vänner. Dansen blev ett sätt att umgås, och så har svenska språket och vänskap
utvecklas. Jag skapar mötet och når ut med information om det svenska samhället på ett sätt som
annars inte skulle nå fram.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
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Kultur- och fritidsnämnden

Eldsjälsstipendium Idrott

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut

2. 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
Sammanställning av nomineringar av eldsjälsstipendium idrott

Anders Magnusson Anette Ivarsson
Förvaltningschef fritidssekreterare

Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen för åtgärd
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritid
Anette Ivarsson
Telefon 0155-383 70, 070-302 72 22
anette.ivarsson@oxelosund.se

Sammanställning av förslag till nominering för
eldsjälsstipendium 2020

Erik-Roland Lagerberg

Roland har varit en stadig ordförande i 15 år i Oxelösunds Tennisklubb. Han har ett
brinnande intresse och ett stort engagemang i föreningen. Han ställer alltid upp för alla.
Roland håller i all kontakt med skolorna och SFI. Han har ställt upp för elever från SFI på
lördagar och söndagar, så att de kunnat få prova på att spela tennis. Han håller även i alla
sponsor kontakter. Roland ordnar varje år en resa till Stockholm Open för klubbens
medlemmar. En ovärderlig person för klubben och dess medlemmar.

Patrik Njuki
För det stora engagemanget för tennisen i Oxelösund och för den otroliga inspirationen
som ges till barn och vuxna som tränar. En alltid lika positiv tränare med det största av
tålamod som alltid lyckas hålla det lättsamt och glatt. Med en uppmuntran som gör att
barn och unga i Oxelösund vill fortsätta att träna och spela tennis med stor glädje, en
riktig eldsjäl i Oxelösund.

Tobias Lagerberg
För det stora engagemanget för tennisen i Oxelösund och för den otroliga inspirationen
som ges till barn och vuxna som tränar. En alltid lika positiv tränare med det största av
tålamod som alltid lyckas hålla det lättsamt och glatt. Med en uppmuntran som gör att
barn och unga i Oxelösund vill fortsätta att träna och spela tennis med stor glädje, en
riktig eldsjäl i Oxelösund.

Brenda Njuki
För det stora engagemanget för tennisen i Oxelösund och för den otroliga inspirationen
som ges till barn och vuxna som tränar. En alltid lika positiv tränare med det största av
tålamod som alltid lyckas hålla det lättsamt och glatt. Med en uppmuntran som gör att
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barn och unga i Oxelösund vill fortsätta att träna och spela tennis med stor glädje, en
riktig eldsjäl i Oxelösund.

Krister Lundström
Krister började med judo 1968 och var efter sin egen tävlingskarriär en omtyckt ledare
och tränare på 70- och 80-talet. Efter några års frånvaro från judon hittade "Spirre"
tillbaka till klubben och är en omtyckt erfaren ledare, tränare och inspiratör som
representerar judons värdegrund (Artighet, Hederlighet, Mod, Respekt, Självkontroll,
Vänskap, Ärlighet, Ödmjukhet). På ett ödmjukt, kunnigt och engagerat sätt möter,
respekterar och hjälper han både barn, ungdomar och vuxna att utvecklas inom sporten
judo. Idag är han ansvarig för klubbens tjejgrupp, graderingsträning, klubblokal och dojo
(materialförvaltare). Han har tagit initiativ till att starta en nybörjargrupp för vuxna damer
och nu även utbildat sig i falltrygghet/fallkompetens för att utbilda och instruera företag
och äldre i hur de förebygger fallskador. Under våren 2019 har Spirre, tillsammans med
Maria Huglén, genomfört utbildningar i fallkompetens för två skiftlag på SSAB och för
ortopeden på Nyköpings lasarett. Under hösten har Oxelösunds judoklubb, genom Spirre
och Maria, påbörjat ett samarbete med Oxelösunds kommun kring falltrygghet samt även
startat utbildning för tex veteranpolen och företaget Proplate. FoU Sörmland och
högskolan i Dalarna kommer i samarbete med Svenska Judoförbundet genomföra en
forskningsstudie där bla en grupp i Nyköping och Oxelösund kommer att ingå. Spirre har
förmågan och lyhördheten att alltid se, bekräfta och stödja andra människor. Oxelösunds
talangfulla Denise Malmsten som haft otur med skador har motiverats av Spirre att, i
samband med sin rehab träning, sätta upp andra mål och även träna för att ta det svarta
bältet. Peter Ivarsson och Maria Huglén som i veteranåldern återupptagit
tävlingskarriären har haft en personlig ledare och coach i Spirre. Han har åkt som
reseledare och coach till flera internationella mästerskap t.ex.: EM i Kroatien 2016 (Peter
silver), VM i USA 2016 (Peter brons), VM i Italien 2017 (Peter 5:a), EM i Skottland
2018 (Maria guld) och VM i México där Maria bärgade en silvermedalj. Jag vill påstå att
utan Spirres stöd och engagemang hade inte dessa framgångar skördats. Spirre är en sann
ELDSJÄL. 

