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Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av föreningsbidrag barn och unga

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget barn och unga

2.Sammanfattning

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2022 har tagits fram. Förslaget
är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdomsföreningar och
vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens
beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till
föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsatts till vuxenverksamhet.

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten.
Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog.

2.Ärendet
Föreningarna ansöker årligen om bidrag senast den 1 oktober. Tjänstemännen träffar
föreningarna för dialog och därefter görs ett förslag till fördelning av bidragen. För att göra
en bedömning av bidragen görs en sammanställning av föreningens verksamhet och
inriktning.
Dokumentation görs vid mötena och sparas i Exceldokument.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen.

2022 har en barn och ungdomsförening sökt jubileumsbidrag.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre ärenden.

1 Bidrag till vuxenverksamhet
2 Bidrag till barn och ungdomsverksamhet
3 Bidrag till kulturföreningar

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2022.
Beloppet är för vuxenföreningar 210 000 kr, barn och ungdomsföreningar 1 300 000 kr och
kulturföreningar 100 000 kr

Hänsyn har tagits till den verksamhet föreningarna planerar att driva.
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Oxelösunds kommun
Kultur och fritid

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar
Kulturföreningar Utbetalt 2017 Utbetalt  2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Förslag 2022
Skärgårdsmuseum G:a Oxd 8 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Färgklicken 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Hembygdsföreningen 13 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Oxelökören 14 000 13 000 14 000 14 000 15 000 15 000
Föreningen Femörefortet 12 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Brassox 3 000 2 000 5 000 2 500
Fokus 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
För Sörmlands Veteranjärnvägar 13 000 13 000 25 000 25 000 24 000 24 000
Romni 0 0 0 2 500 5 000 5 000
Dans Nyköping Oxelösund 0
Summa 72 000 77 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Barn och ungdomsföreningar
Oxelösunds Skyttegille 10 000 9 000 7 000 6 000 4 000 3 000
Oxelösunds Tennisklubb 52 00010 IG             67000 75 000 75000 90 000 90 000
Femöre SK 8 000 7 000 8 000 7000 7 000 5 000
Oxelösunds Kanotklubb 0 42 000 46 000 46000 50 000 50 000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS 35 000 42 000 46 000 46000 50 000 50 000
Friluftsfrämjandet 9 000 10 000 15 000 20000 28 000 30 000
Oxelösunds Judoklubb 66 000 4 IG               70 000 85 000 90000 105 000 109 000
Stjärnholms Ryttarförening 330 000 320 000 320 000 315000 318 000 315 000
OK Måsen Orientering 68 000 74 000 85 000 85000 105 000 103 000
IOGT-NTO / Junis 2020 8 000 5 000 5000 10 000 10 000
Oxelösunds Simsällskap OSS 42 000 43 000 46 000 42000 45 000 45 000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb  5 000 5000 8 000 10 000
ONYX Innebandy 220 000 IG 60 000  278 000 260 000 235000 220 000 215 000
OIK Fotboll 225 000 IG 25 000    225000 200 000 190000 175 000 180 000
Skid och löparklubben SLK 26 000 26 000 22 000 26000 25 000 20 000
RF-SISU Sörmland 25 000 30 000 30 000 32000 30 000 30 000
Oxelösunds Atletklubb 12 000 13 000 13 000 13000 13 000 12 000
Korpen 1 000
Nyköpings Basketboll Klubb 10 000 10 000
Ung Kraft 5 000 10 000
Summa 1 136 000 1 271 000 1 263 000 1243000 1 298 000 1 298 000

Vuxenföreningar
Röda Korset 30 000 IG 8000         38000 38 000 35000 34 000 34 000
PRO 44 000 46 000 51 000 45000 45 000 45 000
Hjärt o lung 3 000 3 000 3 000 3000 3 000 3 000
Reumatikerföreningen 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
SPF 44 000 IG 5000         49000 51 000 45000 45 000 45 000
Fiskebåtens Vänner 5 000 IG 2000           7000 5 000 5000 4 000 4 000
Korpen 7 000 7 000 6 000 3000 2 000 3 000
Nyk Oxd Släkforskarförening 2 000 2 000 2 000 2000 1 000 1 000
Klubb Maritim 12 000 12 000 12 000 11000 12 000 12 000
Bouleföreningen 4 000 IG 4000        8 0000 6 000 5000 5 000 5 000
Finska Föreningen 3 000 3 000 5 000 5000 8 000 8 000
Oxelösunds Brukshundklubb 10 000 10 000 10 000 10000 10 000 10 000
OK Måsen 0 0 5 000 5000 5 000 5 000
Hörselskadades Förening 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
Sörmlandsleden 29 000 29 000 30 000 30000 30 000 30 000
Oxelösund-Nyköpings Demensförening 1000 1 000 1 000
BK Sang 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
Summa 200 000 230 000 227 000 210000 208 000 209 000
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Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper 
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål: 

• Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.  

Föreningarna ska arbeta  

– drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammankomster ska vara drogfria 

– för en bättre folkhälsa 

– för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga 

– för att motverka segregering 

– för att nå även hittills eftersatta grupper 

Kommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. 

• Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kultu-
rella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna. 

• Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommu-
nens verksamhet för socialt utsatta grupper. 

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:  

Ekonomiska bidrag. 

Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar. 

Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret. 

Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat. 

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande: 

 bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls. 

 vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt. 

 vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins 
idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och 
planering viktigt. 

 ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,  

 ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar  

– som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registre-
rad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter. 

– för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsbe-
rättigande. 

 ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år. 

 ha en föreningsvald revisor. 

 delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till. 
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Ansökan om bidrag: 

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och 
på kommunens hemsida. 

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör. 

Till ansökan ska bifogas en ”verksamhetsidé” och budget för det år ansökan avser. Verk-
samhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska 
också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punkt-
form. 

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verk-
samhetsåret, gärna tidigare. 

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår. 

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej. 

Utbetalning av bidrag: 

Betalning kan endast ske till föreningens konto. 

Uppföljning: 

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in  

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla 
kommunens mål. 

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse. 

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar 
uppdelat på flickor och pojkar). 

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. 

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så 
inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag. 

Bidragsformer 

1 Startbidrag 

2 Verksamhetsbidrag 

3 Jubileumsbidrag 

1 Startbidrag 

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening.  Föreningen ska till ansökan bifoga 
beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl. 

2 Verksamhetsbidrag    

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verk-
samhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsning-
ar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m. 
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Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att 
kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskom-
melse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter: 

– Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till). 

– Vilket stöd föreningen får. 

– Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till. 

– Hur uppföljning ska ske. 

3 Jubileumsbidrag 

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje an-
sökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska 
och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år. 



Oxelösunds kommun
Kultur och fritid

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar
Kulturföreningar Utbetalt 2017 Utbetalt  2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Förslag 2022
Skärgårdsmuseum G:a Oxd 8 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Färgklicken 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Hembygdsföreningen 13 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Oxelökören 14 000 13 000 14 000 14 000 15 000 15 000
Föreningen Femörefortet 12 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Brassox 3 000 2 000 5 000 2 500
Fokus 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
För Sörmlands Veteranjärnvägar 13 000 13 000 25 000 25 000 24 000 24 000
Romni 0 0 0 2 500 5 000 5 000
Dans Nyköping Oxelösund 0
Summa 72 000 77 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Barn och ungdomsföreningar
Oxelösunds Skyttegille 10 000 9 000 7 000 6 000 4 000 3 000
Oxelösunds Tennisklubb 52 00010 IG             67000 75 000 75000 90 000 90 000
Femöre SK 8 000 7 000 8 000 7000 7 000 5 000
Oxelösunds Kanotklubb 0 42 000 46 000 46000 50 000 50 000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS 35 000 42 000 46 000 46000 50 000 50 000
Friluftsfrämjandet 9 000 10 000 15 000 20000 28 000 30 000
Oxelösunds Judoklubb 66 000 4 IG               70 000 85 000 90000 105 000 109 000
Stjärnholms Ryttarförening 330 000 320 000 320 000 315000 318 000 315 000
OK Måsen Orientering 68 000 74 000 85 000 85000 105 000 103 000
IOGT-NTO / Junis 2020 8 000 5 000 5000 10 000 10 000
Oxelösunds Simsällskap OSS 42 000 43 000 46 000 42000 45 000 45 000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb  5 000 5000 8 000 10 000
ONYX Innebandy 220 000 IG 60 000  278 000 260 000 235000 220 000 215 000
OIK Fotboll 225 000 IG 25 000    225000 200 000 190000 175 000 180 000
Skid och löparklubben SLK 26 000 26 000 22 000 26000 25 000 20 000
RF-SISU Sörmland 25 000 30 000 30 000 32000 30 000 30 000
Oxelösunds Atletklubb 12 000 13 000 13 000 13000 13 000 12 000
Korpen 1 000
Nyköpings Basketboll Klubb 10 000 10 000
Ung Kraft 5 000 10 000
Summa 1 136 000 1 271 000 1 263 000 1243000 1 298 000 1 298 000

Vuxenföreningar
Röda Korset 30 000 IG 8000         38000 38 000 35000 34 000 34 000
PRO 44 000 46 000 51 000 45000 45 000 45 000
Hjärt o lung 3 000 3 000 3 000 3000 3 000 3 000
Reumatikerföreningen 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
SPF 44 000 IG 5000         49000 51 000 45000 45 000 45 000
Fiskebåtens Vänner 5 000 IG 2000           7000 5 000 5000 4 000 4 000
Korpen 7 000 7 000 6 000 3000 2 000 3 000
Nyk Oxd Släkforskarförening 2 000 2 000 2 000 2000 1 000 1 000
Klubb Maritim 12 000 12 000 12 000 11000 12 000 12 000
Bouleföreningen 4 000 IG 4000        8 0000 6 000 5000 5 000 5 000
Finska Föreningen 3 000 3 000 5 000 5000 8 000 8 000
Oxelösunds Brukshundklubb 10 000 10 000 10 000 10000 10 000 10 000
OK Måsen 0 0 5 000 5000 5 000 5 000
Hörselskadades Förening 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
Sörmlandsleden 29 000 29 000 30 000 30000 30 000 30 000
Oxelösund-Nyköpings Demensförening 1000 1 000 1 000
BK Sang 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
Summa 200 000 230 000 227 000 210000 208 000 209 000



