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Inledning
Kultur‐ och fritidsnämnden ansvarar för följande verksamheter:










Kommunens åtagande enligt bibliotekslagen och lotterilagen
Kommunens åtagande enligt nationella och regionala mål för kulturverksamhet
Kulturell verksamhet och fritidsverksamhet för barn, ungdom samt vuxna
Kommunens åliggande enligt nationella och regionala mål för besöksnäringen/turismen
Destinationsutveckling inom turismverksamheten
Stöd till studieförbund, föreningar och liknande grupper
Stipendier inom kultur och idrott
Kommunens konstsamling och offentlig utsmyckning samt kommunens kulturmiljöarbete
Kommunens konsumentvägledning

Kultur‐ och fritidsnämnden svarar också för verksamheten inom skolbiblioteken.
För verksamheterna på Ramdalens idrottsplats, bad‐ och sporthall, Jogersöanläggningarna,
badplatserna, Femörefortet och Stjärnholms ridanläggning utövar kultur‐ och fritidsnämnden ett
tillsynsansvar.

Kommunmål 2020 ‐ 2022
Kommunfullmäktige har för 2020 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till
att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara
mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger
per år, vid delår och årsredovisning.

Uppföljning av kommunmålen
Kultur- och fritidsnämnden bidrar med aktuellt värde för de mätbara kommunmål som i
tabellen är markerade med respektive nämnd. Därefter följer, för de respektive målen,
nämndens kommentarer och analys av resultaten. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder
som vidtagits.

Kultur‐ och fritidsnämndens mål 2020
Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret
2020. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till
nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet
av år 2020 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppnådda värden redovisas och kommenteras.
Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Visualisering av måluppfyllelse
Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar utvecklingen relativt
ingångsvärdet.
Uppnått

Ej uppnått

Uppåtgående trend
Ingen förändring
Nedåtgående trend
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Viktiga händelser under året


Coronapandemin med anpassning och omställning av verksamheterna samt
personalresurserna



Evakuering av Stjärnholms stall till nya tältstallar inför renovering av det fuktskadade taket på
stallet



Omfattande investeringar på Ramdalens idrottsplats



Upprustning och invigning av discgolfbanan



Lansering av ny hemsida oxelosund.se samt visitoxelosund.se



Beslut om Biblioteksplan 2021‐2023



Upphandling av nytt molnbaserat bibliotekssystem



Beviljat statsbidrag för ”Stärkta bibliotek”



Förändrad organisation för skolbiblioteken



Koordinaten blir kontantfri
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Måluppfyllelse
Läsanvisning
Bedömning av nämndens måluppfyllelse samt nämndens bidrag till uppföljning av
kommunfullmäktiges mål.
Målvärden och uppnådda värden
Av tabeller på följande sidor framgår ingångsvärden som kommer från resultatet 2019 samt
de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av 2020. Därefter visas
det faktiskt uppmätta målvärdet per 31 dec 2020.
Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut
Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Måluppfyllelse beskrivs för
varje mål med avseende på om måluppfyllelsen är god eller bristande. I de fall måluppfyllelse
är bristande skall åtgärder som vidtagits för att uppnå målet redovisas.
Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är
angivna med respektive nämnd i tabellen. Under tabellen kommenteras och analyseras
måluppfyllelsen. Måluppfyllelse beskrivs för varje mål med avseende på om måluppfyllelsen
är god eller bristande. I de fall måluppfyllelse är bristande skall åtgärder som vidtagits för att
uppnå målet redovisas.
Visualisering av måluppfyllelse
I tabellen visualiseras måluppfyllelse i kolumnen ”Status och utveckling”. Pilens färg visar om
målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar utvecklingen relativt ingångsvärdet.

Uppnått

Ej uppnått

Uppåtgående trend
Ingen förändring
Nedåtgående trend
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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.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål

Marknadsföring av
evenemang, aktiviteter,
händelser på kommunens
digitala medier

Ingångsvärde
(2019)

Målvärde
2020

Resultat
2020

Koordinaten.se

44 480

Lägst 30 000

34 011

Koordinatens
Facebook

297 741

Lägst 200 000

202 473

Visitoxelosund.se

80 675

Lägst 35 000

76 226

Visits Facebook

568 830

Lägst 430 000

383 562

24

Följa värdet

21

Mått till nämndens mål

Antal besök

Antal samverkansprojekt inom
turism
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Status och
utveckling

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
Koordinaten fungerar som ett allaktivitetshus med aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Är också
ett informations‐ och kunskapscentrum samt en träffpunkt och mötesplats.
Samverkan med Kommuncenter.

God måluppfyllelse
Alla verksamheter arbetar med digitala kanaler på olika sätt, hemsidorna, marknadsföring, sociala
medier, filmer, e‐tjänster som biblioteksärenden, ansökan om föreningsbidrag, biljettförsäljning,
anmälan till aktiviteter, streamingtjänst för lån av film, app för lån av ljudböcker, ”Oxelösundsarkivet”
– en digital bilddatabas om Oxelösunds historia och utveckling och litteraturpodden (vinnare av
kommunens bästa utvecklingsarbete 2019).
Lansering av ny webbplats för oxelosund.se samt visitoxelosund.se. Texter och bilder har setts över
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Analys av effekten av vår externa kommunikation för att kontrollera genomslagskraften och se vilka
åtgärder som behövs för förbättring.
Antal besök/räckvidd på våra webbplatser samt sociala medier uppgår vid årets slut till lite över
935.000.
Fritidsgårdens Instagram används flitigt av ungdomar i Oxelösund. Kontakten med ungdomarna sker
oftast genom meddelande i appen.
Kommunikatören har en viktig roll i arbetet med att synliggöra utbudet inom kultur och fritid samt i
övrigt i kommunen både internt och externt. Tryckt media, webbplatser och sociala medier är
kanaler som används. Kommunikationen under året har till stor del varit fokuserat på konsekvenser
av pandemin både inom verksamheten men även övergripande inom kommunen då
kommunikatören ingår i kommunikationsnätverket.
Många pågående projekt och samarbeten inom turism och besöksnäringen bland annat Outdoor‐
weekend och InfoPoints. Ett nytt under utveckling är ”Sörmlandskustens skärgård”.
Arbete med planering för firandet av Oxelösund 70 år fram till beslut togs om att avvakta på grund av
pandemin.
Arbete i projektgruppen för upphandling av den konstnärliga utsmyckningen av nya Oxelöskolan.
Bristande måluppfyllelse
Med anledning av coronapandemin har merparten av planerade evenemang ställts in eller
flyttats fram till 2021 och därför befarades att de satta målvärdena för marknadsföring av
evenemang och aktiviteter inte skulle kunna nås. Det digitala utbudet till allmänheten har
under perioden för pandemin varit oerhört stort och det fanns en ökad risk att vår
kommunikation ”drunknade” i det utbud som finns på digitala plattformar. Trots detta är det
endast en av kanalerna som inte når det satta målvärdet vilket delvis kan ha sin förklaring i
att det under hösten inte varit fulltalig bemanning inom turismen.
Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse
För att öka besöksantalet har även webbplatsen för turismen förnyats i slutet av året. Den
har nu samma plattform som webbplatsen för Oxelösunds kommun.
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Mod och framtidstro
Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna i tabellen.
Ingångsvärde (2019)

Kommunfullmäktiges mätbara mål
(KS) Antalet invånare ska öka med minst 70 personer 2020, 80 personer 2021 och 90
personer 2022
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11 983

Resultat
2020

Status och
utveckling

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara
mål:
Arbete med att öka stoltheten hos medborgarna samt öka attraktionskraften av Oxelösund både som
besöksmål och bostadsort. Arbete med platsvarumärket.
Arbete med ny webbplats för Oxelösunds kommun samt turismen.
Samverkan med företag och föreningar inom turism‐ och besöksnäringen både lokalt och regionalt.
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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.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Ingångsvärde
(2019)

Målvärde
2020

Resultat
2020

55

Följa värdet

43

Förskola

156

Lägst 50

97

Skola

352

Lägst 400

334

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Erbjuda barn och ungdomar
tillgång till mötesplatser och
aktiviteter

Antal aktiviteter för barn och
ungdom vid lov och riskhelger

Erbjuda lässtimulerande
aktiviteter till barn och
ungdomar i kommunen

Antal
lässtimulerande
aktiviteter
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Status och
utveckling