Johan Bergvall
Driver dans för barn och ungdomar i Oxelösund. Blivit omnämnt som det mest lyckade
integrationsprojektet i Oxelösund. Är av stor vikt för barn och unga.
Även föräldrar, anhöriga och vänner har kopplats till verksamheten.
Barnen som dansar har under året uppmärksammats stort av dansvärlden världen över.
Jag har under året satt Oxelösund på kartan för dans.
Jag har startat jobbsökarskola tillsammans med Manpower. Cirka 35 personer deltog på
kursen. Det ledde till minst 2 nya tjänster av arbetslösa, samt betydelsefull information
till alla.
Jag har startat läxhjälp till barn 2 dagar i veckan. Som hjälper barn vars föräldrar brister i
svenska språket och inte kan hjälpa sina barn med läxor. Jag har skapat en Community,
en samhörighet där människor från olika kulturer möts, olika åldrar och kön. Barn i
Oxelösund umgås nu med dans. Även de som inte går på dansen har blivit påverkade.
Barn träffas och dansar när de umgås. Många skickar videos till mig och visar. Det är
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jättekul att dans har blivit ett sätt att umgås. Det get ett naturligt sätt att träffa nya
kompisar. Många hade för ett par år sedan svårt med svenska språket. Språket gjorde det
svårt att skaffa nya vänner. Dansen blev ett sätt att umgås, och så har svenska språket
och vänskap utvecklas. Jag skapar mötet och når ut med information om det svenska
samhället på ett sätt som annars inte skulle nå fram.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Marie Anstadius

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturstipendium 2020

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

2. 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.

3. Ärendet

Beslutsunderlag
Sammanställning av nomineringar kulturstipendium.

Anders Magnusson Marie Anstadius
Förvaltningschef Kulturkoordinator

Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur
Marie Anstadius
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22
marie.anstadius@oxelosund.se

Nomineringar för Kulturstipendium 2020

Kultur och fritid har i år mottagit 10 externa nomineringar till kulturstipendiet
rörande totalt 5 personer och 1 organisation. I sammanställningen nedan finns
också med två förslag från förra året som fortfarande kan räknas som aktuella.

Dick Lundberg

”Med brinnande hjärta för teater leder han två teatergrupper, en med barn upp till 12
år, och en från 13 år och uppåt. De många timmar han lägger ner i samband med en
föreställning, men även på rep och allt annat runt omkring. Han är en stor förebild för
många barn och ungdomar.”

Elisabeth Häll

”Jag heter Elisabeth Häll och i september kom min debutroman Mirakel. Den är
utgiven på ett hybridförlag (Ekström&Garay), vilket innebär att jag är medfinansiär till
utgivningen. Det är inte detsamma som egenutgivning, eftersom ett urval av vad som
ska ges ut sker och förlaget som ger ut ju även har ett intresse av att deras namn ska
vara en garant för kvalitet. Jag håller nu på att skriva min andra roman. Målet är så
klart att få den utgiven via ett traditionellt förlag, främst för att spridningen av boken
då underlättas, men det är få förunnat att ta sig igenom det nålsögat. Min plan är
ändå att fortsätta skriva och ge ut böcker och att kunna visa att även i Oxelösunds
trivs och frodas författare. Jag ansöker om/nominerar mig själv som stipendiat med
motiveringen att uppmuntra oxelösundarna att skriva och för att pengarna skulle vara
ett bidrag till att ännu en bok blev utgiven av en stolt oxelösundare.
Om ni söker på "Elisabeth Häll Mirakel" på nätet så hittar ni mer information om både
mig och boken.”