Grupp 1 OIK Fotboll ONYX Innebandy Ryttarföreningen
Bidrag 190 000-315000

Frågor

Medlemmar 256 1129 361

Medlemsavgift 200-1200 kr familj 200 kr 500 kr max 1000 kr /familj 250 kr junior 500 kr vuxen
 

Medlemmar 3-20 år 201 433 236

Pojkar 167 60 (hela föreningen 303) 11

Flickor 34 40 (hela föreningen 130) 225

Förtroende valda revisorer Ja Ja Ja

Antal lag 10 21

Värdegrundsdokument Ja/deltog på alla tre Ja/deltog på alla tre Ja/deltog på en 

Marknadsföring Hemsida utskick Alla sociala medier Hemsida/Faccebok SN

Förändringar i föreningen Jobbar med förändringsarbete Ny ungdomsansvarig/ nytt fokus på O-sund tjejer Stabilt

Ekonomi OK OK men får återstartsstöd OK
påverkad av Covid-19

Utbildningar RF-SISU Sörmland RF-SISU Sörmland RF-SISU Sörmland/Ridsportsförbundet

Satsningar Förändringsarbete En tröja för alla/IBBN/ Fokus på O-sund Väntar på att få anordna tävlingar igen
Sportboendet/Distrikts lags SM

Sommarcampen Ja Ja Nej

Förväntningar på kommunen Forsätta ett bra samarbete Bra samarbete

Övrigt Renovering av klubbhuset Fokus på O-sund Saknar hänget i stallet
Anti-dopingplan Behöver köpa in nya hästar, svårt att hitta

bra ridskilehästar kostnad 100 000 kr/häst







OK MÅSEN OXSS OTK

Bidrag 30 000 kr-90 000kr
Frågor

Medlemmar 260 461 167

Medlemsavgift Vuxen 250 kr /familj 500 kr 400 kr Vuxen 400 kr  junior 200 kr

Medlemmar 3-20 46 61 84

Pojkar 30 54

Flickor 27 31 30

Lokstöd Ja Ja Ja

Marknadsföring Hemsida sociala medier Personliga besök Näringslivet Hemsida Hemsida Facebook
Facebook

Ekonomi Ok Ok OK

Lovprogram Sommar  Sommar  Sommar

Satsningar Träff på hösten för att diskutera Tävlingar Vill börja jobba mot skolorna igen
framtiden

Värdegrundsdokument Ja/deltog på en. Ja/deltog på en Ja/deltog inte

Utbildningar RF-SISU Sörmland RF-SISU Seglarförbundet Region Öst och RF-SISU
Alla ungdomsledare förarbevis båt

Sommarcampen Ja Ja Ja



Utmaningar Ledarsidan, Renovering av tak Klara de som behövs renoveras
och de yngre medlkemmarna

Förtroendevalda revisorer Ja Ja Ja

Förändringar i föreningen Stabilt. Ny kassör. Stabilt Ny ordförande/kassör

Förväntningar på kommunen Bra samarbete Bra samarbete Bra kommunikation

Övrigt Drar upp skidspår när det går Har köpt nya optemistjollar Önskar en tennisplan till

Ungdomsträningen på hemmaplan ok Har inte påverkats mycket av Covid-19 Har inte påverkats så mycket av 
Knappt någon tävlingsverksamhet Har inte tappat medlemmar Covid-19 än. Har spelat ute hela

Mycket har ställts in våren och sommaren

Naturpass och motionsbingo som finns 
för allmänhetens nyttja



Judoklubben Friluftsfrämjandet OSS Kanotklubben

153 213 65 161

100 kr +träningsavgift 150 kr 200 kr 300 kr barn/ungdom 400 kr

103 104 47 33

70 52 26 19

33 52 21 16

Ja Nej Ja 14

Hemsida Faccebok SN Socialamedier Hemsida Facebook Hemsida/facebook/SMS/Instagram
Instagram

OK OK OK Bra

Nej Nej  Sommar

Utöka Sörmlandsträffen Få igång tävlingsverksamhet Projektet In med nybörjare
Utbyte med Polen och Holland

Ja/deltog på tre Ja/deltog på tre Ja / deltog inte Ja/deltog inte

Tränar/föräldrar utbildning Centralt RF-SISU Sörmland RF-SISU Sörmland/Förbundet

Ja Nej Ja Ja



Få tillbaka de barn som slutat pga Ledarutbildning/fler ledare Hitta nya ledare Få unga medlemmar att vara med året
coronan runt. Inte bara en sommarsport

Ja Ja Ja Ja

Stabilt Stabilt Stabilt Stabilt

Bra samarbete/stöd när det behövs Bra samarbete Bra smarbete Gott samarbete

Fallteknink i komun / Företag En stor satsning på barn/unga

Har påverkats av Covi-19



Förening Skyttegillet Femöre SK Atletklubben SLK NOAK JUNIS Ung Kraft N Basketboll K
Bidrag 3 000-30 000 kr

Medlemmar 101 25 166 130 160 840 Oxelösund 47 137 Oxelösund 20 220 Oxelösund 20

Medlemmar 3-20 år 10 25 51 20 102 47 i Oxelösund 45 136

Pojkar 7 22 45 10 52 24 18 96

Flickor 3 3 3 10 49 22 27 40

Avgift 500 kr 200 kr ungdom 200 kr Vuxen 1000 kr 350 kr 500 kr/familj 60 kr barn juniorförening i 100 kr 300 kr
IOGT-NTO

Lokstöd Nej Ja gymnastikförbundet Nej Ja Ja Nej Nej Ja

LOV Vet ej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Sommarcampen

Värdegrundsdokument Använder Sv Skytte förbundets Ja/deltog inte Ja Ja Ja/deltog inte Ja/deltog på en Ja Ja

Marknadsföring Visit Hemsida  Faccebok SN/Facebook Hemsida Hemsida/Faceboom/InstaTräffar alla 6-åringar. Genom skolorna och deras verksamheter.Socialamedier Socialamedier
Hemsida Facebook

Förtroendevalda rev Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Förändringar i föreningen Saknar ungdomsledare Stabilt Fortsätter i samma anda Stabilt Stabilt Stabilt Stabilt Stabilt

Satsningar SM-Kpist 2022 Försöka att hitta ledare Inga Åka skidor på hemmaplan Lovverksamhet i Oxelösund. Verksamhet i Oxelösund Basket i Oxelösund
Filmvisning Jobba med fritidsgården

Familjeverksamhet
Utbildningar Förbundet Nej RF-SISU RF-SISU S /Skidförbundet Förbund Distrikt RF-SISU S

Sommarcampen Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Ekonomi Tufft Bra Bra Stabilt OK OK OK OK

Förväntningar på kommunen Bra samarbete Bra samarbete Bra samarbete Bra samarbete
Inneträningar i O-sund Bra samarbete med Medley Starta verksamhet

2 gånger i veckan
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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

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget vuxna

2 Sammanfattning

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2022 har tagits fram. Förslaget
är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdomsföreningar och
vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens
beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till
föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsatts till vuxenverksamhet.

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten.
Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog.

3 Ärendet
Föreningarna ansöker årligen om bidrag senast den 1 oktober. Tjänstemännen träffar
föreningarna för dialog och därefter görs ett förslag till fördelning av bidragen. För att göra
en bedömning av bidragen görs en sammanställning av föreningens verksamhet och
inriktning.
Dokumentation görs vid mötena och sparas i Exceldokument.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen.

2022 har ingen vuxenförening sökt jubileumsbidrag.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre ärenden.

1 Bidrag till vuxenverksamhet
2 Bidrag till barn och ungdomsverksamhet
3 Bidrag till kulturföreningar

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2022.
Beloppet är för vuxenföreningar 210 000 kr, barn och ungdomsföreningar 1 300 000 kr och
kulturföreningar 100 000 kr

Hänsyn har tagits till den verksamhet föreningarna planerar att driva.
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Datum

2022-02-08 KFN.2022.9

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08
Förslag till fördelning av föreningsbidragen 2022
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29
Sammanställning av information angående föreningsbidrag vuxna.
Grupp1 vuxna
Grupp 2 vuxna
Grupp 3 vuxna

Anders Magnusson Anette Ivarsson
Förvaltningschef Fritidssekreterare

Beslut till:

Kultur- och fritidschef
Fritidsekreterare och Kultursamordnare



Oxelösunds kommun
Kultur och fritid

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar
Kulturföreningar Utbetalt 2017 Utbetalt  2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Förslag 2022
Skärgårdsmuseum G:a Oxd 8 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Färgklicken 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Hembygdsföreningen 13 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Oxelökören 14 000 13 000 14 000 14 000 15 000 15 000
Föreningen Femörefortet 12 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Brassox 3 000 2 000 5 000 2 500
Fokus 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
För Sörmlands Veteranjärnvägar 13 000 13 000 25 000 25 000 24 000 24 000
Romni 0 0 0 2 500 5 000 5 000
Dans Nyköping Oxelösund 0
Summa 72 000 77 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Barn och ungdomsföreningar
Oxelösunds Skyttegille 10 000 9 000 7 000 6 000 4 000 3 000
Oxelösunds Tennisklubb 52 00010 IG             67000 75 000 75000 90 000 90 000
Femöre SK 8 000 7 000 8 000 7000 7 000 5 000
Oxelösunds Kanotklubb 0 42 000 46 000 46000 50 000 50 000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS 35 000 42 000 46 000 46000 50 000 50 000
Friluftsfrämjandet 9 000 10 000 15 000 20000 28 000 30 000
Oxelösunds Judoklubb 66 000 4 IG               70 000 85 000 90000 105 000 109 000
Stjärnholms Ryttarförening 330 000 320 000 320 000 315000 318 000 315 000
OK Måsen Orientering 68 000 74 000 85 000 85000 105 000 103 000
IOGT-NTO / Junis 2020 8 000 5 000 5000 10 000 10 000
Oxelösunds Simsällskap OSS 42 000 43 000 46 000 42000 45 000 45 000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb  5 000 5000 8 000 10 000
ONYX Innebandy 220 000 IG 60 000  278 000 260 000 235000 220 000 215 000
OIK Fotboll 225 000 IG 25 000    225000 200 000 190000 175 000 180 000
Skid och löparklubben SLK 26 000 26 000 22 000 26000 25 000 20 000
RF-SISU Sörmland 25 000 30 000 30 000 32000 30 000 30 000
Oxelösunds Atletklubb 12 000 13 000 13 000 13000 13 000 12 000
Korpen 1 000
Nyköpings Basketboll Klubb 10 000 10 000
Ung Kraft 5 000 10 000
Summa 1 136 000 1 271 000 1 263 000 1243000 1 298 000 1 298 000

Vuxenföreningar
Röda Korset 30 000 IG 8000         38000 38 000 35000 34 000 34 000
PRO 44 000 46 000 51 000 45000 45 000 45 000
Hjärt o lung 3 000 3 000 3 000 3000 3 000 3 000
Reumatikerföreningen 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
SPF 44 000 IG 5000         49000 51 000 45000 45 000 45 000
Fiskebåtens Vänner 5 000 IG 2000           7000 5 000 5000 4 000 4 000
Korpen 7 000 7 000 6 000 3000 2 000 3 000
Nyk Oxd Släkforskarförening 2 000 2 000 2 000 2000 1 000 1 000
Klubb Maritim 12 000 12 000 12 000 11000 12 000 12 000
Bouleföreningen 4 000 IG 4000        8 0000 6 000 5000 5 000 5 000
Finska Föreningen 3 000 3 000 5 000 5000 8 000 8 000
Oxelösunds Brukshundklubb 10 000 10 000 10 000 10000 10 000 10 000
OK Måsen 0 0 5 000 5000 5 000 5 000
Hörselskadades Förening 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
Sörmlandsleden 29 000 29 000 30 000 30000 30 000 30 000
Oxelösund-Nyköpings Demensförening 1000 1 000 1 000
BK Sang 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
Summa 200 000 230 000 227 000 210000 208 000 209 000
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Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper 
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål: 

• Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.  

Föreningarna ska arbeta  

– drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammankomster ska vara drogfria 

– för en bättre folkhälsa 

– för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga 

– för att motverka segregering 

– för att nå även hittills eftersatta grupper 

Kommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. 

• Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kultu-
rella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna. 

• Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommu-
nens verksamhet för socialt utsatta grupper. 

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:  

Ekonomiska bidrag. 

Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar. 

Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret. 

Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat. 

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande: 

 bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls. 

 vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt. 

 vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins 
idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och 
planering viktigt. 

 ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,  

 ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar  

– som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registre-
rad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter. 

– för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsbe-
rättigande. 

 ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år. 

 ha en föreningsvald revisor. 

 delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till. 
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Ansökan om bidrag: 

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och 
på kommunens hemsida. 

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör. 

Till ansökan ska bifogas en ”verksamhetsidé” och budget för det år ansökan avser. Verk-
samhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska 
också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punkt-
form. 

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verk-
samhetsåret, gärna tidigare. 

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår. 

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej. 

Utbetalning av bidrag: 

Betalning kan endast ske till föreningens konto. 

Uppföljning: 

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in  

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla 
kommunens mål. 

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse. 

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar 
uppdelat på flickor och pojkar). 

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. 

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så 
inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag. 

Bidragsformer 

1 Startbidrag 

2 Verksamhetsbidrag 

3 Jubileumsbidrag 

1 Startbidrag 

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening.  Föreningen ska till ansökan bifoga 
beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl. 

2 Verksamhetsbidrag    

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verk-
samhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsning-
ar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m. 
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Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att 
kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskom-
melse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter: 

– Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till). 

– Vilket stöd föreningen får. 

– Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till. 

– Hur uppföljning ska ske. 

3 Jubileumsbidrag 

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje an-
sökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska 
och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år. 



Vuxenföreningar PRO SPF Röda Korset Sörmlandsleden Klubb Maritim Brukshundklubben
Bidrag 10 000 kr- 45 000 kr

Frågor

Medlemmar 533 590 170 9974 127 140

Medlemmsavgift 115 kr 300 kr 250 kr 200 kr 260 kr 560 kr

Förtreendevalda revisorer  Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Marknadsföring Hemsida/Programbladet Hemsida/Mail/Anslagstavla Hemsida/Synas Hemsida/Faccebok/Foldrar Hemsida/föredrag/tidn Hemsida/facebook

Förändringar i föreningen Tappat medlemmar under Tappat medlemmar under Allt fler medlemmar Inga Stabilt
Covid-19 Covid_19

Satsningar Stickkurs Jazzkonsert på Koordinaten Inga pga Covid-19 Fler färdiga paket Inga pga Covid-19 Starta upp en ungdomsgrupp
Ny aktivitet stikning Fler skärmskydd

Utmaningar Betala hyra på lång sikt Hitta ledare till alla Få fler medlemmar Ha råd med alla renoveringar Ekonomin Fler temadagar
verksamheter

Ekonomi Tungt OK OK OK Tufft OK

Värdegrundsdokument Ja/deltog inte Ja /deltagit i 3 Ja/deltog inte Ja/deltog inte Ja/deltog inte Ja/deltog inte

Förväntningar på kommunen Behöver extra pengar Bra samarbete Gott samarbete Gott samarbete Bra kontakt Hjälp på ett lättare sätt än nu

Utbildningar Riks/Distrikt/ABF  Genom förbundet Centrala utbildningar  Centrala utbildningar Förbund/Distrikt/Lokalt

Övrigt Startar upp allt efter nyår Pensionärerenas hus en tanke Har byt lokal Vill träffa KFN och Samarbetar med FFF Det blåser en possitiv anda i 
berätta om leden FSVJ Skärgårdsmuset föreningen

Bygger ny hemsida Museet öppet under 
Fler skärmskydd behövs sommaren lör-sön



Vuxenföreningar Hjärt o Lung F Fiskebåtens V Släktforskar F Boulesällskapet Finska föreningen

Frågor
Bidrag 1000 kr-8000 kr

Medlemmar 20 (206 hela föreningen) 75 81(454 hela föreningen) 27 65

Medlemmsavgift 200 kr 150 kr 175 kr 250 kr Vuxen 200 kr/Familj 350 kr

Förtroendevalda revisorer Ja Ja Ja Ja Ja

Marknadsföring Hemsida/Repotage Möten Hemsida Hemsida/Facebook/Annonser Anslagstavlor/E-post Tidning 

Utmaningar Nya medlemmar Ingen samlingsplats Hitta bra aktiviteter Nya medlemmar Hitta yngre medlemmar
Många äldre

Ekonomi OK OK Bra OK OK

Värdegrundsdokument Ja Ja/deltog på en Ja Ja Ja /Deltagit 3 

Utbildning Riksförbund Utbilda båtförare RF-SISU-Sörmland Förbund

Förändringar i föreningen Färre medlemmar Stabilt Stabilt

Förväntningar på kommunen God sevice/hjälp  Flytt boulebanor Bra samarbete

Övrigt Hjälpa till med Hälsans stig Planerar Femöredagen Oroliga på längre sikt över 
Båtturer föreningens överlevnad



Vuxenföreningar Reumatiker Demens- Hörselskadades F
Bidrag 1000 kr

Frågor

Medlemmar 49( 380 hela föreningen) 120 139 hela föreningen (60)

Medlemmsavgift 250 kr 225 kr 300 kr

Förtroendvalda revisorer Ja Ja Ja

Marknadsföring Hemsida Sprider info Hemsida/Vårdcentraler Kampanjer/SN

Satsningar Inventering hörselslingor

Utmaningar Nya medlemmar

Ekonomi Orolig OK OK

Värdegrundsdokument Ja/deltog på 2 Ja Ja

Förväntningar på kommunen

Förändringar i föreningen Stabilt

Övrigt Önskar lokal i Oxelösund Hörselmättningskampanj
Är med i KRFF O-sund

Färre aktiviteter än vanligt
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av anläggningsbidrag

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

1 Ge bidrag till OK Måsen med 20 000 kr. OK Måsen jobbar med skötsel och vård av
löparspår och skidspår på Jogersö. De behöver en ny fyrhjuling för att kunna dra skidspår.
Skidspåren är väldigt uppskattade av många av kommunens invånare med framför allt av
barnfamiljer.

2 Ge bidrag till Stjärnholms Ryttarförening med 20 000 kr. En bevattningsanläggning till
stora ridbanan. Banan kommer då att hålla en bra kvalitet för tävlingsverksamhet på lite
högre nivå och det blir en bättre miljö för alla som rider på anläggningen som slipper allt
damm.

2.Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens beslutade om att inrätta ett anläggningsbidrag för barn- och
ungdomsföreningar 2014. Första bidraget betalades ut 2014. Till 2022 har två föreningar
ansökt om bidraget.