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
För att uppnå målet att kunna erbjuda barn och ungdomar tillgång till mötesplatser och aktiviteter är
långtgående samverkan och gränsöverskridande arbetssätt två viktiga faktorer, framförallt som en
del i det så viktiga förebyggande arbetet. Skolor, förskolor, musikskolan, föreningar, studieförbund,
näringslivet, Svenska kyrkan, Finskt förvaltningsområde, social‐ och omsorgsförvaltningen är exempel
på samarbetspartners.
God måluppfyllelse
Allaktivitetshuset Koordinaten är öppet sju dagar i veckan. Årets två sista veckor var Koordinaten
stängd för fysiska besök på grund av pandemin. Service har ändå funnits med att låna och lämna
böcker i entrén på Koordinaten och kopiera/skriva ut och låna dator har varit möjligt via
Kommuncenter under 5 dagar i veckan.
Genomförande av aktiviteter för barn och unga, anpassade till rekommendationer från
myndigheterna kring pandemin, på sport‐, påsk‐, sommar‐ och höstlov. Samverkan med övriga
förvaltningar i kommunen, företag och föreningar.
Beslut i Kommunstyrelsen om medel för att anordna aktiviteter för barn och unga i Oxelösund under
sommaren 2020 har möjliggjort för 8 föreningar att anordna kostnadsfria aktiviteter för barn och
unga. Exempel är utesimskola, Camp Jogersö, parkour, kanotpolo.
Med anledning av pandemirestriktionerna har fritidsgården haft begränsade öppettider.
Verksamheten har inriktats på uppsökande verksamhet med utomhusaktiviteter, fältarbete och
aktiviteter på sociala medier som Instagramtävlingar. Man har också genomfört aktiviteter med
begränsat tillåtet antal besökare vilket i sin tur förde med sig att det gick att möta ungdomar på ett
mer närvarande sätt. Personalen upplever att de har satsat mer på kvalitet istället för kvantitet och
det har gjort att fler ungdomar blivit sedda och därmed känt sig tryggare.
Arbete med stärkt intern samverkan mellan fritidsgården och biblioteket.
Restriktionerna med anledning av pandemin har skapat ett behov att undersöka möjligheterna till att
skapa en virtuell fritidsgård, att möta ungdomar på ett interaktivt sätt. Den helt ”digitala”
fritidsgården beräknas starta upp under de första veckorna av 2021.
Samverkan i de lokala nätverken kring barn och unga som SSPF (nätverkssamarbete mellan skolan,
socialtjänsten, polisen och fritid) och ingår som en del av handlingsplanen i det brottsförebyggande
arbetet.
Föräldracafé i samverkan med utbildningsförvaltningen, social‐ och omsorgsförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen.
Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott. I slutet av
december stängdes alla kommunens sporthallar på grund av strängare pandemirestriktioner.
Stöd och bidrag till föreningar, med verksamhet för barn och ungdomar, samt studieförbund.
Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar har förtur vid bokningar av sporthallar och
planer och har subventionerade taxor.
Bidragsberättigade föreningar i Oxelösund har getts möjlighet att söka bidrag för feriearbetare under
sommarlovet 2020.
16 feriearbetare har sysselsatts inom kultur‐ och fritidsförvaltningens verksamheter.
Varje skola har ett skolbibliotek med bemanning av personal från biblioteket. Genom samarbete med
utbildningsförvaltningen via skolbiblioteken på olika sätt stötta lärarnas arbete när det gäller
läroplanens mål för läsande, skrivande, informationssökning och källkritik. Exempel är läsgrupper i
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trean inför nationella prov, vägledning om böcker och läsande och samverkan med speciallärare
kring barn och unga med läshinder,
Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för ”Inköp av litteratur till folk‐ och skolbibliotek” går oavkortat
till att förstärka skolbiblioteken.
Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för ”Stärkta bibliotek” har möjliggjort utvecklad samverkan med
förskola/skola kring olika läsfrämjande åtgärder.
Bristande måluppfyllelse
Med anledning av pandemin har många aktiviteter för barn och ungdomar på förskola/skola
avbokats/ställts in under året. Konsekvensen av det blev att målet för lässtimulerande
aktiviteter för skola inte har uppnåtts. En bidragande orsak är också att en skola sa upp
samarbetet kring skolbiblioteket under hösten och inget arbete med läsfrämjande aktiviteter
har genomförts där med personal från biblioteket.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse
Ett nytt avtal har slutits med utbildningsförvaltningen som stärker samarbetet kring
verksamheten på skolbiblioteken. Avtalet innebär en ökad bemanning från biblioteket på
skolbiblioteken från 2021.
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Trygg och säker uppväxt
Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna i tabellen.
Ingångsvärde (2019)

Kommunfullmäktiges mätbara mål
(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka.
(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå
med genomsnittet för Sveriges kommuner.
(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka.
(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå
med genomsnittet för Sveriges kommuner.
(UN) Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i svenska och svenska som andra
språk ska öka (N15452)
(UN) Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i matematik (N15454) ska öka.
(UN) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka (N17461)

57,6 %
16 % under riket
58,8 %
14,6 % under riket
72 %
43 %
66,3 %

(UN) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med
genomsnittet för Sveriges kommuner.
(UN) Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola
ska öka.
(UN) Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i
nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
(UN) Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka.
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4,2 % under riket
64,3 %
13,9 % under riket
90 %

Resultat
2020

Status och
utveckling

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara
mål:
Varje skola har ett skolbibliotek med bemanning av personal från biblioteket. Genom samarbete med
utbildningsförvaltningen via skolbiblioteken på olika sätt stötta lärarnas arbete när det gäller
läroplanens mål för bland annat läsande och skrivande. Exempel är läsgrupper i trean inför nationella
prov.
Digitalt författarbesök för alla i årskurs 5.
För barn med svårigheter i språkutvecklingen distribuerar biblioteket bokrecept i samverkan med
Region Sörmland. Bokrecept kan skrivas ut av logoped, tal‐ eller specialpedagog.
För äldre barn med läshinder finns möjlighet att få stöd med egen nedladdning av ljudböcker.

Mottagande av praoelever, ungdomstjänst och gymnasiepraktikanter.
16 feriearbetare har sysselsatts inom kultur‐ och fritidsförvaltningens verksamheter.

12

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.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål
Erbjuda tillgång till mångsidig
biblioteks-, kultur- och
fritidsgårdsverksamhet
Erbjuda tillgång till fysiska
aktiviteter via tillgängliga
fritidsanläggningar och miljöer för
spontanidrott / friluftsaktiviteter

Mått till nämndens mål

Ingångsvärde
(2019)

Målvärde
2020

Resultat
2020

61

Bibehålla värdet

61

Genomföra
mätning

29

Följa värdet

98

Antal öppettimmar / vecka på
biblioteket
Antal öppettimmar / vecka på
Fritidsgården
Antal öppettimmar / vecka på
Ramdalens sim- och sporthall

98
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Status och
utveckling

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
Med anledning av pandemin och restriktioner om begränsningar i publikantalet har
merparten av evenemang och aktiviteter fått ställas in. Ett par evenemang genomfördes under
året med hänsyn taget till de olika pandemirestriktionerna.
God måluppfyllelse
Koordinaten fungerar som ett allaktivitetshus med aktiviteter och upplevelser för alla åldrar.
Varierat utbud av musikprogram samt utställningsverksamhet.
Väl utvecklad samverkan med andra förvaltningar, företag och föreningar för att skapa hälso‐
främjande aktiviteter.
Biblioteket med bra utbud av media, tillgång till datorer, tyst läsrum, café med tidskriftshörna samt
studierum. Uppföljning av och fortsatt arbete med HBTQ‐certifieringens budskap.
Konsumentvägledaren har hanterat 67 ärenden under året.
Omfördelning av kostnaderna för media där en ökning av möjligheterna att lyssna på e‐böcker
digitalt har gjorts med anledning av pandemin.
Bibliotekets podd ”Litteraturväven” har producerat 5 avsnitt under 2020.
Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för ”Stärkta bibliotek” har delvis använts för att kunna minska de
digitala klyftorna i samhället. Främja en ökad digital kompetens hos allmänheten, kunskap i att
hantera digitala verktyg och tjänster.
Satsning har gjorts på att utöka ”Boken-kommer-servicen” med hemleverans till alla inom
riskgrupper som önskat detta, över 300 hemleveranser har gjorts under pandemin.
Genomförande av digitala valborgs‐ och nationaldagsfiranden, har tillsammans haft 175.000
visningar. Några av årets utställningar på Koordinaten har kunnat ses digitalt.
Med anledning av pandemirestriktionerna har fritidsgården haft begränsade öppettider.
Verksamheten har inriktats på uppsökande verksamhet med utomhusaktiviteter, fältarbete och
aktiviteter på sociala medier som Instagramtävlingar. Man har också genomfört aktiviteter med
begränsat tillåtet antal besökare vilket i sin tur förde med sig att det gick att möta ungdomar på ett
mer närvarande sätt. Personalen upplever att de har satsat mer på kvalitet istället för kvantitet och
det har gjort att fler ungdomar blivit sedda och därmed känt sig tryggare.
Arbete med framtagande av en Fritidsplan samt revidering av biblioteksplanen.
Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott. Sporthallarna har
använts sparsamt under hösten på grund av pandemirestriktionerna.
Upprustning och invigning av discgolfbanan som i genomsnitt haft 60 besökare per dag.
Aktivitetsskyltar/träningsstationer uppsatta runt motionsspåret på Jogersö.
Fortsatt upprustning av Ramdalens idrottsplats bland annat nya avbytarbås, staket runt
friidrottsbanorna, ny belysning, ljudanläggning och resultattavla, anpassning för att öka
tillgängligheten, asfaltering, installation av fiber, nya entrélösningar samt förberedelser för ny
belysning.
På Ramdalens idrottsplats har träningsverksamhet pågått som vanligt men färre antal matcher har
genomförts. Sportboendet Campox har under året endast haft några enstaka bokningar.
Inlett samarbete med daglig verksamhet inom social‐ och omsorgsförvaltningen för att skapa
meningsfull sysselsättning på Ramdalens idrottsplats.
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Efter 2019 års ökning av antalet besök inom bad och träning på Ramdalens sportcenter har en
minskning setts under 2020 med anledning av pandemin, framförallt för seniorer. Gruppträning, som
till viss del genomförts utomhus, och sporthallen har också haft en minskning men inte lika stor. Det
har endast varit mindre begränsningar i öppettiderna. En ökning av antalet engångsentréer har setts.
Påbörjat arbete inför renovering av det fuktskadade taket på stallet i Stjärnholm.
Stöd och bidrag till föreningar med verksamhet för vuxna samt studieförbund.
Utdelning av kultur‐, idrotts‐ och eldsjälsstipendier.
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God folkhälsa
Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna i tabellen.
Kommunfullmäktiges mätbara mål

Ingångsvärde
(2019)

(KS) Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka

Ingen mätning

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

80%

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

86%
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Resultat
2020

Status och utveckling

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara
mål:
Koordinatens och bibliotekets betydelse för information, delaktighet, insyn och inflytande ur ett
demokratiskt perspektiv.
Kultur‐ och fritidsnämnden har öppna sammanträden dock inte under pandemin.
Kultur och fritid följer kommunens rutin för ”Säg vad du tycker”.
Mottagande och handledning av personer som är i behov av arbetstränings‐ och praktikplatser på
olika nivåer.
Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för ”Stärkta bibliotek” har delvis använts för att kunna minska de
digitala klyftorna i samhället. Främja en ökad digital kompetens hos allmänheten, kunskap i att
hantera digitala verktyg och tjänster.
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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.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Ingångsvärde
(2019)

Målvärde
2020

Resultat
2020

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

Antal aktiviteter för äldre

280

Lägst 150

424

18

Status och
utveckling

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
Precis som för barn och unga kan det förebyggande arbetet vara av vikt – hålla de äldre friskare
längre genom olika kultur‐ och fritidsaktiviteter.