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg

”Trots covid-19 problematiken som liksom för hela samhället förändrat
förutsättningarna, spirar ändå verksamheten i det gamla lokstallet och dess
omgivningar för fullt. Det fleråriga projektet Oxelösund Järnvägsmuseum har
under 2020 tagit rejäl fart. Trots inställt 10 års jubileum och invigning av
utställningen, så kämpar föreningens aktiva medlemmar ändå på med gott mod
och stor tillförsikt mot framtiden. Pågående projekt under pandemin rullar
enträget, för att kunna stå bättre rustade när förhoppningsvis en mer normal
tillvaro infinner sig. FSVJ är en god kandidat för årets kulturpris.”
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Johan Bergvall

”Han jobbar hårt med att ungdomarna ska få en meningsfull fritid i Oxelösund och
att nyanlända ska komma in bra i samhället. Han har sju dansgrupper i veckan
med barn och ungdomar. Johan har satt Oxelösund på världskartan för dans, och
har skapat en samhörighet där människor från olika kulturer möts, barn som
vuxna. Han når ut med information om det svenska samhället. Sen har han
startat läxhjälp till barn två dagar i veckan för att hjälpa föräldrar som inte kan det
svenska språket riktigt. Johan har startat jobbsökarskola tillsammans med
Manpower. Ett 30-tal kursdeltagare får betydelsefull information som kan leda till
anställning.”

Marja Fiander

För ett engagerat och kärleksfullt arbete med utvecklingen av äldre finska
personer i Oxelösund. Det började med att Finska förvaltningsområdet i
Oxelösund sökte språkstöd för äldre finska personer som inte har möjlighet att
komma ut. Många av dem är dementa. Marja som talar både svenska och finska
har sedan starten arbetat på äldreboendena Björntorp och Sjötången i Oxelösund
20 tim/mån. Vid intervjutillfället såg hon en möjlighet att kunna införa konst i
arbetet med de äldre. Konsten har stor betydelse för hälsan. Att få skapa
är som ett vitaminpiller. Det är viktigt att få in konst och kultur i äldrevården.
Marja arbetar med ”KASAM” - Känslan Av Samverkan - Kreativa verksamheter
där händerna får känna skapar samtal. T.ex vid tovning av ull, där doft som såpa
och ull väcker minnen. Det skapar andra samtal än sjukrelaterade ämnen, - det är
friskvård. De målar med penslar men också med bara händerna och glädjen
sprider sig runt borden. Att gjuta i Alginat är både roligt och spännande för alla,
och de gör avgjutningar av händerna och skulpturerna kan sedan målas. Ett fint
minne att titta och känna på och prata kring.
Enkla övningar som att bolla med ballonger passar även dementa personer
liksom ”dans med fingrarna”. Att sjunga till musik skapar gjädje och sånger från
barndomen kommer ofta fram. Tipsrundor i korridorerna där bilder beskrivs är
uppskattat. Den här typen av aktiviteter tillsammans med en engagerad person
som talar deras eget språk är så otroligt värdefullt.

Niclas Beijar

Niclas har i Oxelörevyn roat Oxelösundarna i snart 20 år med sina finurliga texter
och sketcher om livet och politiken i lokalsamhället i Oxelösund. Det är väl värt att
uppmärksamma med ett kulturstipendium.

Nanni Pilhjärta (nominerad 2019)

Nanni Pilhjärta är en kreatör och konstnär boende och verksam i Oxelösund. Hon
skapar färgsprakande kollage av återvunnet material, ofta funnet under hennes
många resor ute i världen. Huvudmotiven är kvinnor klippta ur tidskrifter som sedan
fantasifullt byggs in i kollage bestående av pärlor, spetsar, papper och textil. Nanni
har varit i 77 länder och vet exakt från vilken gumma hon köpt spetsen på torget i
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Anatolien eller vilken mexikansk kvinna sålde sina knappar på Rastrot i Spanien. Alla
hennes verk bär en berättelse. Nanni har ställt ut i Oxelösund och Stockholm och en
separatutställning äger rum på Koordinaten i Oxelösund under 2020. Läs mer om

Gullmar Bergman (nominerad 2019)

Notering: Gullmar har som många andra musiker drabbats hårt under
pandemiåret 2020. Bland annat har bandet Gullmar Bergmans orkester valt att
lägga ner sin verksamhet. Jag låter Gullmar finnas kvar som nominerad då han
spridit mycket glädje med sina olika musikaliska konstellationer i Oxelösund med
omnejd. Han kommer att flytta ifrån Oxelösund inom kort men är en kandidat till
kulturstipendiet för de år han varit aktiv, proffesionell musiker i Oxelösund.