2 OK Måsen

3 Stjärnholms Ryttarförening

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

Föreningar som har anläggningar / eller hyr anläggningar behöver få stöd för att kunna
bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-11
Sammanställning av ansökningar av anläggningsbidrag 2022

Anders Magnusson Anette Ivarsson
Förvaltningschef fritidssekreterare

Beslut till:
Kultur- och fritidschef
Fritidssekreterare och Kultursamordnare
Stjärnholms Ryttarförening
OK Måsen



Oxelösunds kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Anläggningsbidrag 2022

Riktlinjer för detta bidrag: 
Föreningen måste driva barn och ungdomsverksamhet
Föreningen ska vara stödberättigad i Oxelösunds kommun
Verksamheten ska vara förlagd i Oxelösund
Bidraget innebär förbättring och utveckling av anläggningen
Föreningen bidrar med egen finansiering

Oxelösunds Tennisklubb
Komplettera med modernare sprinkler på utebanorna
Installation av bredband

Oxelösunds Kanotklubb
Förbättra och utöka verksamheten kanotpolo

OK Måsen
Klubblokal renovering
Kartor
4-hjuling för att göra skidspår

Stjärnholms Ryttarförening
Vattenanläggning stora ridbanan

Friluftsfrämjandet
Tält

Oxelösunds Judoklubb
Godkännda nya Judomatter för tävling
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Magnus Lagerström

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag fördelning av bidrag till kulturföreningar

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget kultur.

2. Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2022 har tagits fram. Förslaget
är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdomsföreningar och
vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens
beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till
föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsatts till vuxenverksamhet.

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten.
Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog.

3. Ärendet
Föreningarna ansöker årligen om bidrag den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna
för dialog och därefter görs ett förslag till fördelning av bidragen. För att göra en bedömning
av bidragen görs en sammanställning av föreningens verksamhet och inriktning.
Dokumentation görs vid mötena och sparas i Exceldokument.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre ärenden.
1 Bidrag till vuxenverksamhet
2 Bidrag till barn och ungdomsverksamhet
3 Bidrag till kulturföreningar

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2022.
Beloppen är för vuxenföreningar 210 000 kr, barn och ungdomsföreningar 1 300 000 kr och
kulturföreningar 100 000 kr.

Hänsyn har tagit till den verksamhet föreningarna planerar att driva.
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Datum

2022-02-10 KFN.2022.11

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-10
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2022
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29
Sammanställning av information angående föreningsbidrag kultur. Grupp1 kultur och grupp
2 kultur

Anders Magnusson Magnus Lagerström
Förvaltningschef Kultursamordnare

Beslut till:
Kultur- och fritidschef
Kultursamordnare



Kulturför.
10 000+ FFF OHBF OXK FSVJ SMGO
Fick 2021: 15 000 15 000 15 000 24 000 15 000
Frågor Femörefortet Hembygdsföreningen Oxelökören För. Sörmlands Veteranjärnväg Skärgårdsmuséet

Medlemmar 2021 115 127 st 44 st 398 110

Medlemsavgift 200 kr 100 kr/150 kr per familj 800 kr 200 kr (50 kr familjmedlem) Enskild: 150 kr, familj: 250 kr

Marknadsföring

Hemsida, visitoxd, sociala medier, andra
museer, Utflyktsvägen, Arbetssam,
branschtidningar, turistbyrån, broschyrer,
affischer samt olika sommarbilagor.

Hemsida, Visitoxd, facebook, nationella
hembygdens nätverk, turistbyrån,
Museieguiden

Facebook och mun mot mun-metoden
vid rekrytering. Affischer, visitoxd och
facebook vid konserter.

Nyhetsbrev, Tågforum, Tripadvisor, sociala
medier, hemsida, tåg-tidningar, visitoxd
samt den öppna verksamheten

Affischer, hemsida, visitoxd,
sommarmagasinet, turistbyrån, broshyrer,
Museiguiden, facebook

Verksamhet i
vanliga fall

Driver turistattraktionen Femörefortet -
museiverksamhet med utställningar,
guidade visningar, gruppevenemang,
skollovsverksamhet, föreläsningar. Sköter
uthyrning av Fyrvaktarbostaden. 

Berättar och bevarar Oxelösunds
historia genom guidade turer,
föreläsningar, utställningar, arkiv,
skötsel och renovering av flera
historiska fastigheter. Arbetar även
med hållarhetsfrågor, bland annat
strandstädning.

Körrep. 1 gång/vecka. Workshops för
medlemmarna med inhyrda körledare
och sångcoacher. Håller i sångstunder
på Björntorp och Sjötången. Arrangerar
egna konserter och cabaréer.

Renoverar veteranlok och vagnar. De flesta
för trafik. Driver museiverksamhet och
arrangerar resor med sina tåg, både inom
och utanför Sörmland med olika teman.

Öppet museum under sommarhalvåret
med nytt tema varje år. Guidade turer.
Bykdagar för skolklasser. Möjligt att den
försvinner på grund att det blir fler dagar på
grund av fler barn i åk 3, julmys.

Satsningar
Nej, kör på som vanligt 2022 och hoppas på
det bästa. Små steg framåt. Hamnmina
som ett nytt föremål.

Samverka med Oxelökrog under
sommaren och deras arrangmang som
värdar och ha Mästerlosten för
övernattning för artister. Fortsätta med
vävkurser och ha temadagar för
hantverk. Kommer göra en
lotsutställning i G:a Oxelösund till
sommaren. Samverka med övriga
arbetslivsmuseum i Nyköping och i
Oxelösund - både med digital och
fysiska utställning.

Cabarén blir förhoppningsvis av 5-6/2.
Önskekonsert när publiken får på plats
önska från en lista på c:a 30 låtar.

Inviga nya museet till sommaren.
Sommarguider. Ny hemsida. 

Kommer ha öppet alla dagar under
sommaren 2022. Har tidigare haft stängt på
måndagar. Testar det. Fortsätter antagligen
med kafferepet 2022. Leksaksutställning.

Utmaningar Att få nya medlemmar för att få en
föryngring. Nyblivna pensionärer. 

Att behålla medlemsantalet när de
fysiska mötena ställs in.
Föreningsarbete fyller ju en social
funktion.

Har under flera år önskat en tillräckligt
stor lokal att repetera i där även piano
och noter, rekvisita etc kan förvaras. Är
nu på OXSS men det är inte optimalt. 

Oro för resorna med tågen om pandemin
fortsätter. Alla regler som måste följas och
som styr deras verksamhet eftersom de
nyttjar riktiga spår. 

Medlemsbilden med antalet äldre
medlemmar.

Ekonomi God. Fler besökare till fortet och fler som
hyr Fyrvaktarbostaden.  Bra, men har fått tagit från buffert.

Klarar sig. Men har haft en del dubbla
utgifter för cabarén som har fått skjutas
upp.

Ok. Är mycket aktiva med att söka pengar
från olika håll och klarar än så länge krisen. Bra

Positiva till
medverkande i
arrangemang?

Ja, men har fullt upp med sina egna. Ja.
Ja, mycket. Hoppar på det mesta. Vill
veta innan den 5/2 hur det blir med
valborg och nationaldagsfirandet. 

Ja. Vill framför allt att övriga museiföreningar
i Oxelösund samverkar mer med FSVJ. Att
ta hit folk med hjälp av resor med tågen.

Ja

Med i högtid? Inte för närvarande. Nationaldag, Valborg och midsommar
(huvudarrangörer på sistnämnda). Valborg och nationaldag.  Nej. Midsommar.

Policydokument  Ja. Har varit med på en förelösning. Ja. Har deltagit i en av föreläsningarna
om värdegrundsarbetet. Ja. Har ej varit med på föreläsningar. Ja. Pratar med varje ny medlem om deras

värdegrund mm. Ja. Deltog inte på föreläsningarna. 

Medlemsmöten

Träffas varannan måndag, då är det även
öppet för ickemedlemmar som är nyfikna på
verksamheten. Ca 20-talet medlemmar är
aktiva. 

I normala fall: Årsmöte+höstmöte.
Styrelsemöten öppna för alla
medlemmar.

Varje måndagkväll + extra träffar inför
uppträdanden

Träffas regelbundet - normalt 1 ggr/vecka -
och arbetar med sina projekt. Arbetshelger.
Träfffar en gång i kvartalet. 

Arbetsdagar på museet. Träffas ungefär en
gång i månaden. 

Egna offentliga
arrangemang

Föreläsningar och stort antal visningar.
Börjat med mörkervisningar på skolloven,
vilket varit mycket lyckat. 

Kulturvandringar, släktforskarträffar,
föreläsningar/berättarkvällar,
utställningar

Nämnda cabaré, framträdanden vid
Valborg, Nationaldag samt ytterligare ett
antal uppträdanden.

Tågsläpp, Jubileumsdag, Öppnande av
museum, ett antal temaresor, öppet lokstall
en gång i månaden under sommarhalvåret.

Guidade turer, öppet museum utan
entréavgift, kafferep. Julmys.

Samverkar med
studieförbund? Nej, inte för tillfället. Ja. Kulturens Bildningsverksamhet. Nej. Inte i år.

Sökt
anläggningsbidrag/
Jubileumsbidrag

Nej. Nej. Nej. Nej. Nej.

Medskick till
politikerna

Önskar starkt en större lokal där de och
andra föreningar kan ha möten,
repetitioner och förvara sina saker. Det
behövs kulturlokaler, Oxelösund erbjuder
i pricip bara bara idrottslokaler. 

Föreslagen summa: 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 24 000 kr 15 000 kr

Kommentar:



Kulturför.
2 000-9 000 FOK KFFK RIN DONY
Fick 2021: 7 000 4 000 5 000 0
Frågor KF Fokus KF Färgklicken Romni Dans Nyköping Oxelösund

Medlemmar 90 57 st 22 st 0 st

Medlemsavgift 300 kr 200, 300 kr för familj 50 kr / halvår 0 kr

Marknadsföring Pärm i gallerierna om
verksamheten

I samband med utställningar, via
medlemsutskick och facebook. Sker främst via eget kontaktnät. Hemsida/sociala medier

Verksamhet

Anordnar utställningar på
Koordinaten (4-5 per år) och
medlemsträffar med konsttema.
Lottar ut konst till medlemmarna.
Arrangerar föreläsningar och
konstresor.