God måluppfyllelse
På Koordinaten arrangerades senior‐ och anhörigcafé två gånger i veckan samt finskt språkcafé fram
till pandemins utbrott. Med anledning av restriktioner om begränsningar i deltagarantalet har
merparten av aktiviteter inomhus riktade till äldre fått ställas in under året.
För att ändå kunna erbjuda äldre tillgång till aktiviteter har, i samverkan med Anhörigstöd,
”Kultur på distans” arrangerats på äldreboendenas och trygghetsboendets uteplatser vid 73
tillfällen under året.
”Boken‐kommer service” – hemleverans för äldre som inte själva kan komma till biblioteket.
Under pandemin har satsning gjorts på att utöka ”Boken-kommer-servicen” med
hemleverans till alla inom riskgrupper och äldre som önskat detta, drygt 320 hemleveranser
har gjorts under året.
För personer med syn‐ och läshinder finns talböcker, böcker med stor stil samt möjlighet till
nedladdning av ljudböcker, både som görs av biblioteket eller via egen licens.
Södermanlands Nyheter finns att lyssna på som taltidning på biblioteket.
Stöd och bidrag till föreningar med verksamhet för äldre.
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Trygg och värdig ålderdom
Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna i tabellen.
Ingångsvärde
(2019)

Kommunfullmäktiges mätbara mål
(VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka

91%

(VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka

74%

(VON) Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i
nivå med ingångsvärdet för 2019, som var 11 st

19 st
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Resultat
2020

Status och
utveckling

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara
mål:
Aktiviteter som kan bidra till att öka nöjdheten hos boende:
Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media
samt visa film. Pandemirestriktionerna har gjort att besöken från biblioteket på äldreboenden varit få
under 2020.
Samverkan med äldreomsorgsförvaltningen kring aktiviteter. Till exempel ”Kultur på distans”.
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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.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål

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

Samverkan med aktörer inom
turist- och besöksnäringen

Ingångsvärde
(2019)

Målvärde
2020

Resultat
2020

Antal öppetdagar / år på Koordinaten

345

Följa värdet

330

Barn och unga

256

Lägst 250

216

Övriga

415

Lägst 300

155

4,6

Lägst 4,0

Enkäten görs i
början av 2021

Mått till nämndens mål

Antal aktiviteter på
Koordinaten

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

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
Forskning visar att människors möjligheter till och upplevelse av livskvalitet är i stor utsträckning
avgörande för var man väljer att bosätta sig. Levande och stimulerande utbud av aktiviteter inom
kultur‐ och fritidsområdena, fritidsanläggningar, föreningsliv mm är viktiga faktorer.
God måluppfyllelse
Koordinaten är ett av Sveriges mest besökta bibliotek och en aktiv mötesplats. Framgångsfaktorer är
gränsöverskridande arbetssätt och väl utvecklad samverkan, bra öppethållande, hög servicegrad och
tillgänglighet.
Samverkan med kommuncenter.
Med hänsyn taget till myndigheters rekommendationer kring smittspridning med anledning av
pandemin har Koordinaten haft stängt för fysiska besök 15 dagar under året och under 8 av dom har
tillgång till biblioteksservice ändå funnits.
Kultur och fritid erbjuder upplevelser inom bland annat litteratur, musik, teater, utställningar, firande
av högtider samt varierande aktiviteter för alla åldrar.
Biblioteket har studieplatser, litteraturservice och tillgång till datorer för studerande och besökare.
Auktoriserad turistbyrå som är öppen hela året samt ambulerande turistinformation under
sommartid.
Lokala samverkansprojekt inom besöksnäringen som turisttaxi och Lionståget.
Täta kontakter med och uppföljning av situationen för företag och föreningar inom besöksnäringen
med anledning av pandemin. Sommaren har varit mycket bra trots anpassningar som behövt göras
efter rekommendationer från myndigheterna för att minska smittspridning av coronaviruset. Boda
Borg har slagit besöksrekord, Skärgårdsvåfflan har ökat omsättningen med över 50 %, många nya
medlemmar till Sörmlandsleden är exempel från besöks‐ och turistnäringen i sommar.
Bristande måluppfyllelse
Med anledning av pandemirestriktioner under året har merparten av aktiviteterna på
Koordinaten fått ställas in och många bokningar har uteblivit.
Antal besök på Koordinaten minskade med ca 45 % under året i jämförelse med 2019, främst
evenemangs‐ och cafébesökare.
Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse
I stället för aktiviteter på Koordinaten har fritidsgården ställt om arbetet mot aktiviteter
utomhus, fältarbete samt aktiviteter på sociala medier. Under senare delen av hösten har man
undersökt möjligheterna för att bygga upp en helt digital fritidsgård.
I samverkan med Anhörigstöd har äldre erbjudits tillgång till aktiviteter, ”Kultur på distans”,
som arrangerats på äldreboendenas och trygghetsboendets uteplatser vid 73 tillfällen under
året.
Satsning har gjorts på att utöka ”Boken-kommer-servicen” med hemleverans till alla inom
riskgrupper och äldre som önskat detta, drygt 320 hemleveranser har gjorts under året.
Enkät till aktörer inom turism- och besöksnäringen kommer genomföras under
januari/februari 2021.
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Attraktiv bostadsort
Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna i tabellen.
Ingångsvärde
(2019)

Kommunfullmäktiges mätbara mål
(UN) Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka

52 %

(KS) Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska
förbättras/öka (betyg skala 1‐6)

3,39

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

98 %

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

46 %

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

85 %
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Resultat
2020

Status och utveckling

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara
mål:
Kontinuerlig dialog kring service, värdskap och bemötande i personalgruppen på Koordinaten.
Samverkan med kommuncenter.
Täta kontakter med och uppföljning av situationen för företag och föreningar inom besöksnäringen
med anledning av coronapandemin.
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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.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Medarbetare ska uppleva att de har
en bra arbetssituation

Medarbetarindex MI
(medarbetarundersökning)

Ingångsvärde
(2019)

Målvärde
2020

Resultat 2020

86 %

Bibehålla
värdet

Ingen
medarbetarundersökning
gjord under 2020
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Status och
utveckling

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
Det gränsöverskridande och flexibla arbetssätt som finns på Koordinaten ger en effektiv organisation
som snabbt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar. Det finns en hög grad av
medarbetarengagemang samt en helhetssyn som innefattar både den egna förvaltningen men också
kommunen som helhet.
Ändrade arbetsuppgifter för ett antal medarbetare som arbetat mot äldreomsorgs‐, och social‐ och
omsorgsförvaltningen med samordning av personalomställningen, samordning och inköp av
skyddsutrustning ‐ framförallt bristvaror samt arbete med medborgarstödet med anledning av
coronapandemin. Deltagande i projekt Klimatval, ett tjänstedesignprojekt tillsammans med
kostenheten och kommunikation‐ och serviceenheten för att främja hållbara matval för
Brevikskolans elever nu och framåt.

God måluppfyllelse
Arbetsmiljöarbetet följer de rutiner som finns för kommunens verksamheter, APT, samverkan,
handlingsplan, riskbedömning, tillbuds‐ och skaderapportering, sjukfrånvaro,
medarbetarundersökning, säkerhetsronder med mera.
Vi har haft ett bra uttag av semester och komp. Bemanningen under semesterperioden har fungerat
bra. En semestervikarie för bibliotek och turism har varit anställd.
Omflyttning av arbetsrum och funktioner för ett ännu mer optimalt arbetsflöde.
Under 2019 gjordes en översyn av förvaltningens organisation för att få ett tydligt och nära
ledarskap. Den nya organisationen fungerar mycket bra.
Organisationen har varit starkt påverkad av coronapandemin. Arbete med noggrann uppföljning av
korttidsfrånvaron för att upptäcka behov av snabb omställning av personalresurserna.
Intensivt arbete med administration och kommunikation kring inställda och framskjutna evenemang.
Täta verksamhetsmöten med rapportering, avstämningar och beslut kring följder av pandemin. Extra
APTn, ändrade rutiner. Internt veckobrev med information från förvaltningschefen.
Efter översyn och genomlysning av kontanthanteringen på Koordinaten togs beslut om att bli
kontantfria från 1 juni. Utgångspunkten var både hygien med anledning av pandemin samt
kostnadsbilden men också trygghets‐ och säkerhetsskäl både för besökare och personal.

Medarbetarundersökning har hittills genomförts vartannat år i Oxelösunds kommun, nästa gång blir
förmodligen under 2021.
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Hållbar utveckling
Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna i tabellen.
Ingångsvärde (2019)

Kommunfullmäktiges mätbara mål
(KS) Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.

‐1,4 %

(KS) Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2020 2,0
%, 2021 1,5 % och 2022 1,5 %.

0,3 %

(KS) Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %.

100,0 %

(KS) Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.

38,1 %

(KS) Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.

Index 80

(KS) Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska

8,4 %

(KS) Resande med kollektivtrafik ska öka

248 950

(KS) Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %

47,9 %

(VON) Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40 % (2018 34%)

34,2 %
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Resultat
2020

Status och utveckling

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara
mål:
Det gränsöverskridande och flexibla arbetssätt som finns på Koordinaten ger en effektiv organisation
som snabbt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar. Det finns en hög grad av
medarbetarengagemang samt en helhetssyn som innefattar både den egna förvaltningen men också
kommunen som helhet.
Ändrade arbetsuppgifter för ett antal medarbetare som arbetat mot äldreomsorgs‐, och social‐ och
omsorgsförvaltningen med samordning av personalomställningen, samordning och inköp av
skyddsutrustning ‐ framförallt bristvaror samt arbete med medborgarstödet med anledning av
coronapandemin. Deltagande i projekt Klimatval, ett tjänstedesignprojekt tillsammans med
kostenheten och kommunikation och serviceenheten för att främja hållbara matval för Brevikskolans
elever nu och framåt.

