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Kultur- och fritidsförvaltningen
Ingela Wahlstam

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetuppföljning 2021

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

Godkänna uppföljningen av verksamhet, ekonomi samt investeringar efter oktober.

2. Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning till och med oktober månad. Månadens
resultat är +519 tkr med en årsprognos på +341 tkr. Avvikelsen beror till största delen på
längre personalkostnader än budget. Främst är det deltidssjukskrivningar, föräldra- och
tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Rekrytering har genomförts under sommar och höst
och personalen är vid oktobers utgång fulltalig.

Koordinaten är återigen en mötesplats efter att pandemirestriktionerna har lättat.
Seniorcaféer och konserter har startat upp under hösten, men intäkterna kommer inte att
nå upp till de budgeterade siffrorna per helår.

Kostnaden för investeringar har uppgått till 2 473 tkr till och med oktober. Arbeten fortsätter
enligt plan och årsprognosen är att ombyggnationen av Koordinatens servicedesk och
körplatta på Jogersö kommer att fortsätta in 2022.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med planering och genomförande av
aktiviteter/arbetssätt i handlingsplanen för att nå de uppsatta målen. Pandemins påverkan
på första delen av 2021 medför att vi inte kommer upp i tillräckligt många aktiviteter per
helår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen
Verksamhets- och ekonomiuppföljning efter oktober
Investeringsuppföljning efter oktober

Anders Magnusson Ingela Wahlstam Hanna Taflin
Förvaltningschef Administrativ handläggare Verksamhetekonom

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen för kännedom
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Helårsprognos 2021 Ack utfall jan-okt

Verksamhet Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse

11 Kultur- och fritidsnämnden 556 0 -556 0 463 0 -447 16

24 Turism, konsumentinfo 1 549 20 -1 419 150 1 294 18 -1 180 131

30 Gemensam administration 1 159 90 -1 189 60 967 76 -935 108

32 Fritid 2 206 50 -2 256 0 1 839 95 -1 939 -5

33 Kultur 7 649 1 325 -8 488 486 6 422 1 168 -7 058 532

34 Idrotts- och fritidsanläggningar 13 771 552 -14 383 -60 11 461 451 -11 947 -35

35 Fritidsgård 2 548 241 -2 726 63 2 126 219 -2 288 57

36 Café/uthyrning 152 894 -1 404 -358 110 730 -1 128 -287

44 Skolbibliotek 0 0 0 0 0 41 -41 0

  29 590 3 172 -32 421 341 24 682 2 799 -26 963 519

RR per Kontogruppering Årsbudget Årsprognos Diff
Ack

budget
Ack
utfall Ack diff

I Intäkter Avgifter 31100–31990 405 229 -176 338 183 -154

  Bidrag 35100–35999 1 538 1 947 409 1 300 1 835 535

  Övrigt rest kkl 3 1 660 996 -664 1 383 781 -603

  Anslag 39990 29 590 29 590 0 24 682 24 682 0

Summa I Intäkter 33 193 32 762 -431 27 703 27 482 -222

K Kostnader Personal 50000–56330 -11 465 -10 594 871 -9 612 -8 670 942

  Lokaler 60110–20, 61320 -14 030 -14 010 20 -11 692 -11 616 75

  Köp av verksamhet 46300–80 -1 142 -1 142 0 -952 -956 -5

  Övrigt rest kkl 4-8 -6 556 -6 675 -119 -5 448 -5 720 -273

Summa K Kostnader -33 193 -32 421 772 -27 703 -26 963 741

    0 341 341 0 519 519

Utfall mot budget
Den ackumulerade budgetavvikelsen för perioden är 519 tkr.

Likt tidigare i år beror överskotten på verksamheterna turism, gemensam administration och kultur på
lägre personalkostnader än budget. Främst är det deltidssjukskrivningar, föräldra- och tjänstledigheter,
men för kultur är det även tjänsten kultursamordnare som varit vakant januari-juli.

Idrottsanläggningarnas negativa budgetavvikelse förklaras av något lägre hyresintäkter och något
högre kostnader för underhåll än budgeterat.