Onsdagsträffar varje vecka.
Målerikurser, träffas i olika grupper
och målar tillsammans, ca 3-4
utställningar med medlemmarnas
konst om året, arrangerar ibland
konstresor för medlemmarna. 

Träffar där unga kvinnor lär sig sy de
traditionella finsk-romska kläderna
tillsammans. Man arrangerar också
träffar (i Hyresgästföreningens lokal i
Frösäng) där barn, unga och vuxna
spelar spel, lagar mat och pysslar

tillsammans. 

Dans, tidigare i Prisman, nu på
Koordinaten. Jobbsökarskola

och läxhjälp.

Satsningar Ska få en ny hemsida Kör på som vanligt.
Planera och genomföra en utställning

i biblioteket för att visa för
allmänheten. Ge kunskap. Genom
ABF ha studiecirklar om det romska

språket.

Danevent och dansworkshops.

Utmaningar Hitta nya konstnärer till rätt pris

Målar bland annat OXSS-lokaler på
Femöre. Bra plats när man ska
hålla avstånd, men hyran är hög.
Om medlemmar kommer tillbaka. 

Att hitta och få hyra en egen lokal. Lokal.

Ekonomi Helt ok. De har inte tagit in medlemsavgift
2021. Oro kring det.

Går inte på knäna i alla fall. Bidraget
hjälper dem. OK.

Positiva till
medverkande i
arrangemang?

Ja
Ja till Måbradagen och Ljus och
värme. Ljus och värme lite tight

inpå.
Positiva till minoritetsdagen. Nej.

Med i högtid? Nej Nej Nej. Nej.

Policydokument Ja inga föreläsningar Ja. Ska skicka in. Har varit med på
två föreläsningar. Nej, inte ännu. Nej, inte ännu.

Medlemsmöten Årsmöte, resor, galleribesök Årsmöte, målningsträffar.  Medlemsträffar ca månadsvis under
2021. Nej.

Egna offentliga
arrangemang Utställningar Utställningar (2-4/år) Se ovan om utställningar.  Dansevent och uppträdanden.

Samverkar med
studieförbund? Nej, inte just nu. Ja. Medborgarskolan. Nej. Pratar med ABF. Tidigare NBV. Men inte längre.

Sökt
anläggningsbidrag/
Jubileumsbidrag

Nej Nej Nej Nej

Medskick till
politiken

Ha ett samarbete med kommunen
för att få hit större konstnärer

Föreslagen summa: 7 000 4 000 5 000 0

Kommentar: Berikar kommunens kulturutbud
genom fina utställningar.



Oxelösunds kommun
Kultur och fritid

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar
Kulturföreningar Utbetalt 2017 Utbetalt  2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Förslag 2022
Skärgårdsmuseum G:a Oxd 8 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Färgklicken 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Hembygdsföreningen 13 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Oxelökören 14 000 13 000 14 000 14 000 15 000 15 000
Föreningen Femörefortet 12 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Brassox 3 000 2 000 5 000 2 500
Fokus 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
För Sörmlands Veteranjärnvägar 13 000 13 000 25 000 25 000 24 000 24 000
Romni 0 0 0 2 500 5 000 5 000
Dans Nyköping Oxelösund 0
Summa 72 000 77 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Barn och ungdomsföreningar
Oxelösunds Skyttegille 10 000 9 000 7 000 6 000 4 000 3 000
Oxelösunds Tennisklubb 52 00010 IG             67000 75 000 75000 90 000 90 000
Femöre SK 8 000 7 000 8 000 7000 7 000 5 000
Oxelösunds Kanotklubb 0 42 000 46 000 46000 50 000 50 000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS 35 000 42 000 46 000 46000 50 000 50 000
Friluftsfrämjandet 9 000 10 000 15 000 20000 28 000 30 000
Oxelösunds Judoklubb 66 000 4 IG               70 000 85 000 90000 105 000 109 000
Stjärnholms Ryttarförening 330 000 320 000 320 000 315000 318 000 315 000
OK Måsen Orientering 68 000 74 000 85 000 85000 105 000 103 000
IOGT-NTO / Junis 2020 8 000 5 000 5000 10 000 10 000
Oxelösunds Simsällskap OSS 42 000 43 000 46 000 42000 45 000 45 000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb  5 000 5000 8 000 10 000
ONYX Innebandy 220 000 IG 60 000  278 000 260 000 235000 220 000 215 000
OIK Fotboll 225 000 IG 25 000    225000 200 000 190000 175 000 180 000
Skid och löparklubben SLK 26 000 26 000 22 000 26000 25 000 20 000
RF-SISU Sörmland 25 000 30 000 30 000 32000 30 000 30 000
Oxelösunds Atletklubb 12 000 13 000 13 000 13000 13 000 12 000
Korpen 1 000
Nyköpings Basketboll Klubb 10 000 10 000
Ung Kraft 5 000 10 000
Summa 1 136 000 1 271 000 1 263 000 1243000 1 298 000 1 298 000

Vuxenföreningar
Röda Korset 30 000 IG 8000         38000 38 000 35000 34 000 34 000
PRO 44 000 46 000 51 000 45000 45 000 45 000
Hjärt o lung 3 000 3 000 3 000 3000 3 000 3 000
Reumatikerföreningen 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
SPF 44 000 IG 5000         49000 51 000 45000 45 000 45 000
Fiskebåtens Vänner 5 000 IG 2000           7000 5 000 5000 4 000 4 000
Korpen 7 000 7 000 6 000 3000 2 000 3 000
Nyk Oxd Släkforskarförening 2 000 2 000 2 000 2000 1 000 1 000
Klubb Maritim 12 000 12 000 12 000 11000 12 000 12 000
Bouleföreningen 4 000 IG 4000        8 0000 6 000 5000 5 000 5 000
Finska Föreningen 3 000 3 000 5 000 5000 8 000 8 000
Oxelösunds Brukshundklubb 10 000 10 000 10 000 10000 10 000 10 000
OK Måsen 0 0 5 000 5000 5 000 5 000
Hörselskadades Förening 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
Sörmlandsleden 29 000 29 000 30 000 30000 30 000 30 000
Oxelösund-Nyköpings Demensförening 1000 1 000 1 000
BK Sang 1 000 1 000 1000 1 000 1 000
Summa 200 000 230 000 227 000 210000 208 000 209 000
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Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper 
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål: 

• Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.  

Föreningarna ska arbeta  

– drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammankomster ska vara drogfria 

– för en bättre folkhälsa 

– för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga 

– för att motverka segregering 

– för att nå även hittills eftersatta grupper 

Kommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. 

• Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kultu-
rella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna. 

• Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommu-
nens verksamhet för socialt utsatta grupper. 

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:  

Ekonomiska bidrag. 

Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar. 

Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret. 

Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat. 

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande: 

 bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls. 

 vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt. 

 vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins 
idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och 
planering viktigt. 

 ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,  

 ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar  

– som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registre-
rad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter. 

– för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsbe-
rättigande. 

 ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år. 

 ha en föreningsvald revisor. 

 delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till. 
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Ansökan om bidrag: 

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och 
på kommunens hemsida. 

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör. 

Till ansökan ska bifogas en ”verksamhetsidé” och budget för det år ansökan avser. Verk-
samhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska 
också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punkt-
form. 

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verk-
samhetsåret, gärna tidigare. 

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår. 

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej. 

Utbetalning av bidrag: 

Betalning kan endast ske till föreningens konto. 

Uppföljning: 

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in  

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla 
kommunens mål. 

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse. 

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar 
uppdelat på flickor och pojkar). 

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. 

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så 
inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag. 

Bidragsformer 

1 Startbidrag 

2 Verksamhetsbidrag 

3 Jubileumsbidrag 

1 Startbidrag 

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening.  Föreningen ska till ansökan bifoga 
beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl. 

2 Verksamhetsbidrag    

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verk-
samhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsning-
ar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m. 
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Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att 
kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskom-
melse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter: 

– Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till). 

– Vilket stöd föreningen får. 

– Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till. 

– Hur uppföljning ska ske. 

3 Jubileumsbidrag 

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje an-
sökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska 
och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av bidrag studieförbund 2022

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att anslå totalt 200 000 kronor för bidrag till
studieförbundsverksamheten.

2. Sammanfattning
Kommunen anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen och
som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag.
Kommunen fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundens verksamhet och
meddelar Länsbildningsförbundet Sörmland den anslagna summan.
Länsbildningsförbundet har sedan att fördela anslaget mellan studieförbunden enligt de
fastställda kriterierna enligt kommunens regler för studieförbund.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15
Regler för bidrag studieförbund

Anders Magnusson Magnus Lagerström
Förvaltningschef Kultursamordnare

Beslut till:
Länsbildningsförbundet
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Regler för Oxelösunds kommun gällande bidrag till stu-
dieförbunden  

1  Syftet med bidraget 
Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbun-
den att själva forma och utveckla sin bildningsverksamhet. 

Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive 
förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folk-
bildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen. 

Staten har formulerat studieförbundens uppdrag i 7 punkter enligt nedan. 

Kommunen stöder sitt bidrag till studieförbunden på samma kriterier. 

I    Den gemensamma värdegrunden 
Studieförbunden ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla 
demokratin. 

Demokratin byggs i synnerhet i människors sinnen. 

Studieförbunden ska arbeta för att påverka människors grundläggande värde-
ringar om bl.a. alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. 

II    Det mångkulturella samhällets utmaningar 
Studieförbunden ska möta människor som är födda  i ett annat land, likaväl som 
svenskar, med en positiv syn på enskilda människors möjligheter där allas erfa-
renheter och kunskaper berikar. 