Tydliga rutiner för och aktivt arbete på förvaltningen kring ekonomi‐ och verksamhets‐uppföljning.
Samverkan med kommuncenter – ”En väg in”.
Eventsalen på Koordinaten har under pandemin upplåtits till kommunens nämnder och förvaltningar
för att kunna genomföra sammanträden och möten.
Koordinaten är en mötesplats för olika aktörer inom integrationsområdet t ex språkvänner och
läxhjälp.
Nyanlända barn och ungdomar är flitiga besökare på fritidsgården samt på Koordinaten.
Biblioteket samverkar på olika sätt med Campus/SFI. Andel av schablonersättningen för nyanlända
har gjort att efterfrågan på media på olika modersmål, lättläst litteratur på svenska samt viss
kurslitteratur har kunnat tillgodoses i högre omfattning (har ökat möjligheten att kunna uppfylla
bibliotekslagen).
Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för ”Stärkta bibliotek” har möjliggjort ett ökat stöd till nyanlända
som t ex projekt ”Läspunkt”, hjälp med att läsa och förstå texter, flera dagar/vecka samt läsgrupper.
Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för ”Stärkta bibliotek” har delvis också använts för att kunna
minska de digitala klyftorna i samhället. Främja en ökad digital kompetens hos allmänheten, kunskap
i att hantera digitala verktyg och tjänster.
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Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt
Mål

Mått

Målvärde

Biblioteksplan 2018‐2020

22 punkter

22 punkter

Uppföljning / resultat

Övriga planer som valts att integreras i verksamhets‐ och handlingsplanen
Område

Ingår i mål, alternativt beskriv aktivitet och målsättning

Besöksnäringsplan 2018‐2023

Mod och framtidstro, Attraktiv bostadsort

Kulturplan 2018‐2025

Mod och framtidstro, Trygg och säker uppväxt, God folkhälsa, Trygg
och värdig ålderdom, Attraktiv bostadsort, Hållbar utveckling
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Personal
Antalet tillsvidareanställda är samma som 2019 medan antalet visstidsanställda har minskat med 3.
Sjukfrånvaron har totalt sett ökat med 1,8 % i jämförelse med 2019. Det är korttidsfrånvaron, upp till
14 dagar, som står för ökningen (stanna hemma vid minsta symtom). Långtidssjukfrånvaron är på
samma nivå som 2019. Kontinuerligt arbete med att försöka minimera deltidsvakanser på
personalsidan. En vikarie är anställd året ut.
Organisationen bedöms vara frisk men har varit starkt påverkad av coronapandemin. Arbete med
noggrann uppföljning av korttidsfrånvaron för att upptäcka behov av snabb omställning av
personalresurserna.
Arbete med olika anpassningar i verksamheterna för minskad smittspridning efter allmänna och
skärpta råd samt rekommendationer och restriktioner från myndigheterna har skapat ett behov av
att vara kreativ och tänka nytt samt se till helheten både på förvaltningen men också inom
Oxelösunds kommun.
Ändrade arbetsuppgifter för ett antal medarbetare med anledning av pandemin. Exempel är arbete
mot äldreomsorgs‐ och social‐ och omsorgsförvaltningen med samordning av personalomställningen,
samordning och inköp av skyddsutrustning ‐ framförallt bristvaror. Arbete med medborgarstödet.
Deltagande i projekt Klimatval, ett tjänstedesignprojekt tillsammans med kostenheten och
kommunikation och serviceenheten för att främja hållbara matval för Brevikskolans elever nu och
framåt.

Pandemin har fått till följd att kraven på möjligheter att kunna arbeta hemifrån ökade under året.
Tidiga förberedelser för att ge personalen möjligheter att kunna arbeta hemifrån och som blev, med
noggrann planering, alltmer omfattande under hösten.
Även till möten och utbildningar har digitala plattformar som Teams använts i allt större utsträckning.
Vi har haft ett bra uttag av semester och komp. En semestervikarie för bibliotek och turism har varit
anställd.
Vi följer kommunens riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa. Handlingsplan för SSAM, det systematiska
arbetsmiljö‐, säkerhets‐ och hälsoarbetet, finns. Regelbunden uppföljning har gjorts på APT
(arbetsplatsträff).
Regelbundna arbetsplats‐ och samverkansträffar på förvaltningen. Arbetsmiljöfrågor är en fast punkt
på APT.
Två hälsoinspiratörer finns på förvaltningen.

31

Ekonomi
Verksamhet
Nämndverksamhet
Turism och camping
Gemensam administration
Fritid
Kultur
Fritidsanläggningar
Fritidsgård
Café och uthyrning
Grundskola
Summa för ansvarsområdet

Anslag
545
1 338
1 141
2 152
7 671
15 054
2 479
102
0
30 482

Summa 2019
Summa 2018
Summa 2017

30 430
28 623
28 596

Ursprungligt anslag
Ändrat anslag utifrån följande beslut:
Kapitalkostnader nya investeringar
Medel till prioriterade grupper helårseffekt
2020
Ny anslagsram

Övriga
intäkter
0
18
168
75
1 555
487
192
1 052
44
3 591

Kostnad
-511
-1 191
-1 131
-2 269
-9 029
-15 633
-2 632
-1 368
-44
-33 808

Resultat
34
165
178
-42
196
-92
40
-214
0
265

4 829
5 210
4 354

-34 936
-33 374
-32 501

323
459
449

30 195
241
46
30 482

Utfall jämfört med budget
Kultur‐ och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr.
Nämndverksamheten visar ett plusresultat på grund av något lägre arvoden än budgeterat då
nämnden haft ett lägre antal deltagare vid sammanträden under 2020 än tidigare år på grund av
restriktioner kring coronapandemin.
Turismverksamheten visar även den ett positivt resultat, vilket främst beror på lägre perso‐
nalkostnader 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. Det hade även budgeterats
kostnader för arrangemanget Diggiloo, men då evenemanget inte genomfördes på grund av
pandemin ledde detta till ett överskott.
Fritidsverksamheten visar ett underskott mot budget på grund av något högre lönekostnader samt
ökade kostnader för inventarier och dataprogram än budgeterat.
För kulturverksamheten beror överskottet främst på högre statsbidrag än budgeterat. Bidraget för
stärkta bibliotek budgeterades endast för perioden januari‐maj men en förlängning för hela 2020
beviljades sedan. Nämnden mottog även kompensation för sjuklönekostnader till följd av pandemin.
Fritidsanläggningarna visar ett underskott som delvis beror på pandemin, lägre intäkter då
uthyrningen på Ramdalens idrottsplats och Campox minskade under året. Även ökade kostnader för
stallet i Stjärnholm i samband med evakueringen till tältstallarna.
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Fritidsgården visar en positiv budgetavvikelse framförallt på grund av lägre kostnader för aktiviteter
och evenemang då fritidsgården fått ställa om sin verksamhet på grund av pandemirestriktioner.
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 50 tkr.
Intäkterna minskade med 1,2 mkr.
Kostnaderna minskade med 1,1 tkr.
Coronapandemin har haft stor inverkan på nämndens intäkter under året, försäljningen från caféet
har under 2020 varit 0,35 mkr lägre än under 2019. Även intäkterna för entréavgifter, övriga avgifter
och lokalhyror har minskat med 0,1 mkr, 0,15 mkr respektive 0,1 mkr.
Statsbidragen har i stort minskat, detta gäller främst bidrag från Socialstyrelsen 0,3 mkr,
Arbetsförmedlingen 0,2 mkr och Migrationsverket 0,2 mkr.
Lönekostnaderna har ökat med 0,3 mkr, vilket beror på årliga löneökningar.
Avgifterna för vatten och avlopp är 0,3 mkr lägre än 2019 då det förra året var en vattenläcka på
Ramdalens idrottsplats.
Kostnaderna för dataprogram är 0,1 mkr högre än förra året, förberedelser för nytt bibliotekssystem
samt ökade kostnader för licenser och uppdateringar.
Kostnaderna för artister, evenemang och övriga tjänster är 0,6 mkr lägre än förra året, detta på
grund av att flertalet evenemang fått ställas in till följd av pandemin.

Investeringar
Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Färdigställda projekt

Beslutad
totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget
Inventarier i kommunen o Koordinaten
0,3
0,1
0,2
0,3
Flytta boulebanor
0,2
0,0
0,2
0,2
Totalt Kultur- och fritidsnämnd
Pågående projekt
Ramdalens idrottsplats
Totalt Kultur- och fritidsnämnd

0,5

0,1

0,4

0,5

Beslutad
totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget
3,6
1,2
2,4
2,1
3,6

1,2

2,4

2,1

Utfall Avvikelse
0,1
0,2
0,0
0,2
0,1

Utfall Avvikelse
0,3
1,8
0,3

Nämnden disponerade totalt 2,6 mkr i investeringsmedel för 2020.
Medel för inventarier åtgärder i kommunen har använts till upprustning och utveckling av
discgolfbanan i anslutning till Ramdalens fritidsanläggningar.
Investeringsobjekt Ramdalens idrottsplats påbörjades i stor omfattning under hösten 2020 och
kommer fortsätta under 2021. Önskar tilläggsbudget till 2021 på kvarvarande medel,
1,8 mkr.
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0,4

1,8

För inventarier Koordinaten önskas tilläggsbudget till 2021 på kvarvarande medel, 0,2 mkr. Behov av
ombyggnation i entrén samt inväntar besked från IT‐enheten om nytt kablage för digitala skyltar/TV‐
skärmar på Koordinaten för kommuninformation samt marknadsföring.