Även café- och uthyrningsverksamheten visar ett underskott eftersom verksamheterna varit inaktiva
större delen av året. Sedan början av oktober är caféet öppet igen vilket beräknas ge positiva resultat
för årets resterande månader och leda till att underskottet minskat vid årets slut.

De övriga kostnaderna har varit högre än budget, en stor del av detta är kostnader för ombyggnationen
av Koordinatens servicedisk. Medieinköp till vuxna och barn har även haft högre kostnader än
budgeterat.

Prognos helår

Prognosen på helår är att nämnden kommer visa ett överskott på 341 tkr. Ombyggnationen av
Koordinatens entré samt underhåll av gräsfotbollsplanerna har medfört högre kostnader.



Rapporter

Verksamheten

Koordinaten har öppet måndag till söndag (förutom helgdagar) för att uppfylla invånarnas behov av
information. Lagom till sommarlovet öppnade barnavdelningen för besökarna. Under september
upphörde pandemirestriktionerna men med uppmaning om fortsatt försiktighet. Under oktober
öppnade Koordinaten upp sitt café och arbetet med att återigen bli en mötesplats för invånarna har
kommit igång. Under pandemin har nya och andra behov uppkommit, vilket har resulterat i en
ombyggnation av Koordinatens information, kommuncenter har fått en mer renodlad yta för sin
verksamhet och bibliotekets information är mer i biblioteket.

Sommarlovet var fullt av aktiviteter för barn och ungdomar, för att undvika trängsel så har merparten
av aktiviteterna skett utomhus. Aktiviteterna för riskhelger är färre i år än beräknat, eftersom vi fått
ställa in aktiviteterna vid Valborg och skolavslutning. Vi har genomfört Halloweencup (fotbollscup för
årskurs 7-9) 29 oktober i Breviksskolans sporthall med över 200 besökare.

Flera feriearbetande ungdomar har haft möjlighet att få arbetslivserfarenhet via Kultur- och
fritidsförvaltningen: bibliotek, fritidsgård, Sommarcampen och tunnelkonst.

Den nya skolbiblioteksorganisationen har genomförts under våren, varje skola har bemanning från
biblioteket. Under hösten har arbete med minibibliotek på alla förskolor inletts och aktiviteter med
läsfrämjande aktiviteter har kommit igång ordentligt där. Fler lässtimulerande aktiviteter har
genomförts på skolorna jämfört med samma period 2020.

Under våren och sommaren har vi inte haft några aktiviteter för vuxna och äldre pga pandemin.
Under oktober har Seniorcaféerna kommit igång igen med olika programpunkter. Vi har genomfört 2
konserter under hösten, den sista med 146 personer i publiken. Gallerierna har varit öppna sedan
sommaren och under hösten har vi börjat med vernissager igen. Kultur- och fritidsförvaltningen har
varit delaktiga i sommarkonserten Diggiloo med bland annat bemanning och att lösa
parkeringsfrågan.

Biblioteket har fortsatt med hemleveranser till äldre och riskgrupper, det är färre leveranser nu när vi
har öppnat upp för besökare i våra lokaler.

Barnteamet på biblioteket har varit ute med bokcykeln och träffat barn utomhus. Årets böcker från
inställda Barnlördagsliv har delats ut till sommarlediga barn vid stränder och lekplatser.

Flertalet aktiviteter har varit digitala under 2021: digital fritidsgård på webbplattformen Discord,
digitalt författarbesök för årskurs 4 och digital workshop under påsklovet.

Fritidsgården har öppnat under hösten men med begränsat antal besökare. Rekrytering av
fritidsledare har påbörjats. Fritidsgården jobbar förvaltningsövergripande tillsammans med skola och
socialtjänst i BRÅ-gruppen och med EST-frågorna. Fritidsgården har även ett samarbete med
Nyköping och Stigtomta om motorburen ungdom #virullar.

Ny responsiv och mer användarvänlig hemsida för biblioteket är klar. Övergången till nytt
bibliotekssystem från Book-IT till Quria har genomförts.