Studieförbunden kan bidra till integration genom att främja ömsesidig kunskap 
och förståelse mellan olika etniska, religiösa och  kulturella grupper i samhället. 

III  Den demografiska utmaningen 
Under de närmaste tio åren står samhället inför stora demografiska förändringar. 
Ungdomar, födda 1992-2000,  har en lång grundutbildning och behärskar den 
nya tekniken i samhället. De blir en specifik målgrupp liksom de som är födda 
1945-54. Den sistnämnda gruppen kommer att vara den mest resursstarka pen-
sionärsgenerationen någonsin och de vill också hitta vägar för att fortsätta vara 
en resurs i samhället trots att de lämnat arbetslivet. 

Allt fler blir också äldre och håller sig friska allt längre, vilket blir en stor utmaning 
för studieförbunden då det gäller att bemöta dessa gruppers efterfrågan på stimu-
lans, kunskap och nöje genom en inspirerande bildningsverksamhet. 

IV  Det livslånga lärandet 
Det livslånga lärandet spänner över hela livet och i Sverige samlar studieförbun-
den, vid sidan av personalutbildningen, flest deltagare i ett organiserat lärande. 

Studieförbunden verkar inom såväl formellt som icke-formellt lärande. 
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Studieförbundens idémässiga förankring hos olika huvudmän är en styrka och ett 
särdrag.  I det livslånga lärandet är det angeläget att personer som kommer från 
studieovana miljöer intresseras för fortsatta studier. 

V    Kulturverksamhet 
Kulturverksamheten inom studieförbunden har en lång tradition och har alltid spe-
lat en central roll.  

Verksamheten bidrar i hög grad till att bredda kulturintresset i samhället samt att 
öka delaktigheten i kulturlivet och främja människors kulturupplevelser och eget 
skapande. 

VI   Personer med funktionshinder 
Inom studieförbunden finns sedan länge en omfattande verksamhet för personer 
med funktionshinder. Studiecirkeln ger oavsett studieämne funktionshindrade 
deltagare samhörighetskänsla, kontakter med andra funktionshindrade och per-
spektiv på sitt eget funktionshinder. Studiecirkeln ger teknikträning, social ge-
menskap, kunskapslyft, insikt och maktredskap. 

VII  Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa 
En god folkhälsa är en del i förutsättningarna för en hållbar utveckling. 

I det lokala folkhälsoarbetet kan studieförbunden spela en framträdande roll. För 
många människor ger deltagandet i studieförbundens olika aktiviteter och arran-
gemang  tillfälle till reflektion över sin livssituation, kontakt med andra människor 
och ett avbrott i en stressad vardag. 

Studieförbunden kan bidra till ökad delaktighet och inflytande, till egenmakt som i 
sig ökar välbefinnandet. 

De globala utvecklingsfrågorna kräver långsiktigt arbete av många aktörer, varav 
studieförbunden är en. 

2  Förutsättningar för bidrag 
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars  centra-
la organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.  

Verksamheten i form av studiecirklar, annan gruppverksamhet och kulturprogram 

skall vara stadsbidragsberättigad för att bilda underlag till kommunalt bidrag. 

Bidragen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomfö-
ra folkbildningsverksamhet i kommunen.  

Bidraget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som 
vänder sig till kommunens invånare. 

3  Samspel och dialog. 
Kommunen skall ha minst en överläggning med studieförbunden per år där dialog 
förs om studieförbundens verksamhet.  
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4  Kommunala bidrag 
Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbundsverksamheten. 

5  Fördelning av kommunbidrag 
Bidraget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget. 

Det totala bidraget delas i 3 delar enligt nedan: 

• Grundbidrag - 60% av det totala bidraget, fördelas i 2-års cykler  

• Kulturbidrag - 10% av det totala bidraget, omfördelas årligen 

• Utvecklingsbidrag - 30% av det totala bidraget, omfördelas årligen 

6  Redovisning och utvärdering 
Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form dels muntligt vid 
träffar som kommunen inbjuder till. Om studieförbundsavdelningen omfattar flera 
kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som 
avser verksamhet och ekonomi inom kommunen. 

Det åligger varje studieförbundsavdelning att till kommunen årligen: 

• senast den 15 februari lämna in arbets-/verksamhetsplan och budget för 
planerad verksamhet i Oxelösunds kommun. 

• senast den 1 maj lämna in verksamhetsberättelse, måluppfyllelse utifrån 
studieförbundens uppdrag, ekonomisk redogörelse och kommunintyg för 
genomförd verksamhet i Oxelösunds kommun. 

Verksamheten skall klart kunna följas från plan till genomförd verksamhet med 
utvärdering. 

Studieförbund som ej inkommit med ovanstående handlingar senast 1 maj, av-
står från bidrag under året. 

7  Kontroll 
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 
redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer. 

8  Förändring av bidragsregler 
Förändringar av ovanstående bidragsregler fastställs av kommunfullmäkti-
ge i Oxelösund kommun. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Ingela Wahlstam

Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2021

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

Godkänna årsredovisningen för 2021.

2. Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till årsredovisning för 2021.

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 0 mkr för 2021. Både
kostnader och intäkter har varit lägre än budgeterat och har sina orsaker i pandemin och
de restriktioner som funnits under året.

Många planerade aktiviteter och evenemang har fått ställas in. Vi når inte upp till lägsta
antal besökare på våra hemsidor och sociala medier. Färre aktiviteter och evenemang att
marknadsföra innebär färre besökare på våra sociala medier. Problem med
statistikverktyget för hemsidorna under året. Nytt statistikverktyg testades men siffrorna
visade sig inte vara tillförlitliga. Nytt verktyg utreds.

Fler aktiviteter för barn och ungdomar vid lov och riskhelger mot föregående år, det är
främst sommarlovsaktiviteter som ökat. Förändringar i restriktioner under sommaren samt
statliga och kommunala bidrag är bidragande orsaker till detta.

Tjänsten som kultursamordnare var vakant under första halvåret, rekryteringen gjordes när
restriktionerna lättade.

Sjukfrånvaron har ökat från 8,73 % till 9,44 % i jämförelse med 2020. Det är
långtidssjukfrånvaron som står för ökningen. Korttidsfrånvaron har minskat trots pågående
pandemi.

Stora investeringar bland annat asfaltering på Ramdalens idrottsplats område för att öka
tillgängligheten. Pollare har installerats på Ramdalens idrottsplats för att öka säkerheten.
Förnyat utrustningen i Ramdalens sporthall. Ombyggnation av Koordinatens entré för
bättre tillgänglighet. Utökning av discgolfbanan med 6 nya hål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen
Förslag Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2021
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Ekonomi 
 

Ekonomiskt utfall 2021, tkr     
     

     
    Övriga     
Verksamhet Anslag intäkter Kostnad Resultat 
Nämndverksamhet 556  0  -541  15  
Turism och camping 1 549  18  -1 537  31  
Gemensam administration 1 159  90  -1 142  107  
Fritid 2 206  100  -2 320  -14  
Kultur 7 649  1 366  -8 599  416  
Fritidsanläggningar 13 771  529  -14 597  -297  
Fritidsgård 2 548  300  -2 822  25  
Café och uthyrning 152  984  -1 396  -260  
Grundskola 0  72  -72  0  

Summa för ansvarsområdet 29 590  3 459  -33 026  23  

     
Summa 2020 30 482  3 591  -33 808  265  

Summa 2019 30 430  4 829  -34 936  323  

Summa 2018 28 623  5 210  -33 374  459  
 

 

 

Utfall jämfört med budget 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 0 mkr. 

Nämndverksamheten visar ett plusresultat på grund av något lägre arvoden än budgeterat då 
nämnden haft ett lägre antal deltagare vid sammanträden under 2021 än budgeterat på grund av 
restriktioner kring coronapandemin. 

Turismverksamheten visar även den ett positivt resultat, vilket främst beror på lägre 
personalkostnader där föräldraledighet samt sjukfrånvaro inte ersatts av vikarier fullt ut. 

För gemensam administration beror överskottet även det främst på lägre personalkostnader än 
budgeterat då tjänstledigheter och sjukskrivningar ej ersatts fullt ut.  

Fritidsverksamheten visar ett marginellt underskott mot budget på grund av en oförutsedd 
reparation av sarg till Breviksskolan.     

Kulturverksamheten har haft lägre intäkter för entréavgifter än budgeterat på grund av inställda 
evenemang till följd av pandemin. Diggiloo genomfördes dock och kostnaderna för detta betalades 
av verksamheten. I helhet visar kulturverksamheten dock ett positivt resultat då intäkterna för 
statsbidrag varit högre än budgeterat samtidigt som personalkostnaderna varit lägre än budget 
främst på grund av tjänsten kultursamordnare som varit vakant januari-juli.  

Fritidsanläggningarna visar ett underskott, främst på grund av periodiskt underhåll av gräsplaner 
som det var dags för i år.  

Ursprungligt anslag 30 777
Ändrat anslag utifrån följande beslut:
Kapitalkostnader nya investeringar -1 269 
Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2020 56
Medel till prioriterade grupper 2021 25
Ny anslagsram 29 589
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Även driftkostnaderna var högre än budgeterat, och intäkterna för uthyrningen av Ramdalens 
idrottsplats och Campox var något lägre än budgeterat.  

Fritidsgården visar en positiv budgetavvikelse, både intäkter och kostnader för aktiviteter har varit 
lägre än budget på grund av pandemin, kostnaderna för personalkostnader har även den varit lägre 
än budgeterat. 

Café- och uthyrningsverksamheten visar ett negativt resultat vilket beror på lägre intäkter mot 
budget. Detta beror på pandemin, biblioteket har haft färre antal besökare, uthyrningen har minskat 
och caféet har i perioder under året stängt sin verksamhet helt.  