Mål och medel
Kultur‐ och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr. Årsprognosen under hösten
visade ett befarat underskott men tack vare ekonomisk försiktighet med inköps‐ och vikariestopp
vändes det och resultatet för verksamheten blev ett överskott med 0,2 mkr. Efter beslut i
kommunfullmäktige i december fick kultur‐ och fritidsnämnden del av ersättning till kommuner för
sjuklönekostnader för perioden april‐december med 0,1 mkr och det bidrog till det positiva
resultatet.
Av nämndens sjutton målvärden har tolv nåtts och samtliga tjugotvå punkter i biblioteksplanen är nådda. Fyra av de fem målvärdena som inte nåtts är knutna till antalet
aktiviteter/evenemang men på grund av pandemin har merparten av evenemangen fått
ställas in under året.
Samtliga aktiviteter i handlingsplanen för kultur- och fritidsförvaltningen är genomförda dock,
som en följd av pandemin, inte i den omfattning/antal som var planerat.
Det gränsöverskridande och flexibla arbetssätt som finns på Koordinaten har bidragit till att en snabb
omställning till mer uppsökande verksamhet har varit möjlig. Exempel är
evenemang/aktiviteter utomhus, satsning på ”boken-kommer” med hemleveranser, digitala
aktiviteter med mera och flertalet av målvärdena har därför ändå kunnat uppfyllas.
Det femte målvärdet som inte nåtts gäller en enkät till aktörer inom turism- och
besöksnäringen som inte genomförts under 2020, den kommer göras i början av 2021.
Antal fysiska besök på Koordinaten minskade med ca 45 % i jämförelse med 2019, främst
evenemangs‐ och cafébesökare. Antal besök på våra webbplatser samt sociala medier uppgår vid
årets slut till strax över 935.000.
För Koordinaten, Ramdalens idrottsplats och sportboendet Campox har många bokningar uteblivit.
Café- och biljettförsäljning har minskat och intäkterna för dessa under året har mer än
halverats i jämförelse med 2019.
Verksamheterna inom kultur och fritid har en hög andel av extern intäktsfinansiering. Det gör
en ökad sårbarhet och effekterna blir stora när intäkterna minskar eller uteblir.
Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för Stärkta bibliotek har bidragit till att nå en bättre
måluppfyllelse och har samtidigt ökat möjligheten att kunna uppfylla bibliotekslagen.
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Revision
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har en granskning av kommunens
avtalsförvaltning genomförts av EY. Syftet var att bedöma om avtalsförvaltningen är ändamålsenlig.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunens avtalsförvaltning bör stärkas inom ett antal
områden. Det saknas i nuläget en processbeskrivning för avtalsförvaltningen och roller och ansvar är
inte tydligt definierade.
Ett tydliggörande av processen och ansvarsfördelningen skulle skapa en tydligare grund för
genomförandet av avtalsförvaltningen. Ett ytterligare steg för att förbättra förutsättningarna för en
ändamålsenlig avtalsförvaltning är att säkerställa att inköpsavdelningen får tillgång till tillräckliga
systemstöd.
I granskningen har tre avtal granskats särskilt. Den övergripande bedömningen är att det
förekommer uppföljning av leverantörerna men att den kan utvecklas. Avtalsuppföljningen bör bygga
på en riskanalys för att säkerställa att uppföljningen inriktas på väsentliga frågor. Formerna för
avtalsuppföljning bör också tydligare framgå i avtalen med leverantörerna. Vidare bör
minnesanteckningar från uppföljningsmötena justeras för att utgöra ett ändamålsenligt underlag för
båda avtalsparter.
Återrapporteringen av avtalsuppföljningen till nämnd och styrelse bör stärkas. Enligt
kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare ska återrapportering av
uppföljningen ske i samband med redovisningen av den interna kontrollen.
De förtroendevalda revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:


Tydliggöra hur avtalsförvaltning ska ske i kommunen.



Prioritera implementering av planerat e‐handelssystem.

Med anledning av revisionsrapporten lämnar de förtroendevalda revisorerna följande
rekommendationer till kultur‐ och fritidsnämnden:


Säkerställa att återrapporteringen av avtalsuppföljningen sker i enlighet med
kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare.



Säkerställa att avtalsuppföljningen dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.



Säkerställa att formerna för uppföljning tydligt framgår av avtal.

Efter beslut i kultur‐ och fritidsnämnden 2020‐05‐19 § 22 lämnades följande yttrande över
revisionsrapportens rekommendationer till kultur‐ och fritidsnämnden:


Uppföljning av privat utförare ska göras i samband med redovisning av den interna kontrollen.
Skrivs in som ett kontrollmoment i kultur‐ och fritidsnämndens kommande internkontrollplan.



Minnesanteckningar från uppföljningsmöten kommer att justeras för att utgöra ett
ändamålsenligt underlag för båda avtalsparter.



Kultur‐ och fritidsnämnden kommer följa av kommunstyrelsen framtagna riktlinjer för hur
avtalsförvaltning ska ske i kommunen. Samverkan med inköpsavdelningen vid framtagande av
avtal.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna reviderad internbudget i verksamhetsplan för 2021.

2. Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om verksamhetsplan med internbudget för 2021
vid nämndens sammanträde 2021-01-13.
Efter det har två korrigeringar gjorts i budgetunderlagen, hyror för fritidsanläggningar samt
personalkostnader på grund av semesterväxling.
I övrigt är det inga förändringar i verksamhetsplan för 2021.
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Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2021-01-13, § 1
Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2021-02-17, §

Inledning
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2021-2023 vilken
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna
anta en verksamhetsplan.

Fortsatt process VP/HP
Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska handlingsplaner tas fram på
förvaltnings- och enhetsnivå. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter
som planeras i syfte att nå nämndens mål samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar.
Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef.
Förvaltningsledningen säkerställer att förvaltningens handlingsplaner gemensamt svarar
upp mot nämndens verksamhetsplan genom att sammanställa alla handlingsplaner i ett
gemensamt dokument.
Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med
åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs
ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.
Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren,
handlingsplanen och verksamhetsplanen.
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Ekonomi
Internbudget 2021 - 2023
(Tkr)
NETTOKOSTNAD
11 Nämnden
24 Turism, konsumentinformation
30 Gemensam administration
32 Fritid
33 Kultur
34 Fritidsanläggningar
35 Fritidsgård
36 Café och uthyrning

S:a Nettokostnad
(Tkr)
INTÄKTER
11 Nämnden
24 Turism, konsumentinformation
30 Gemensam administration
32 Fritid
33 Kultur
34 Fritidsanläggningar
35 Fritidsgård
36 Café och uthyrning

S:a Intäkter
(Tkr)
KOSTNADER
11 Nämnden
24 Turism, konsumentinformation
30 Gemensam administration
32 Fritid
33 Kultur
34 Fritidsanläggningar
35 Fritidsgård
36 Café och uthyrning

S:a Kostnader

Årsprognos
per oktober
2020
535
1 258
1 026
2 182
7 617
15 184
2 468
270

30 540
Årsprognos
per oktober
2020
0
20
155
0
1 440
524
213
1 158

3 510
Årsprognos
per oktober
2020
535
1 278
1 181
2 182
9 057
15 708
2 681
1 428

34 050

2

Förändring
Budget
mot budget
2020
2020
545
11
1 338
211
1 141
-38
2 152
54
7 630
-14
14 823
224
2 466
82
100
52

30 195

582

Mål &
Budget
2021
556
1 549
1 103
2 206
7 616
15 047
2 548
152

30 777

0
20
130
0
1 368
574
245
1 507

Förändring
mot budget
2020
0
0
0
0
-218
-2
2
-23

3 844

-241

3 603

Förändring
Budget
mot budget
2020
2020
545
11
1 358
211
1 271
-38
2 152
54
8 998
-232
15 397
222
2 711
84
1 607
29

Mål &
Budget
2021
556
1 569
1 233
2 206
8 766
15 619
2 795
1 636

Budget
2020

34 039

341

Mål &
Budget
2021
0
20
130
0
1 150
572
247
1 484

34 380

Investeringsbudget 2021 - 2023
Investeringar
Inventarier Koordinaten
Inventarier åtgärder i kommunen
Ramdalens idrottsplats
Lösa inventarier Ramdalens sporthall,
gymnastikutrustning
Körplatta på Jogersö för scen
Byte av belysning elljusspår, Jogersö

Investerings- Investerings- Investeringsbelopp
belopp
belopp
2021
2022
2023
105
110
110
110
110
105
500
500
500
200
100
1 000

Nämndens arbete med kommunmålen
Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att
kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas,
komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att
kunna styra sin verksamhet.
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Nämndens arbete med kommunmålen
Kommunfullmäktiges mål

Mod och framtidstro

-

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

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

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.

Nämndens mål

Marknadsföring av
evenemang, aktiviteter,
händelser på kommunens
digitala medier

Resultat
2019

Ingångsvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Koordinaten.se

44 480

Lägst 30 000

Bibehålla värdet
(lägst 30 000)

Bibehålla värdet
(lägst 30 000)

Bibehålla värdet
(lägst 30 000)

Koordinatens
Facebook

297 741

Lägst 200 000

Bibehålla värdet
(lägst 200 000)

Bibehålla värdet
(lägst 200 000)

Bibehålla värdet
(lägst 200 000)

Visitoxelösund.se

80 675

Lägst 35 000

Bibehålla värdet
(lägst 35 000)

Bibehålla värdet
(lägst 35 000)

Bibehålla värdet
(lägst 35 000)

Visits Facebook

568 830

Lägst 430 000

Bibehålla värdet
(lägst 430 000)

Bibehålla värdet
(lägst 430 000)

Bibehålla värdet
(lägst 430 000)

24

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet

Mått till nämndens mål

Antal besök

Antal samverkansprojekt inom
turism
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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
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. (B)

-

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga
i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)

-

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

-

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

-

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

Resultat
2019

Ingångsvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Antal aktiviteter för barn och
ungdom vid lov och riskhelger

55

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet

Förskola

156

Lägst 50

Bibehålla värdet
(lägst 50)

Bibehålla värdet
(lägst 50)

Bibehålla värdet
(lägst 50)

Skola

352

Lägst 400

Bibehålla värdet
(lägst 400)

Bibehålla värdet
(lägst 400)

Bibehålla värdet
(lägst 400)

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Erbjuda barn och ungdomar
tillgång till mötesplatser och
aktiviteter
Erbjuda lässtimulerande
aktiviteter till barn och
ungdomar i kommunen

Antal
lässtimulerande
aktiviteter
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas
positivt.

Kommunfullmäktiges mål

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.