Hälsans stig firade sitt 20 årsjubileum med en kick-off tillsammans med Hjärt- och lungfonden 7
oktober.

Turismen har lyft utomhusaktiviteter samt olika besöksmålen i sociala medier. Mobil turistinformation
under sommaren med hjälp av lådcykel. Turismen deltar i regionala samverkansprojekt bland annat
Hållbar utveckling av skärgården.

Plaskbassängen i badhuset har renoverats med start vecka 40, därav har badhuset varit stängt ett
par dagar under oktober. Medley tror på ett uppsving av besökare nu när pandemirestriktionerna har



försvunnit. Uthyrning av sportboendet CampOx har ökat under sommaren och hösten, alla helger
under hösten har varit bokade.

Fortsatt utveckling av Ramdalens IP, bygglov är klar för läktare vid konstgräsplan samt rivlov för den
gamla biljettkuren vid entrén. En del redskap har inhandlats för att utefixarna ska hålla IP välstädad
och välansad. Utökning av discgolfbanan har påbörjats, 6 nya banor planeras.

Medarbetare

Personalsituationen har varit stabil fram till och med oktober, sjukfrånvaron är på en hanterbar nivå.

Rekrytering av kultursamordnare, turistkonsulent och vikarie för skolbibliotekarie är genomförda och
personalstyrkan är fulltalig. Fritidsgården har påbörjat rekrytering av fritidsledare.

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



Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna.

Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar
arbetet.

Kommunfullmäktiges mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

(KS) Antalet invånare ska öka med minst 80 personer 2021, 90
personer 2022 och 90 personer 2023. (D/B) Fyll ifrån bokslut

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Marknadsföring av
evenemang,
aktiviteter, händelser
på kommunens
digitala medier

Antal
besök

Koordinaten.se
Lägst 30 000 /

34 011
100 % Nej*

Koordinatens facebook
Lägst 200 000 /

202 473
100 % Ja

Visitoxelosund.se
Lägst 35 000 /

76 226
100 % Ja

Visits facebook
Lägst 430 000 /

383 562
100 % Ja

Antal samverkansprojekt inom turism
Följa värdet /

21
100 % Ja

*statistikverktyg saknas i dagsläget



Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de
kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda
studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt
deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i
trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Kommunfullmäktiges mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska
öka. (D/B)

Fyll ifrån bokslut

(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska
minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)

Fyll ifrån bokslut

(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska
öka. (D/B)

Fyll ifrån bokslut

(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska
minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)

Fyll ifrån bokslut

(UN) Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och
matematik) ska öka. (B)

Fyll ifrån bokslut

(UN) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. (B) Fyll ifrån bokslut
(UN) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga
i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)

Fyll ifrån bokslut

(UN) Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till
universitet och högskola ska öka. (B)

Fyll ifrån bokslut

(UN) Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till
universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges
kommuner. (B)

Fyll ifrån bokslut

(UN) Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig
trygga ska öka. (B)

Fyll ifrån bokslut

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Erbjuda barn och ungdomar tillgång
till mötesplatser och aktiviteter

Antal aktiviteter för barn och
ungdomar vid lov och riskhelger

Följa värdet /
43

82 Ja

Erbjuda lässtimulerande aktiviteter
till barn och ungdomar i kommunen

Antal
lässtimulerande
aktiviteter

Förskola
Lägst 50 /

97
20 % Ja

Skola
Lägst 400 /

334
100 % Ja





God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas
positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och
inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

(KS) Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska
öka. (D/B)

Fyll ifrån bokslut

(VON) Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit
tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska
bibehållas.(D/B)

Fyll ifrån bokslut

(VON) Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka
inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas.(D/B)

Fyll ifrån bokslut

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Erbjuda tillgång till mångsidig
biblioteks-, kultur- och
fritidsgårdsverksamhet

Antal öppettimmar / vecka på
biblioteket

Bibehålla värdet /
61

61 Ja

Antal öppettimmar / vecka på
fritidsgården

Bibehålla värdet /
29

30 % Nej

Erbjuda tillgång till fysiska
aktiviteter via tillgängliga
fritidsanläggningar och miljöer för
spontanidrott / friluftsaktiviteter