 

Utfall jämfört med föregående år 
Anslaget minskade med 0,9 mkr.  
Intäkterna ökade med 0,1 mkr. 
Kostnaderna ökade med 0,3 mkr.  

Coronapandemin har haft stor inverkan på Kultur- och fritidsnämndens intäkter och kostnader både 
under 2020 och 2021, och båda årens resultat skiljer sig markant från åren innan pandemin. 

Intäkterna från försäljning av kost har under 2021 varit 95 tkr lägre än 2020, detta på grund av att 
caféet hade öppet under en period i början av 2020 medan det varit stängt i stort sett hela 2021. 
Därför är även kostnaderna för inköp av varor till caféet 50 tkr lägre 2021 än föregående år. 

Intäkterna för entréavgifter, övriga avgifter och lokalhyror har ökat marginellt jämfört med 
föregående år. 

Statsbidrag från Socialstyrelsen har ökat med 130 tkr i form av bidrag för smittsäkra lovaktiviteter. 
Statsbidragen från Migrationsverket har minskat med 200 tkr och bidraget från Arbetsförmedlingen 
är i samma nivå som förra året. 

Lönekostnaderna har minskat med 0,4 mkr, vilket beror på den tidigare nämnda delvis vakanta 
tjänsten inom kulturverksamheten. 

Kostnaderna för reparationer och underhåll av inventarier är 213 tkr högre än föregående år. Främst 
på grund av ombyggnationen av Koordinaten som genomförts under året samt underhållet av 
gräsplaner på idrottsplatsen. 
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Investeringar 

 Utgifter sedan projektens     

 start Varav: årets investeringar 
Färdigställda projekt Beslutad           

  totalutgift 
Ack. 
utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

              
Kultur- och fritidsnämnd             
Ramdalens idrottsplats 2,3 2,3 0,0 0,5 0,5 0,0 
Ramdalens sporthall gymnastikutrustning 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 
Inventarier Koordinaten 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 
Totalt Kultur- och fritidsnämnd 2,8 2,8 0,0 1,0 1,0 0,0 

       
Pågående projekt Beslutad           

  totalutgift 
Ack. 
utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

             
Kultur- och fritidsnämnd             
Jogersö, körplatta på Jogersö för scen 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 
Inventarier, åtgärder i kommunen 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 
Totalt Kultur- och fritidsnämnd 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

 

Nämnden disponerade totalt 1,2 mkr i investeringsmedel för 2021. 
 
Medel för inventarier åtgärder i kommunen har använts till att utöka discgolfbanan med ytterligare 6 
hål.   
 
Fortsatt arbete med tillgängligheten på Ramdalens idrottsplats bland annat asfaltering av hela 
området och betongfundament för belysning. Pollare har installerats för att öka säkerheten inom 
området.  
 
Nytt skyltsystem har installerats på Koordinaten. 
 
Önskar tilläggsbudget till 2022 på kvarvarande medel 0,1 mkr för att påbörja arbetet med körplatta 
på Jogersö samt nya skyltar för kommunens friluftsleder.  
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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 
Går inte att mäta Nej 

Koordinatens facebook 
Lägst 200 000 / 

202 473 
146 509 Nej 

Visitoxelosund.se 
Lägst 35 000 / 

76 226 
Går inte att mäta Nej 

Visits facebook 
Lägst 430 000 / 

383 562 
260 431  Nej 

Antal samverkansprojekt inom turism 
Följa värdet /  

21 
21 Ja 
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Kommentarer: 

 
Koordinaten fungerar som ett allaktivitetshus med aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Alla verksamheter arbetar med digitala kanaler på olika sätt. Vi 
klarar inte lägsta värdet på våra sociala medier. Facebook används framför allt för att kommunicera och marknadsföra evenemang och aktiviteter i kommunen 
och på Koordinaten. Då antalet aktiviteter och evenemang har varit lägre sjunker också antalet besök på Facebook.  
 
Under våren uppdaterades bibliotekets hemsida till en mer användarvänlig och responsiv sida. 
 
I juni bytte vi bibliotekssystem till den moderna plattformen Quria, som medför mer mobil verksamhet och automatisering av flera arbetsmoment. 
 
Tidigare statistikverktyg för hemsidor upphörde att fungera. Nytt statistikverktyg har testats under året, dock har siffrorna inte visat sig tillförlitliga. Nytt verktyg 
utreds.  
 
Kultur och fritidsförvaltningen samverkar med andra aktörer, på lokal, regional och nationell nivå. 
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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 

76 Ja 

Erbjuda lässtimulerande aktiviteter 
till barn och ungdomar i kommunen 

Antal 
lässtimulerande 
aktiviteter 

Förskola 
Lägst 50 /  

97 
57 Ja 

Skola 
Lägst 400 / 

 334 
514 Ja 
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Kommentarer: 
 
Pandemin under 2021 gjorde inledningsvis att det var svårt att vara en mötesplats. Alla aktiviteter har ställts in eller ställts om till digitala alternativ. 
Fritidsgårdens verksamhet under våren har inriktats på uppsökande verksamhet. Under sommaren lättade restriktionerna för barn och ungdomar och vi kunde 
genomföra flera aktiviteter. Fler aktiviteter än normalt kunde genomföras tack vare statliga och kommunala bidrag.  
 
Den nya skolbiblioteksorganisationen har genomförts under våren, varje skola har bemanning från biblioteket. Under hösten har arbete med minibibliotek på 
alla förskolor genomförts och läsfrämjande aktiviteter har kommit i gång ordentligt där.  
 
16 ungdomar har feriearbetat inom kultur och fritid under sommaren 2021. Kultur och fritid har bidragit med sin kunskap och kompetens till andra förvaltningar 
för att möjliggöra fler feriearbetsplatser i kommunen, tex tunnelkonst och föreningslivet.  
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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 

25 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 

98 Ja 
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Kommentarer: 
 
Större delen av 2021 var starkt präglad av pandemin; café, barnavdelning, gallerier och fritidsgård höll stängt. Under sommaren öppnade barnavdelningen 
och gallerierna och under hösten öppnade café och fritidsgård. Under våren återgick biblioteket till ordinarie öppettider. Fritidsgården har öppnat under hösten 
men inte återgått till de gamla tiderna, arbete med omorganiseringen av fritidsgårdens arbetssätt påbörjas.  
 
Ramdalens sim- och sporthall återgick under våren till ordinarie öppettider.  
 
Tillgängligheten på Ramdalens idrottsplats har ökat efter att vi förbrukat årets investerings- och tilläggsbudget. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen är involverade i flera hälsofrämjande projekt som; stalltak, utökning av discgolfbana och aktivitetspark.  
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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* 
192* Ja 

Erbjuda ”Boken-kommer”-service 
och talböcker 

Antal leveranser / år ** 172 Ja 

*inkl Boken-kommer 
**nytt mål 2021 
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Kommentarer: 
 
Med anledning av pandemin ställdes alla aktiviteter för äldre in under första halvåret. ”Boken-kommer”-service till personer som själva inte kan ta sig till 
biblioteket utökades och personer inom riskgrupper kunde få böcker hemlevererade. Under hösten minskade antalet hemleveranser då våra besökare vågade 
komma till biblioteket igen. 
 
Restriktionerna släppte efter sommaren och seniorcaféerna och vanliga konserter har öppnat upp igen. Vi klarar lägsta värdet då ”boken-kommer” ingår som 
aktiviteter.  
 
Stöd och bidrag till föreningar med verksamhet för äldre har delats ut.  
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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 

321 Nej 

Antal aktiviteter 
på Koordinaten 

Barn och unga 
Lägst 250 / 

216 
96 Nej 

Övriga 
Lägst 300 / 

155 
94 Nej 

Samverkan med aktörer inom 
turist- och besöksnäringen 

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

Lägst 4,0 / 
3,64 

4,05 Ja 
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Kommentarer: 
 
Pandemin har försvårat Koordinatens uppdrag att vara ett öppet och tillgängligt kultur- och aktivitetshus för alla målgrupper. Inledningen av året hade vi stängt 
på söndagar. Under hösten släppte restriktionerna, flera aktiviteter startade upp, dock klarar vi inte nå upp till målen.  
 
Koordinaten är en informations- och mötesplats tillsammans med kommuncenter, invånare och besökare får hjälp med allehanda uppgifter. Biblioteket och 
kommuncenters informationsdiskar byggdes om under hösten för att göra verksamheterna mer tillgängliga.  
 
Aktörerna inom turism- och besöksnäringen är nöjda med kommunen enligt enkätundersökning under hösten. Koordinaten har en auktoriserad turistbyrå som 
är öppen året runt samt en ambulerande turistinformation under sommaren. Lokala samverkansprojekt inom besöksnäringen som turisttaxi och Lionståget. 
Visitoxelosund på Instagram och Facebook marknadsför olika besöksmål i Oxelösund.  
 
Publikdragande sommarkonserten Diggiloo gästade Oxelösund, kultur- och fritid bidrog med kunskap och arbetstid.  
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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 
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Kommentarer: 
 
Personalen på Koordinaten arbetar på ett gränsöverskridande och flexibelt sätt, det ger en effektiv organisation som snabbt kan ställa om utifrån ändrade 
förutsättningar. Det finns en hög grad av medarbetarengagemang, personalen är lösningsorienterade och rädds inte att prova nya arbetssätt eller uppgifter. 
 
Arbetsmiljöarbetet följer de rutiner som finns för kommunens verksamhet. Under sommaren har Koordinaten deltagit i ett pilotprojekt för att mäta pulsen på 
arbetsmiljön. Flera medarbetare har möjlighet att jobba hemifrån och uppmuntras att göra det. Vid arbetsplatsträffar har medarbetare själva fått välja om de 
vill delta på plats eller vara med digitalt.  
 