-

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

-

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

Nämndens mål
Erbjuda tillgång till mångsidig
biblioteks-, kultur- och
fritidsgårdsverksamhet
Erbjuda tillgång till fysiska
aktiviteter via tillgängliga
fritidsanläggningar och miljöer
för spontanidrott /
friluftsaktiviteter

Resultat
2019

Ingångsvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Antal öppettimmar / vecka
på biblioteket

61

Bibehålla värdet

Bibehålla värdet

Bibehålla värdet

Bibehålla värdet

Antal öppettimmar / vecka
på Fritidsgården

-

-

Bibehålla värdet

Bibehålla värdet

Bibehålla värdet

Antal öppettimmar / vecka
på Ramdalens sim- och
sporthall

98

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet

Mått till nämndens mål

6

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

Kommunfullmäktiges mål

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.

-

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

-

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

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

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Resultat
2019

Ingångsvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

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

Antal aktiviteter för äldre

280

Lägst 150

Bibehålla värdet
(lägst 150)

Bibehålla värdet
(lägst 150)

Bibehålla värdet
(lägst 150)

Erbjuda ”Boken kommer” –
service och talböcker.

Antal leveranser per år

60

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet
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Kommunfullmäktiges mål
- Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum
ska öka. (B)

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.

-

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

-

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

-

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

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

Nämndens mål

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

Samverkan med aktörer
inom turist- och
besöksnäringen

Resultat
2019

Ingångsvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Antal öppetdagar / år på Koordinaten

345

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet

Följa värdet

Barn och unga

256

Lägst 250

Övriga

415

Lägst 300

Bibehålla värdet
(lägst 250 / 300)

Bibehålla värdet
(lägst 250 / 300)

Bibehålla värdet
(lägst 250 / 300)

4,6

Lägst 4,0

Bibehålla värdet
(lägst 4,0)

Bibehålla värdet
(lägst 4,0)

Bibehålla värdet
(lägst 4,0)

Mått till nämndens mål

Antal aktiviteter
på Koordinaten

Nöjdhet med kommunen enligt
enkäten till aktörer inom turism- och
besöksnäringen
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Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande generationer.

kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och
statsbidrag. (B)

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

-

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. (B)

-

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
Mäts vartannat år (2021, 2023, 2025) (B)

-

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. (D/B)

-

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. (B)

-

Resande med kollektivtrafik ska öka. (DB)

-

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

-

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45 %. (D/B)

-

Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och
börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst
40%. (B)

Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Medarbetare ska uppleva att
de har en bra arbetssituation

Medarbetarindex MI
(medarbetarundersökning)

Resultat
2019

Ingångsvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

86 %

86 %

Bibehålla värdet
86 %

-

Bibehålla värdet
86 %
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Uppföljning
Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt måluppföljning
i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med
årsredovisning.
Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och
bokslutsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. I kommunfullmäktiges mål framgår
om de ska följs upp i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i
bokslutsredovisningen (B).
Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat
budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.
Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska
redovisas vid prognostiserat underskott.
Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti
(delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på
objektsnivå.

Nämndens egen styrning i övrigt
Mål

Ingångsvärde
2020
21 punkter

Biblioteksplan 2021–2023

Målvärde
2021
21 punkter
Punkter som
inte kunnat
uppfyllas ska
rapporteras

Övriga planer
Nyckeltal

Basvärde

Besöksnäringsplan 2018–2023

Attraktiv bostadsort, Mod och framtidstro

Kulturplan 2018–2025

Attraktiv bostadsort, Mod och framtidstro, Trygg och säker
uppväxt, God folkhälsa, Trygg och värdig ålderdom, Hållbar
utveckling

Verksamhetsutveckling
Vad

Syfte/mål

Effekt

Tidplan

Bibliotekssystem Quria

Modernt
bibliotekssystem
Höja kvalitén

Effektivare utlåning
och hantering
Jämnare
bemanning av
skolbibliotek

Juni 2021

Skolbiblioteken,
omorganisation
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Tjänsteskrivelse

OXL2
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v 1.0
200703-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Datum

Dnr

2021-01-19

KFN.2021.7

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av föreningsbidrag barn och ungdom
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget för barn och ungdomar

2. Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2021 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.
2021 har en barn och ungdomsförening ansökt om 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 2021.
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.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-01-19

KFN.2021.7

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19
Förslag till fördelning föreningsbidrag 2021
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29
Sammanställning av information angående föreningsbidrag barn och unga.
Grupp 1 barn och ung, grupp 2 barn och ung och grupp 3 barn och ung
Anders Magnusson
Förvaltningschef
Beslut till:
Kultur- och fritidschef
Fritidssekreterare

Anette Ivarsson
fritidssekreterare

Oxelösunds kommun
Kultur och fritid
Stöd till föreningar och liknande grupper
Föreningar
Kulturföreningar
Skärgårdsmuseum G:a Oxd
Färgklicken
Hembygdsföreningen
Oxelökören
Föreningen Femörefortet
Brassox
Fokus
För Sörmlands Veteranjärnvägar
Romni
Summa
Barn och ungdomsföreningar
Oxelösunds Skyttegille
Oxelösunds Tennisklubb
Femöre SK
Oxelösunds Kanotklubb
Oxelösunds Segelsällskap OXSS
Friluftsfrämjandet
Oxelösunds Judoklubb
Stjärnholms Ryttarförening
OK Måsen Orientering
IOGT-NTO / Junis 2020
Oxelösunds Simsällskap OSS
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb
ONYX Innebandy
OIK Fotboll

Utbetalt 2017

Utbetalt 2018

8
3
13
14
12
3
6
13

000
000
000
000
000
000
000
000
0
72 000

10 000
52 00010 IG
8 000
0
35 000
9 000
66 000 4 IG
330 000
68 000
8 000
42 000

Utbetalt 2019

Utbetalt 2020

13
3
13
13
13
2
7
13

000
000
000
000
000
000
000
000
0
77 000

000
000
000
000
000
000
000
000
0
100 000

15
4
15
14
15
2
7
25
2
100

000
000
000
000
000
500
000
000
500
000

15
4
15
15
15

000
000
000
000
000

7
24
5
100

000
000
000
000

9 000
67000
7 000
42 000
42 000
10 000

7
75
8
46
46
15
85
320
85

000
000
000
000
000
000
000
000
000

46
5
260
200

000
000
000
000

6 000
75000
7000
46000
46000
20000
90000
315000
85000
5000
42000
5000
235000
190000

4
90
7
50
50
28
105
318
105
10
45
8
220
175

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

70 000
320
74
5
43

000
000
000
000

220 000 IG 60 000 278 000
225 000 IG 25 000 225000

15
4
15
14
15
5
7
25

Förslag 2021

Skid och löparklubben SLK
RF-SISU Sörmland
Oxelösunds Atletklubb
Eritranska Föreningen
Pakistanska Kulturföreningen
Nyköpings Basketboll Klubb
Ung Kraft
Summa

Vuxenföreningar
Röda Korset
PRO
Hjärt o lung
Reumatikerföreningen
SPF
Fiskebåtens Vänner
Korpen
Kipinä
Nyk Oxd Släkforskarförening
Klubb Maritim
Bouleföreningen
Finska Föreningen
Oxelösunds Brukshundklubb
OK Måsen
Hörselskadades Förening
Oxelösunds Filatelistförening
Sörmlandsleden
Oxelösund-Nyköpings Demensförening
BK Sang
Summa
IG= Integration

26 000
25 000
12 000

26 000
30 000
13 000

1 136 000

30
44
3
1
44
5
7
1
2
12
4
3
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
1 000
2 000
29 000

200 000

1 271 000

IG 8000

38000
46 000
3 000
1 000

IG 5000
IG 2000

49000
7000
7
1
2
12

IG 4000

000
000
000
000

8 0000
3 000
10 000
0
1 000
3 000
29 000
1 000
230 000

22 000
30 000
13 000

26000
32000
13000
3000
2000

1 263 000

1243000

38
51
3
1
51
5
6
1
2
12
6
5
10
5
1
1
30

35000
45000
3000
1000
45000
5000
3000
1000
2000
11000
5000
5000
10000
5000
1000
0
30000
1000
1000
210000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 000
229 000

25 000
30 000
13 000
2
10
5
1 300

000
000
000
000

34
45
3
1
45
4
2

000
000
000
000
000
000
000

1
12
5
8
10
5
1
2
30
1
1
210

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

OIK Fotboll

ONYX Innebandy

268

1129

200-1200 kr familj

200 kr 500 kr max 1000 kr /familj

Medlemmar 3-20 år

172

433

Pojkar

119

60 (hela föreningen 303)

Flickor

53

40 (hela föreningen 130)

Förtroende valda revisorer

Nej

Ja

Antal lag

10

21

Finn inget nu

Jobbar ständigt med värdegrunder

Hemsida utskick

Alla sociala medier

Ny styrelse. Anders har slutat

Inga

Jobbigt

Ok fick kompensationsstöd runda 2

Utbildningar

RF-SISU Sörmland

RF-SISU Sörmland
Vacinerat sig mot doping

Satsningar

Jobba fram ett värdegrundsdokument

Corona anpassa träningar
Sportboendet

Grupp 1
Bidrag 190 000-315000
Frågor
Medlemmar
Medlemsavgift

Värdegrundsdokument
Marknadsföring
Förändringar i föreningen
Ekonomi

Sommarcampen

Ja

Förväntningar på kommunen
Övrigt

Ja
Forsätta ett bra samarbete

Jobbar på att få föreningen att fungera
Ska starta damlag med Stigtomta

De aktiviteter som går har rulat fram till jul
Arrangerat uteaktiviteter under våren för barn/ungdomar
Fokus på Oxelösund

Ryttarföreningen

424
225 kr junior 450 kr vuxen
265
10
255

Ja

Säkerheten är hög/säkerhetsansvarig i styrelsen
Hemsida/Faccebok SN
Stabilt
Jobbigt
RF-SISU Sörmland/Ridsportsförbundet

Väntar på att få anordna tävlingar igen

Nej
Bra samarbete
50-årsjubileum 2021
Behöver köpa in nya hästar, svårt att hitta
bra ridskilehästar kostnad 100 000 kr/häst