Antal öppettimmar / vecka på
Ramdalens sim- och sporthall

Följa värdet /
98

95 % Ja



Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att
bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade

insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade
samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

(VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt
särskilda boende ska öka. (B)

Fyll ifrån bokslut

(VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin
hemtjänst ska bibehållas. (B)

Fyll ifrån bokslut

(VON) Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter
under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket. (B)

Fyll ifrån bokslut

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Erbjuda tillgång till biblioteks-,
kultur- och fritidsaktiviteter
riktade till äldre

Antal aktiviteter för äldre
Lägst 150 /

424
10 % Nej

Erbjuda ”Boken-kommer”-service
och talböcker

Antal leveranser / år Följa värdet 100 % Ja



Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal
servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola,
fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov
och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att
starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och
upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

(UN) Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum
ska öka. (B)

Fyll ifrån bokslut

(KS) Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens
näringslivsklimat ska förbättras/öka. (B)

Fyll ifrån bokslut

(KS) Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen
inom en dag ska bibehållas. (B)

Fyll ifrån bokslut

(KS) Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin
fråga direkt ska öka. (B)

Fyll ifrån bokslut

(KS) Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever
att de får ett gott bemötande ska öka. (B)

Fyll ifrån bokslut

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Koordinaten är ett kultur- och
allaktivitetshus samt en
informations- och mötesplats

Antal öppetdagar / år på
Koordinaten

Följa värdet /
330

95 % Ja

Antal aktiviteter
på Koordinaten

Barn och unga
Lägst 250 /

216
20 % Nej

Övriga
Lägst 300 /

155
10 % Nej

Samverkan med aktörer inom
turist- och besöksnäringen

Nöjdhet med kommunen enligt
enkäten till aktörer inom turism-
och besöksnäringen

Lägst 4,0 /
3,64

Mäts i höst



Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen
är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta

samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Kommunfullmäktiges mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

(KS) Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. (B) Fyll ifrån bokslut

(KS) Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och
statsbidrag ska vara 2021 1,5 %, 2022 1,0 % och 2023 1,0 %. (D/B)

Fyll ifrån bokslut

(KS) Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan
kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. (B)

Fyll ifrån bokslut

(KS) Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. (B) Fyll ifrån bokslut
(KS) Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts
vartannat år (2021, 2023, 2025) (B)

Fyll ifrån bokslut

(KS) Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. (D/B Fyll ifrån bokslut
(KS) Resande med kollektivtrafik ska öka. (DB) Fyll ifrån bokslut
(KS) Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45 %. (D/B) Fyll ifrån bokslut
(VON) Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat
arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (B)

Fyll ifrån bokslut

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Medarbetare ska uppleva att de har
en bra arbetssituation

Medarbetarindex MI
(medarbetarundersökning)

Bibehålla värdet /
86 % *

86 % Ja

*värde från 2019



Nämndens egen styrning i övrigt

Ange hur långt eller hur stor del av planerade aktiviteter kommit vid denna uppföljning i
relation till uppgiven tidplan.

Mål, uppdrag, särskilda satsningar utöver ram eller
motsvarande

Andel av aktiviteter/
måluppfyllnad vid
denna uppföljning, %

Klart till
(ange Q)

Biblioteksplan 2021-2023, 21 punkter 100 % Q4

Besöksnäringsplan 2018-2023 100 % Q4

Verksamhetsutveckling Andel av aktiviteter/
måluppfyllnad vid
denna uppföljning, %

Klart till
(ange Q)

Nytt bibliotekssystem Quria 100 % Q2

Ny organisation för skolbiblioteken 100 % Q1



Investeringsuppföljning oktober
Mål & Prel Ack Års- Budget-

Invest budget TB utfall prognos avvikelse
objekt 2021 2021 per okt 2021 2021 Anteckningar

Kultur- och fritidsnämnd
Ramdalens idrottsplats
utveckling, ökad tillgänglighet 92757 500 1 277 1 754 1 754 23 Slutförd 