Personalen involveras i organisatoriska förändringar och deltar aktivt i olika arbetsgrupper för att titta på verksamhetsutvecklingsfrågor för effektivare 
arbetssätt samt nyttan för invånarna. Under hösten har arbete med digitalt skyltsystem på Koordinaten påbörjats samt automatisera bibliotekets dagskassor.  
 
Tjänsten som kultursekreterare var ledig under första halvåret och tillsattes under augusti. Ny verksamhetsansvarig för fritidsgården rekryterades i slutet på 
året.  
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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 21 punkter Q4 

Verksamhetsutveckling Andel av aktiviteter/ 
måluppfyllnad vid 
denna uppföljning, % 

Klart till 
(ange Q) 

Nytt bibliotekssystem Quria 100 % Q2  

Ny organisation för skolbiblioteken 100 % Q1 

Omorganisation av fritidsgårdens arbetssätt 20 % Q4 

 

Nytt bibliotekssystem Quria och ny organisation för skolbiblioteken har genomförts. Omorganisation av 
fritidsgårdens arbetssätt har inletts och fortsätter under våren. Under 2021 har verksamheterna i 
källaren avvecklats.  



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-01-11 KFN.2022.6

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
Pia Westlin

Kultur- och fritidsnämnden

Sponsoravtal 2022

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

Godkänna förslagen till sponsoravtal för 2022.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ”Riktlinjer för sponsring”. Enligt Kultur- och
fritidsnämndens delegations- och verkställighetsordning ska sponsoravtal överstigande
10 tkr beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.

För 2022 är tre sponsoravtal aktuella för beslut. Det är avtal med Oxelösunds Hamn AB,
SSAB EMEA AB, och Järnbruksklubben, IF Metall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till sponsoravtal Oxelösunds Hamn AB.
Förslag till sponsoravtal SSAB EMEA AB.
Förslag till sponsoravtal Järnbruksklubben, IF Metall

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef för åtgärd



Avtal 1 (1)

Datum

2021-11-15

OXL1
00
v 1.0
2006-
11-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds Kommun
Kultur och fritid
613 81 Oxelösund

Koordinaten, Järntorget 7
Oxelösund

0155-383 50 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-383 53 (fax) registrator-kfn@oxelosund.se

Kultur och fritid Oxelösunds Hamn AB
Magnus Lagerström Douglas Heilborn
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22 0155-25 81 16, 070-399 70 84
magnus.lagerstrom@oxelosund.se douglas.heilborn@oxhamn.se
Oxelösunds kommun Box 26
613 81 Oxelösund 613 21 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324 Org.nr: 556207-4913

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2022
Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna Oxelösunds
Hamn AB och Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet avser stöd till
Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i
punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 25 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31

Avtalet omsluter följande:

♦ Under förutsättning att KFFs scenprogram för vuxen publik kan genomföras
med ordinarie publikmängd (170 eller fler) erhåller Oxelösunds Hamn AB
fribiljetter till dessa, med 10 biljetter till varje tillfälle.

♦ Oxelösunds Hamn AB får använda Koordinatens eventsal gratis för
konferens, kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2022. Salen rymmer
75 personer med dukade runda bord. Vid biosittning ryms 170 personer.
Ljus, ljud, projektor och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras via Fritidskontoret,
0155-383 70 och Oxelösunds Hamn AB måste uppge att bokningen ska
ingå i avtalet.

♦ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att Oxelösunds Hamn AB får
nödvändig information/reklam om de olika programmen i god tid.

♦ Oxelösunds Hamn AB sprider information till sina anställda om Kultur och
fritids konsertprogram.

♦ Kultur och Fritid ser till att Oxelösunds Hamn AB:s namn eller logotyp
synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer,
flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Ort: Ort:

Datum: Datum:

_________________________ __________________________

Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen Oxelösunds Hamn AB
Anders Magnusson Douglas Heilborn



Avtal 1 (1)

Datum

2021-11-26

OXL1
00
v 1.0
2006-
11-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds Kommun
Kultur och fritid
613 81 Oxelösund

Koordinaten, Järntorget 7
Oxelösund

0155-383 50 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-383 53 (fax) registrator-kfn@oxelosund.se

Kultur och fritid SSAB EMEA AB
Magnus Lagerström Anna-Karin Wiberg
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22 Tel: 0155-25 51 39
magnus.lagerstrom@oxelosund.se anna-karin.wiberg@ssab.com
Oxelösunds kommun Postnr 1042
613 81 Oxelösund 613 80 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324 Org.nr: 5563-137933

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2022
Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna SSAB och
Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet avser stöd till Koordinatens
kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 25 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31

Avtalet omsluter följande:

♦ Under förutsättning att KFFs scenprogram för vuxen publik kan genomföras
med ordinarie publikmängd (170 eller fler) erhåller SSAB fribiljetter till
dessa, med 10 biljetter till varje tillfälle. Målbilden är att det arrangeras 8
föreställningar under 2022 som SSAB får fribiljetter till.

♦ SSAB får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens, kundbesök
eller event vid 2 tillfällen under 2022. Salen rymmer 75 personer med
dukade runda bord. Vid biosittning ryms 170 personer. Ljus, ljud, projektor
och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras via Fritidskontoret,
0155-383 70 och SSAB måste uppge att bokningen ska ingå i avtalet.

♦ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att SSAB får nödvändig
information/reklam om de olika programmen i god tid.

♦ SSAB sprider information till sina anställda om Kultur och fritids
konsertprogram.

♦ Kultur och Fritid ser till att SSAB:s namn eller logotyp
synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer,
flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Ort: Ort:

Datum: Datum:

_________________________ __________________________

Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen SSAB
Anders Magnusson Era Kapilashrami



Avtal 1 (1)

Datum

2021-12-07

OXL1
00
v 1.0
2006-
11-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds Kommun
Kultur och fritid
613 81 Oxelösund

Koordinaten, Järntorget 7
Oxelösund

0155-383 50 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-383 53 (fax) registrator-kfn@oxelosund.se

Kultur och fritid Järnbruksklubben, IF Metall
Magnus Lagerström Conny Göransson/Susanna Carlsson
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22 conny.goransson@ssab.com/
magnus.lagerstrom@oxelosund.se susanna.carlsson@ssab.com
Oxelösunds kommun Fritidskommittén, Cypressen. 4120,
613 81 Oxelösund SSAB
Org.nr: 212 000-0324 613 80 Oxelösund

Org.nr: 802433-4958

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2022
Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna
Järnbruksklubben, IF Metall och Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet
avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation
regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 25 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31

Avtalet omsluter följande:

♦ Under förutsättning att KFFs scenprogram för vuxen publik kan genomföras
med ordinarie publikmängd (170 eller fler) erhåller Järnbruksklubben
fribiljetter till dessa, med 10 biljetter till varje tillfälle. Målbilden är att det
arrangeras 8 föreställningar under 2022 som Järnbruksklubben får fribiljetter
till.

♦ Järnbruksklubben får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens,
kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2022. Salen rymmer 75 personer
med dukade runda bord. Vid biosittning ryms 170 personer. Ljus, ljud,
projektor och scen finns i lokalen. Bokning av lokalerna enligt detta avtal
måste göras via Fritidskontoret, 0155-383 70 och Järnbruksklubben måste
uppge att bokningen ska ingå i avtalet.

♦ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att Järnbruksklubben får nödvändig
information/reklam om de olika programmen i god tid.

♦ Järnbruksklubben sprider information till sina anställda om Kultur och fritids
konsertprogram.

♦ Kultur och Fritid ser till att Järnbruksklubbens namn eller logotyp
synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer,
flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Ort: Ort:

Datum: Datum:

_________________________ __________________________

Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen Järnbruksklubben, IF Metall
Anders Magnusson Conny Göransson
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Start av investeringsprojekt Ramdalen IP 2022

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

1. Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att starta och genomföra investeringsprojekt för
investeringar på Ramdalens idrottsplats.

2. Attestant för projektet är kultur- och fritidschef Anders Magnusson.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat fördela 2 850 tkr för 2022 för investeringar på Ramdalens
idrottsplats. Enligt delegations- och verkställighetsordningen ska kultur- och
fritidsnämnden fatta beslut om start av investeringsprojekt ur investeringsramen om
beloppet överstiger 250 tkr.

Ramdalens idrottsplats ska anpassas för att öka tillgängligheten. Behovet av att kunna
träna på friidrottsbanorna på kvällar under höstens mörka timmar för föreningar och
spontanidrottare finns, samt att kunna belysa fotbollsplanen för träning. Områdesstaket
och grindar är av dåligt skick och behöver bytas ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15

Anders Magnusson Hanna Taflin
Kultur- och fritidschef Ekonom

Beslut till:
Kultur- och fritidschef för åtgärd
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-01

Utdragsbestyrkande

(9) Dnr KFN.2022.3

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

Anders Magnusson 2021-10-01 A.16 Partnerskaps- och
reklamöverenskommelse
Halloween Cup 2021,
Proplate, t-shirts

Castor

Anders Magnusson 2021-12-21 A.16 Partnerskaps- och
reklamavtal 2022, ICA
Kvantum, 10 tkr

Avtalsdatabasen

Anders Magnusson 2022-01-03 A.15 Utse beslutsattestanter för
2022, 4 personer

Kommunstyrelse-
förvaltningen, ekonomi

Johan Persson 2022-01-07 A.2 Rättegångsfullmakt till
Inkasso AB Marginalen

Kommunstyrelse-
förvaltningen, ekonomi
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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 

Svar på e-förslag – Bygg kombinerad 
ishall/paddelhall på Ramdalen KFN 2021.41 

 2021-11-16 
Kfn § 52 

Beslut att ta e-förslaget i beaktande om 
statusinventering av sporthallen samt badhuset 
vid Ramdalsanläggningen 

B Q4 2022 

 
 
 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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