OK MÅSEN

OXSS

OTK

244

400

181

Vuxen 250 kr /familj 500 kr

400 kr

Vuxen 400 kr junior 200 kr

Medlemmar 3-20

70

50

89

Pojkar

41

20

62

Flickor

27

30

27

Lokstöd

Ja

Ja

Ja

Marknadsföring

Hemsida Facebook

Hemsida Facebook

Ekonomi

Orolig på längre sikt

Personliga besök Näringslivet Hemsida
Facebook
Ok

Sommar

Sommar

Sommar/sportlov

Motivera äldre ungdomar

3 ungdomstävlingar planerade till 2021

Uppdaterat

Uppdaterat

Jobbar med renovering
Skolbesök
Finns ett

RF-SISU Sörmland

RF-SISU Seglarförbundet
Alla ungdomsledare förarbevis båt

Region Öst och RF-SISU

Ja

Ja

Ja

Ledarsidan

6 tävlingar planerade till 2021

Klara de som behövs renoveras

Bidrag 25 000 kr-105 000kr

Frågor
Medlemmar
Medlemsavgift

Lovprogram
Satsningar
Värdegrundsdokument
Utbildningar
Sommarcampen
Utmaningar

OK

Förtroendevalda revisorer

Ja

Ja

Ja

Förändringar i föreningen

Stabilt

Stabilt

Stabilt

Bra samarbete

Bra samarbete

Bra kommunikation

Drar upp skidspår när det går

Har köpt nya optemistjollar

Önskar en tennisplan till

Förväntningar på kommunen
Övrigt
År 2020 Coronaåret

Ungdomsträningen på hemmaplan ok Hoppas kunna återgå till det vanliga 2021
Knappt någon tävlingsverksamhet
Ungdomsträning har fungerat 2020
Mycket har ställts in
3 barn o ungdomsgrupper i gång
Alla tävlingar inställda 2020 utom Arkö runt

Har inte påverkats så mycket av
coronan än. Har spelat ute hela
våren och sommaren

Judoklubben

SLK

OSS

Kanotklubben

110

130

70

197

100 +träningsavgift

Vuxen 350 kr junior 250 kr

200 kr

300 kr barn/ungdom 400 kr

134

19

50

41

56

11

26

25

26

8

21

16

Ja

Ja

Ja

Ja

Hemsida Faccebok SN
Instagram
OK

Hemsida/Faccebook

Hemsida Facebook

Hemsida/facebook/SMS

Ingen oro än

OK

Bra

Sportlov

Nej

Nej

Sommar

Utöka Sörmlandsträffen
Utbyte med Polen och Holland
Finns ett

Ox4elöloppet inställt 2021

Samarbete med NSS

Kanotpolo

Finns ett

Finns ett

Uppdaterat

Tränar/föräldrar utbildning

RF-SISU Sörmland

RF-SISU Sörmland

RF-SISU Sörmland/Förbundet

Ja

Nej inga ledare

Ja

Ja

Tränare

Kanotpolo tävling

Få tillbaka de barn som slutat pga
coronan

Ja

Ja

Ja

Ja

Stabilt

Finns nya i styrelsen

Flera nya i styrelsen

Stabilt

Bra samarbete/stöd när det behövs

Inget speciellt

Bra smarbete

Föreningsdag/Gott samarbete

Fallteknink i komun / Företag

Triathlon växer

Har tappat cirka 30% av barnen
Har bara tränat ute vår/sommar
Coronaanpassad träning i höst

Träningar inställda

Önskar träningsredsap i sporthallen

En stor satsning på barn/unga

Coronan har stoppat ubildning för
tränare i simhopp

Inga tävlingar
Tappat sponsorer
Träningar har gått på sparlåga

Skyttegillet

Femöre SK

Atletklubben

Pakistanska

Friluftsfrämjandet

NOAK

JUNIS

Medlemmar

101

45

166

50

195

81

776 Oxelösund 46

171

Medlemmar 3-20 år

13

45

51

30

87

49

46 i Oxelösund

136

Pojkar

11

34

45

19

42

26

24

96

Flickor

2

11

3

11

45

23

22

40

Avgift

500 kr 200 kr ungdom

200 kr

Vuxen 1000 kr

20 kr/månad

150 kr

500 kr/familj

300 kr

Nej

Ja gymnastikförbundet

Nej

Nej

Nej

Ja

60 kr barn juniorförening i
IOGT-NTO
Nej

Nej

Ja

Vet ej

Nej

Nej

Nej

Sport Bingopromenad

Nej

Ja

Nej

Inte än

Använder Sv Skytte förbundets

Ja

Ja

Inte än

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Visit

Hemsida Faccebok

SN/Facebook

Central hemsida

Socialamedier

Socialamedier

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Träffar alla 6-åringar
Hemsida Facebook
Ja

Ja

Ja

Saknar ungdomsledare

Nya styrelsemedlemmar

Fortsätter i samma anda

Stabilt

Stabilt

Stabilt

Stabilt

Stabilt

Försöka att hitta ledare

Hoppas på tävlingar 2021

Läger i fjällen till i höst

Åka skidor på hemmaplan

Nej

Centralt

RF-SISU S /Skidförbundet

Förbund Distrikt

Förening

Ung Kraft

N Basketboll K

Bidrag 2 000-25 000 kr

Lokstöd
LOV
Värdegrundsdokument
Marknadsföring
Förtroendevalda rev
Förändringar i föreningen
Satsningar

Utbildningar
Sommarcampen
Ekonomi

Förväntningar på kommunen

År 2020 Coronaåret

Inga

Hemsida/Faceboom/Insta

Lovverksamhet i Oxelösund Verksamhet i Oxelösund

RF-SISU S

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej inte än

Tufft

Bra

Bra

OK

Kämpigt
Varje träningstillfälle 4 000 kr

OK

OK

OK

Bra samarbete

Bra samarbete

Bra samarbete
Bra samarbete med Medley

Loka Roller Derby

Bra samarbete
Starta verksamhet

Inställd tips/bingo
Mindre verksamhet

Inställda tävlingar/träningar
Ingen snö 2020

Färre barn på alla aktiviteter
Tappat lite intäkter

Mindre verksamhet

Mindre verksamhet

Bra samarbete

Ej med på sommarcampen
Färre skjutningar

Mindre träningstillfällen

Ett annorlunda år. Hoppas på
en förändring 2021

Sporthallen stängd
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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 kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.
• Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens 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 registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter.
– för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande.
 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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och liknande grupper
2006-03-29

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. Verksamhetsidén 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 punktform.
Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, 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. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, 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 överenskommelse 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 ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska
och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år.
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Datum

Dnr

2021-01-19

KFN.2021.6

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av föreningsbidrag vuxna
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 2021 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.
2021 har 1 vuxenförening ansökt om 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 2021.
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.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-01-19

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2021
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29
Sammanställning av information angående föreningsbidrag vuxna.
Grupp1 vuxna, grupp 2 vuxna och grupp 3 vuxna.

Anders Magnusson
Förvaltningschef
Beslut till:
Kultur- och fritidschef
Fritidssekreterare

Anette Ivarsson
fritidssekreterare

KFN.2021.6

Oxelösunds kommun
Kultur och fritid
Stöd till föreningar och liknande grupper
Föreningar
Kulturföreningar
Skärgårdsmuseum G:a Oxd
Färgklicken
Hembygdsföreningen
Oxelökören
Föreningen Femörefortet
Brassox
Fokus
För Sörmlands Veteranjärnvägar
Romni
Summa
Barn och ungdomsföreningar
Oxelösunds Skyttegille
Oxelösunds Tennisklubb
Femöre SK
Oxelösunds Kanotklubb
Oxelösunds Segelsällskap OXSS
Friluftsfrämjandet
Oxelösunds Judoklubb
Stjärnholms Ryttarförening
OK Måsen Orientering
IOGT-NTO / Junis 2020
Oxelösunds Simsällskap OSS
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb
ONYX Innebandy
OIK Fotboll

Utbetalt 2017

Utbetalt 2018

8
3
13
14
12
3
6
13

000
000
000
000
000
000
000
000
0
72 000

10 000
52 00010 IG
8 000
0
35 000
9 000
66 000 4 IG
330 000
68 000
8 000
42 000

Utbetalt 2019

Utbetalt 2020

13
3
13
13
13
2
7
13

000
000
000
000
000
000
000
000
0
77 000

000
000
000
000
000
000
000
000
0
100 000

15
4
15
14
15
2
7
25
2
100

000
000
000
000
000
500
000
000
500
000

15
4
15
15
15

000
000
000
000
000

7
24
5
100

000
000
000
000

9 000
67000
7 000
42 000
42 000
10 000

7
75
8
46
46
15
85
320
85

000
000
000
000
000
000
000
000
000

46
5
260
200

000
000
000
000

6 000
75000
7000
46000
46000
20000
90000
315000
85000
5000
42000
5000
235000
190000

4
90
7
50
50
28
105
318
105
10
45
8
220
175

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

70 000
320
74
5
43

000
000
000
000

220 000 IG 60 000 278 000
225 000 IG 25 000 225000

15
4
15
14
15
5
7
25

Förslag 2021

Skid och löparklubben SLK
RF-SISU Sörmland
Oxelösunds Atletklubb
Eritranska Föreningen
Pakistanska Kulturföreningen
Nyköpings Basketboll Klubb
Ung Kraft
Summa

Vuxenföreningar
Röda Korset
PRO
Hjärt o lung
Reumatikerföreningen
SPF
Fiskebåtens Vänner
Korpen
Kipinä
Nyk Oxd Släkforskarförening
Klubb Maritim
Bouleföreningen
Finska Föreningen
Oxelösunds Brukshundklubb
OK Måsen
Hörselskadades Förening
Oxelösunds Filatelistförening
Sörmlandsleden
Oxelösund-Nyköpings Demensförening
BK Sang
Summa
IG= Integration

26 000
25 000
12 000

26 000
30 000
13 000

1 136 000

30
44
3
1
44
5
7
1
2
12
4
3
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
1 000
2 000
29 000

200 000

1 271 000

IG 8000

38000
46 000
3 000
1 000

IG 5000
IG 2000

49000
7000
7
1
2
12

IG 4000

000
000
000
000

8 0000
3 000
10 000
0
1 000
3 000
29 000
1 000
230 000

22 000
30 000
13 000

26000
32000
13000
3000
2000

1 263 000

1243000

38
51
3
1
51
5
6
1
2
12
6
5
10
5
1
1
30

35000
45000
3000
1000
45000
5000
3000
1000
2000
11000
5000
5000
10000
5000
1000
0
30000
1000
1000
210000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 000
229 000