Ramdalens idrottsplats  92665 543 543 543 0 Klar (delåret)
Lösa inventarier Ramdalens
sporthall,
gymnastikutrustning

92820 200 187 225 -25 Slutförd

Inventarier Koordinaten 2020  92756 64 64 0 Ombyggnation av entré
i samverkan med 
kommuncenter pågår
under hösten, kommer
fortsätta under våren
2022 (önskar TB)

Inventarier Koordinaten 92708 105 89 50 144

Inventarier åtgärder i 
kommunen 92819 105 105 0

Nya arbeten med
discgolfbanan under
hösten, utrustning för
fler banor är beställt

Körplatta på Jogersö för scen
(MSF?) 92821 100 0 100

Kommer inte kunna
genomföras under
hösten, blir istället under
2022 (önskar TB) 

Totalt Kultur- och fritidsnämnd 1 010 1 973 2 484 2 741 242



Tjänsteskrivelse 1 (2)

Datum

2021-11-08 Dnr KFN.2021.28

OXL2
00
v 1.0
2012-
06-07

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) 212000-0324
0155-381 03 (fax) kommun@oxelosund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Uppföljning intern kontrollplan 2021

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

1. Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021, uppföljning 2.

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

2. Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2021. Den interna kontrollplanen innehåller 4 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 3 kontrollmoment är
godkända:

 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.

Ett kontrollmoment visar avvikelser och är inte godkänt:

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

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan
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 fyra 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.



Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum

2021-11-08

Uppföljning av att justerade minnesanteckningar från uppföljningsmöten
med privata utförare finns – inte godkänd

Sökning i kommunens diariesystem av kontrollansvarig, administrativ
handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen, visar att justerade
minnesanteckningar från uppföljningsmöten saknas för 5 av 10 möten.

För de fyra privata utförarna inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns
regelbundna täta kontakter, muntligt eller via mejl.

Förslag till åtgärder är:

 se över punkten om uppföljning när avtal förnyas för ökad tydlighet.

 Kultur- och fritidsförvaltningen är den part som för anteckningar under
uppföljningsmöten och bevakar mer noga att de kommer tillbaka justerade.

 Skapa nytt ärende i diariesystemet där alla justerade minnesanteckningar
registreras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen
Intern kontrollplan för 2021

Anders Magnusson Pia Westlin
Förvaltningschef Administrativ handläggare

Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF för kännedom
Revisorerna för kännedom
Förvaltningschefen för åtgärd



2021-01-13

Oxelösunds kommun Intern kontrollplan 2021
Kultur och fritid Antagen av kultur- och fritidsnämnden

2021-01-13 § 2

Nr Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod
Rapportering vid
avvikelse

Risk- och väsentlighetsanalys

Sannolikhet Konsekvens Risk

1 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 2 6

2 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)

2 3 6

3 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)

3 3 9

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

Att justerade
minnesanteckningar
från uppföljningsmöten
finns V

Administrativ
handläggare

Samtliga 2 gånger Kontroll av handlingar i
diariesystemet

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

3 2 6

Risk- och väsentlighetsanalys

Sannolikhet Konsekvens

1 Osannolik Risken är praktiskt obefintlig att fel ska uppstå Försumbar Är obetydlig för olika intressenter och kommunen

2 Mindre sannolik Risken är mycket liten att fel ska uppstå Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen

3 Möjlig Det finns en möjlig risk att fel ska uppstå Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen

4 Sannolik Det är mycket troligt att fel kan uppstå Allvarlig Är så stort att fel helt enkelt inte får inträffa



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-10-07 KFN.2021.42

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

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 om 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.



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-10-07 KFN.2021.43

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

Eldsjälsstipendiun 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



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-11-04 KFN.2021.47

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Magnus Lagerström

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturstipendium 2021

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens 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 Magnus Lagerström
Förvaltningschef Kultursamordnare

Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-11-04 KFN.2021.46

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Magnus Lagerström

Kultur- och fritidsnämnden

Eldsjäl stipendie Kultur 2021

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

Sammanställning av nomineringar kulturstipendium.