”Gullmar Bergman började spela dansbandsmusik när han var 15 år i olika
orkestrar innan han med en kollega bildade Mats Bergmans orkester som i 30 år
har spelat för flera hundratusen dansande personer i hela Skandinavien. På
senare år underhåller han på pensionärsträffar, församlingshem, äldreboenden,
kyrkor och andra mötesplatser inte minst Järntorget och Koordinaten, med sin
sång och musik.”
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Marie Anstadius

Kultur- och fritidsnämnden

Eldsjälsstipendium kultur 2020

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

2. 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.

3. Ärendet

Beslutsunderlag
Sammanställning av nomineringar eldsjälstipendium Kultur.

Anders Magnusson Marie Anstadius
Förvaltningschef Kulturkoordinator

Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur
Marie Anstadius
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22
marie.anstadius@oxelosund.se

Nomineringar för Eldsjälsstipendium Kultur 2020

Kultur och fritid har i år mottagit 7 externa nomineringar till eldsjälsstipendiet
kultur, varav 2 rört en och samma person. Ett av förslagen nedan har hängt med
från tidigare år. Motiveringarna är här oredigerade. I Johan Bergvalls fall så har
jag valt att bara ta med den ena motiveringen, då den andra var mycket utförlig.
Johan fick dessutom Eldsjälsstipendiet för kultur förra året.

Dick Lundberg

”Dick har en teaterverksamhet där han lägger ner mycket arbete. Det är en del av
hans jobb men till stor del använder han sin fritid. Han har en förmåga att få alla
människor att tycka att de är lika mycket värda. I hans grupp finns det människor
som har gått i särskola och andra som går ut grundskolan med de högsta betygen.
Det är även stor skillnad i ålder. Detta har ingen betydelse när Dick arbetar. Alla är
lika mycket värda och Dick har en förmåga att tillgodose allas behov. Jag vet inget
annat ställe där detta kan ske och att det verkligen fungerar i verkligheten på ett
naturligt sätt.”

Gunnar Nielsen

”Gunnar Nielsen är klubbmästare i lokalavdelningen av Klubb Maritim i Oxelösund,
som bl a driver Sjöfartsmuseet. Han har varit medlem i Klubb Maritim sedan dess
start 1963. Gunnar är vår drivkraft och motor i föreningen i Oxelösund. Han står värd
för våra veckovisa onsdagsmöten och han är en intresserad ship-spotter.
Han fotograferar dagligen besökande fartyg i hamnen och bjuder medlemmarna på
sina alster via storbildstv i vår klubblokal. Gunnar kör bil men föredrar cykeln då han
trampar genom samhället och då han besöker de olika hamnarna i Oxelösund.
Vi föreningskamrater ser I honom en eldsjäl I att hålla en förening vid liv och bjuda på
det där lilla extra som förgyller vardagen. Han fyller 90 nästa år.”

Hans Betulander

”Hans Betulander är värd att nomineras för sitt engagemang i Föreningen Sörmlands
Veteranjärnvägs utvecklingsprojekt Oxelösunds Järnvägsmuseum. Det har varit
många och långa turer innan alla bitar föll på plats. Till slut kunde planerna börja
förverkligas och drivas igenom. Motgångarna har varit ett flertal, men ändå har dessa
kunnat bemästras.”
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Johan Bergvall

”Han jobbar hårt med att ungdomarna ska få en meningsfull fritid i Oxelösund och att
nyanlända ska komma in bra i samhället. Han har sju dansgrupper i veckan med
barn och ungdomar. Johan har satt Oxelösund på världskartan för dans, och har
skapat en samhörighet där människor från olika kulturer möts, barn som vuxna. Han
når ut med information om det svenska samhället. Sen har han startat läxhjälp till
barn två dagar i veckan för att hjälpa föräldrar som inte kan det svenska språket
riktigt. Johan har startat jobbsökarskola tillsammans med Manpower. Ett 30-tal
kursdeltagare får betydelsefull information som kan leda till anställning.”