Anders Magnusson Magnus Lagerström
Förvaltningschef Kultursamordnare

Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-11-08 KFN.2021.41

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Svar på e-förslag – Bygg kombinerad is- och padelhall på
Ramdalen.

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag
E-förslag – Bygg kombinerad ishall/padelhall på Ramdalen

Tjänsteskrivelse 2021-11-08

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Anser e-förslaget besvarat.

Ta e-förslaget i beaktande i utredningen om statusinventering av sporthallen samt
badhuset vid Ramdalsanläggningen.

Det har inkommit ett e-förslag om att bygga en kombinerad is- och padelhall vid Ramdalen
som under perioden november till februari fungera som en ishall och övrig period som
padelhall med fyra banor. Intäkterna från padelbanorna skulle bidra till en bättre ekonomi
på investeringen för kommunens invånare.

Förslaget att utveckla aktivitetsytor för kommuninvånarna ser Kultur- och fritidsnämnden
positivt till ur en folkhälsosynpunkt.

Kommunstyrelseförvaltningen,kommunfastigheterhar skrivit fram en projektplan för
statusinventering av sporthallen samt badhuset vid Ramdalensanläggningendär det också
i utredningen ska tas fasta på vilka långsiktiga behov som finns av inomhusidrott i
Oxelösund för att värdera om nuvarande idrottshall räcker och om eventuellt framtida
behov av kompletterande byggnader.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att ta e-förslaget om kombinerad is- och padelhal i
beaktande i den kommande utredningen om statusinventering av sporthallen samt
badhuset vid Ramdalsanläggningen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-11-08 KFN.2021.41

Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)
Förslagsställaren (för kännedom)

Fastighetsekonom KSF (för kännedom)
Fastighetsförvaltare KSF (för kännedom)
Kommunchef KSF(för kännedom)



 
 
 
 

 

E-förslag   

Rubrik  Bygg kombinerad ishall/padelhall på Ramdalen 

Förslag  

Bygg en kombinerad ishall/padelhall på Ramdalen Konstfruset 1 November till sista Februari, därefter monterar vi 4 st 
padelbanor i hallen och använder hallen som padelhall så nyttjar vi hallen året runt och får en bra ekonomi på 
investeringen för kommunens invånare. Rinkbandyn kan komma igång igen, barnen får möjlighet att lära sig att åka 
skridskor. 

  

Förslagsställare  

Antal ja-röster 899 



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-11-08 KFN.2021.40

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om minnesplats för civila och
militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst.

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

Godkänna föreslaget yttrande.

2. Sammanfattning
Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges veteranförbund hemställer om att kommunen ska
verka för en minnesplats för veteraner. En minnesplats utformas oftast i någon form av en
enklare sten eller monument. Önskemålet är att monumentet ska vara på plats och invigas
på veterandagen den 29 maj 2023.

I Oxelösund finns sedan 2017 en minnessten över finska krigsveteraner på kyrkogården
vilket gör att det vore förklarligt att Oxelösunds Kommun medverkade till att ett monument
eller minnessten också kommer till i vår region eller kommun.

Om minnesplats skapas bör det betänkas om den enbart ska rikta sig till veteraner i
fredsbevarande tjänst eller få ett bredare perspektiv enligt till exempel Försvarsmaktens
definition om veteran samt att det finns flera föreningar och organisationer som kan ha
intresse av att en sådan plats skapas.

Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig positiv till att en minnesplats uppförs och
förvaltningen kan även ombesörja att en minnesplats uppförs och att en konstnärlig
gestaltning av densamma sker. För närvarande saknas dock budgetmedel för en sådan
åtgärd.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i fredsbevarande
tjänst.
Tjänsteskrivelse 2021-11-08
Yttrande över medborgarförslag om minnesplats för utlandsveteraner

Anders Magnusson
Förvaltningschef



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2019-09-06 KFN.2018.31

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktige



Yttrande 1(1)

Datum Dnr

2021-11-08 KFN.2021.40

OXL2
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v 1.0
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Yttrande över medborgarförslag om minnesplats för
utlandsveteraner

Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges veteranförbund hemställer om att kommunen ska
verka för en minnesplats för veteraner. En minnesplats utformas oftast i någon form av en
enklare sten eller monument. Önskemålet är att monumentet ska vara på plats och invigas
på veterandagen den 29 maj 2023.

I Oxelösund finns sedan 2017 en minnessten över finska krigsveteraner på kyrkogården
vilket gör att det vore förklarligt att Oxelösunds Kommun medverkade till att ett monument
eller minnessten också kommer till i vår region eller kommun.

Om minnesplats skapas bör det betänkas om den enbart ska rikta sig till veteraner i
fredsbevarande tjänst eller få ett bredare perspektiv enligt till exempel Försvarsmaktens
definition om veteran samt att det finns flera föreningar och organisationer som kan ha
intresse av att en sådan plats skapas.

Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig positiv till att en minnesplats uppförs och förvaltningen
kan även ombesörja att en minnesplats uppförs och att en konstnärlig gestaltning av
densamma sker. För närvarande saknas dock budgetmedel för en sådan åtgärd.

Anders Magnusson

Förvaltningschef
Kultur- och Fritidsförvaltningen
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Datum

2021-09-21 KS.2021.88
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) kommun@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Begäran om yttrande

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda svar på
medborgarförslag om Minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i
fredsbevarande tjänst.

Kommunstyrelsen begär yttrande från Kultur- och fritidsnämnden. Svar ombeds
vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 2021-11-30.

Nämndens yttrande utgör ett viktigt underlag för den kommunövergripande
bedömningen och det förslag till beslut som Kommunstyrelseförvaltningen senare
presenterar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt i nämndens/bolagets ansvarsområde ska följande framgå av
yttrandet (i den mån frågeställningarna är omsättbara på förslaget):

o Fördelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden

o Nackdelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden

o Beskrivning av alternativa sätt att tillgodose förslaget/genomföra åtgärden

o Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna

o Nämndens/bolagets möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom egen
budget

o Andra möjligheter att finansiera förslaget/åtgärden

o Om nämnden/bolaget bedömer att motionen/medborgarförslaget ska bifallas
eller avslås.

Jana Hilding
Kommunsekreterare/kanslichef
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2021-11-16

Utdragsbestyrkande

(9) Dnr KFN.2021.3

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

Anders
Magnusson

2021-01-12 A.16 Partnerskaps- och reklamavtal
2021, ICA Kvantum, 10 tkr

Castor

Anders
Magnusson

2021-05-24 A.16 Partnerskaps- och
reklamöverenskommelse
Sommarcampen 2021, ICA
Kvantum, 5 tkr

Castor

Anders
Magnusson

2021-05-24 A.16 Partnerskaps- och
reklamöverenskommelse
Sommarcampen 2021, SSAB,
4 tkr

Castor

Anders
Magnusson

2021-06-01 A.16 Partnerskaps- och
reklamöverenskommelse
Sommarcampen 2021, Borox,
5 tkr

Castor

Anders
Magnusson

2021-07-08 A.15 Utse beslutsattestant Kommunstyrelse-
förvaltningen,
ekonomi



 

BALANSLISTA  1 (1)

Datum   

2021-11-16 

 

 

  

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun 
613 81  OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

 

Ärendebeskrivning / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

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

KFN.2017.30  
Idrottspolitiskt program/Fritidsplan 

 2021-01-13 Beslut att skicka planen på remiss. Utskickad 
och yttrande inkomna senast 1 juni 2021 

Utskick till KRFF och KPR med sista dag för 
yttrande 30 september 2021 

B Q4 2021 

      

Revidering riktlinjer föreningsbidrag m.fl    B Q4 2021 

Revidering Kulturplan    B 2023 

Revidering Besöksnäringsplan    B 2023 

Avtal med externa (Kustbostäder, Medley, 
ONYX, Ryttarföreningen)

    Q4 2021 

Revidering av reglementet    B Q1 2022 

 

 

 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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