Fredrik Figge Pettersson

”Figge är en sann eldsjäl inom teatern i Oxelösund. I både Oxelörevyn och
Koordinatenteatern uträttar han storverk bakom kulisserna och bidrar till att alla delar
i det komplicerade bygge som en scenproduktion består av fungerar. Figge är en
glad och hängiven arbetsmyra som helhjärtat lägger ner tid och möda på att göra
uppsättningarna så bra som möjligt”

Johanna Winell

”Johanna är en tjej som ställer upp o finns för Oxelösunds ungdomar hela tiden, både
som privat o på Koordinaten. Hon är en person som ungdomarna har förtroende för
kan fråga o prata om allt engagerar sig till 100%En mycket omtyctk ledare på
Fritidsgården på Koordinaten.”

Mayvor Lundberg

Mayvor är Ordförande i PRO, Oxelösund samt ledamot i PRO:s distriktsstyrelse.
Mayvor har ett stort engagemang för människors välbefinnande. Hon är i sin roll som
ordförande i föreningen mycket angelägen om ALLA äldres rättigheter och behov för
att må bra. Hon har förmågan att i styrelsen låta alla ”komma till tals” och på så vis
driva föreningen framåt. Mayvor är gärna med och startar nya verksamheter inom
PRO – verksamheter som efterfrågas av medlemmarna och verksamheter som kan
locka nya medlemmar. PRO har idag ett varierat utbud verksamheter såsom bangolf,
tipspromenader, boule, systuga, bingo, canasta, studiecirklar, resor/utflykter,
dartkvällar, PRO-pojkar (kvällsträff för endast män), tisdagseftermiddagar med
”social samvaro” i form av prat och skratt och månatliga medlemsträffar med
underhållning i form av musik och samhällsinformation. Föreningslivet idag är
beroende av ideella krafter och här är Mayvor en föregångare som aldrig tvekar att
ställa upp när så behövs. PRO, Oxelösund säljer s k skraplotter som är en viktig
inkomstkälla för föreningen. Detta drivs av Mayvor och har gjort att Oxelösunds PRO
är en av distriktets bästa försäljare och fanns inte Mayvor skulle troligen föreningen
minska sin försäljning avsevärt. Under pågående pandemi har Mayvor varit drivande
i utomhusträffar och i myndighetskontakter för t ex ekonomisk hjälp till föreningen.
Hon har även tagit kontakt med Hälsoträdgården Lunden för ev kommande
medverkan av PRO i deras odlingsprojekt Vi som nominerar( Ann Svensson och
Dagny Perrson) Mayvor är PRO-medlemmar men vi vet att Mayvor även är
ordförande i föreningen Skärgårdsmuseet och att hon är mycket engagerad i
Svenska kyrkan och att hon i även dessa båda uppdrag driver kulturfrågor på ett
mycket engagerat sätt.
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-17

Utdragsbestyrkande

(10) 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 Besluts-
datum

Punkt i
del ordn

Beslutets innehåll i korthet Beslutet
hittas

Patrik Renfors 2020-10-09 A.4 Beslut om ökat driftbidrag för stall Stjärnholm Castor
Patrik Renfors 2020-10-12 A.1 Tilläggsavtal med Stjärnholms Ryttarförening Castor
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Ärendebeskrivning / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

KFN.2017.30  
Idrottspolitiskt program/Fritidsplan 

 2017-19-09 Uppdrag att ta fram underlag till en fritidsplan, 
med bland annat fokus på fritidsgård, 
föreningar, service och stöd, rekreations-
områden, anläggningar samt kommunal 
samverkan 

B Q4 2020 

Revidering riktlinjer föreningsbidrag m.fl    B Q4 2020 

Revidering Biblioteksplan   Återremitterad av Ksau 2020-10-12 B September 2020 

Revidering Kulturplan    B 2023 

Revidering Besöksnäringsplan    B 2023 

 
 
 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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