25 000
30 000
13 000
2
10
5
1 300

000
000
000
000

34
45
3
1
45
4
2

000
000
000
000
000
000
000

1
12
5
8
10
5
1
2
30
1
1
210

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Vuxenföreningar

PRO

SPF

Röda Korset

Sörmlandsleden

Klubb Maritim

Brukshundklubben

600

608

170

8952

130

131

335 kr

300 kr

250 kr

200 kr

260 kr

560 kr

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hemsida/Programbladet

Hemsida/Mail/Anslagstavla

Hemsida/Synas

Hemsida/Faccebok/Foldrar

Hemsida/föredrag/tidn

Hemsida/facebook

Förändringar i föreningen

3 i styrelsen lämnar

Inga

Byte ordförande/kassör

Inga

Stabilt

Satsningar

Inga pga Covid-19

Jazzkonsert på Koordinaten

Inga pga Covid-19

Fler färdiga paket
Fler skärmskydd

Inga pga Covid-19

Starta upp en ungdomsgrupp
Tävlingar 2021

Utmaningar

Betala hyra på lång sikt

Har tappat fler
medlemmr än vanligt

Få fler medlemmar

Ha råd med alla renoveringar

Ekonomin

Behöver fler instruktörer

Tungt

Ingen oro än

OK

OK

Riktigt jobbigt

Hyfsat trots allt

Finns ett

Finns ett

Finns ett

Finns ett

Finns ett

Finns ett

Behöver extra pengar

Bra samarbete

Gott samarbete

Gott samarbete

Bra kontakt

Hjälp på ett lättare sätt än nu

Riks/Distrikt/ABF

Genom förbundet

Centrala utbildningar

Bidrag 10 000 kr- 45 000 kr

Frågor
Medlemmar
Medlemmsavgift
Förtreendevalda revisorer
Marknadsföring

Ekonomi
Värdegrundsdokument

Förväntningar på kommunen
Utbildningar
Övrigt

Lokalen öppet söndagar
art har blivit succé

Jobbar med utveckling och
förändring

Antalet besökare har ökat med
lokalbytet

År 2020 Coronaåret

Få ekonomin att gå ihop
Få verksamheter i gång
2 månaders hyresfritt vår

Har tappat fler medlemmar
Liten verksamhet i gång
2 månaders hyresfritt vår

Butiken öppen delar av tiden
Språkcafe inställt
Ingen aktivitet på Björntorp
Inga utflykter
Ingen påskbasar

Centrala utbildningar
Vill träffa KFN och
berätta om leden
Fler färdiga paket behövs
Fler skärmskydd behövs
Har aldrig haft så många med
lemmar. Högt slitage på
leden. Även cyckling på leden

Förbund/Distrikt/Lokalt

Samarbetar med FFF
FSVJ Skärgårdsmuset

Det blåser en possitiv anda i
föreningen

Ingen verksamhet 2020
Musset stängt

Ett annorlunda år. Inga tävlingar
Färre kurser än vanligt
Bra med uteverksamhet

Vuxenföreningar

Hjärt o Lung

F Fiskebåtens V

Släktforskar F

Boulesällskapet

Finska föreningen

20 (206 hela föreningen)

80

81(700 hela föreningen)

28

63

200 kr

150 kr

175 kr

250 kr

Vuxen 200 kr/Familj 350 kr

180 kr

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hemsida/Repotage Möten

Hemsida

Hemsida/Facebook/Annonser

Anslagstavlor/E-post

Tidningen

Hemsida/Faccebok/ Korpbladet

Nya medlemmar

Har ingen samlingsplats

Hitta bra aktiviteter

Nya medlemmar

Större lokal

Nya idrotter

Ekonomi

OK

Mindre bra

Bra

OK

Börjar bli orolig

Värdegrundsdokument

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Riksförbund

Utbilda båtförare

RF-SISU-Sörmland

Förbund

RF-SISU-Sörmland

Inga

Nya styrelsemedlemmar

Stabilt

Stabilt

Diskutera flytt boulebanor

Bra samarbete

Bra samarbete

Verksamheten inomhus
indtälld
Risk för medlemmstapp

Har inte haft någon verksamhet april-september
Mindre med intäkter

Korpen

Frågor
Bidrag 1000 kr-8000 kr
Medlemmar
Medlemmsavgift
Förtroendevalda revisorer
Marknadsföring

Utmaningar

Få oxelösundare att vara i OXD

Utbildning
Förändringar i föreningen
Förväntningar på kommunen
Övrigt
År 2020 Coronaåret

God sevice/hjälp
Hjälpa till med Hälsans stig
Nästan ingen verksamhet

Mindre intäkter än vanligt
Ingen Femöre dag
Inga skärgårdsmarknader

Mindre verksamher än vanligt

Vuxenföreningar

Reumatiker

Demens-

Hörselskadades F

BK-Sang

Filatelist föreningen

49( 380 hela föreningen)

120

139 hela föreningen (60)

21

61

250 kr

225 kr

300 kr

260 kr +35 kr /gång

150 kr

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hemsida Sprider info

Hemsida/Vårdcentraler

Kampanjer/SN

SN/Hemsida

Inventering hörselslingor

Sommarbridge

Bidrag 1000 kr
Frågor
Medlemmar
Medlemmsavgift
Förtroendvalda revisorer
Marknadsföring
Satsningar

Slow walk

Utmaningar

Nya medlemmar

Ekonomi
Värdegrundsdokument

Covi-19

Orolig

OK

OK

OK än så länge

Ok

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Förväntningar på kommunen
Förändringar i föreningen
Övrigt
2020 Coronaåret

Bra samarbete
Stabilt
Promenader i Frösäng
Bokcirkel i O-sund
Färre aktiviteter än vanligt Gjort mycket trots Covid-19
Haft kontakt med medlemmar julbrev/telefon

Stabilt

Ungdomsverksamheten
vilande

Ingen verksamhet sen i
mars Covid-19

Ingen verksamhet sen i mars
Covid-19

Hörselmättningskampanj
Är med i KRFF O-sund
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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 kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.
• Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens 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 registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter.
– för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande.
 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. Verksamhetsidén 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 punktform.
Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, 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. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, 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 överenskommelse 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 ansökan 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
Anette Ivarsson
0155-383 70

Datum

Dnr

2021-01-19

KFN.2021.8

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av föreningsbidrag kultur
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 2021 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 2021.
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.

Beslutsunderlag
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-01-19

KFN.2021.8

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2021
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29
Sammanställning av information angående föreningsbidrag kultur. Grupp1 kultur och grupp
2 kultur

Anders Magnusson
Förvaltningschef
Beslut till:
Kultur- och fritidschef
Fritidssekreterare

Anette Ivarsson
fritidssekreterare

Oxelösunds kommun
Kultur och fritid
Stöd till föreningar och liknande grupper
Föreningar
Kulturföreningar
Skärgårdsmuseum G:a Oxd
Färgklicken
Hembygdsföreningen
Oxelökören
Föreningen Femörefortet
Brassox
Fokus
För Sörmlands Veteranjärnvägar
Romni
Summa
Barn och ungdomsföreningar
Oxelösunds Skyttegille
Oxelösunds Tennisklubb
Femöre SK
Oxelösunds Kanotklubb
Oxelösunds Segelsällskap OXSS
Friluftsfrämjandet
Oxelösunds Judoklubb
Stjärnholms Ryttarförening
OK Måsen Orientering
IOGT-NTO / Junis 2020
Oxelösunds Simsällskap OSS
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb
ONYX Innebandy
OIK Fotboll

Utbetalt 2017

Utbetalt 2018

8
3
13
14
12
3
6
13

000
000
000
000
000
000
000
000
0
72 000

10 000
52 00010 IG
8 000
0
35 000
9 000
66 000 4 IG
330 000
68 000
8 000
42 000

Utbetalt 2019

Utbetalt 2020

13
3
13
13
13
2
7
13

000
000
000
000
000
000
000
000
0
77 000

000
000
000
000
000
000
000
000
0
100 000

15
4
15
14
15
2
7
25
2
100

000
000
000
000
000
500
000
000
500
000

15
4
15
15
15

000
000
000
000
000

7
24
5
100

000
000
000
000

9 000
67000
7 000
42 000
42 000
10 000

7
75
8
46
46
15
85
320
85

000
000
000
000
000
000
000
000
000

46
5
260
200

000
000
000
000

6 000
75000
7000
46000
46000
20000
90000
315000
85000
5000
42000
5000
235000
190000

4
90
7
50
50
28
105
318
105
10
45
8
220
175

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

70 000
320
74
5
43

000
000
000
000

220 000 IG 60 000 278 000
225 000 IG 25 000 225000

15
4
15
14
15
5
7
25

Förslag 2021

Skid och löparklubben SLK
RF-SISU Sörmland
Oxelösunds Atletklubb
Eritranska Föreningen
Pakistanska Kulturföreningen
Nyköpings Basketboll Klubb
Ung Kraft
Summa

Vuxenföreningar
Röda Korset
PRO
Hjärt o lung
Reumatikerföreningen
SPF
Fiskebåtens Vänner
Korpen
Kipinä
Nyk Oxd Släkforskarförening
Klubb Maritim
Bouleföreningen
Finska Föreningen
Oxelösunds Brukshundklubb
OK Måsen
Hörselskadades Förening
Oxelösunds Filatelistförening
Sörmlandsleden
Oxelösund-Nyköpings Demensförening
BK Sang
Summa
IG= Integration

26 000
25 000
12 000

26 000
30 000
13 000

1 136 000

30
44
3
1
44
5
7
1
2
12
4
3
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
1 000
2 000
29 000

200 000

1 271 000

IG 8000

38000
46 000
3 000
1 000

IG 5000
IG 2000

49000
7000
7
1
2
12

IG 4000

000
000
000
000

8 0000
3 000
10 000
0
1 000
3 000
29 000
1 000
230 000

22 000
30 000
13 000

26000
32000
13000
3000
2000

1 263 000

1243000

38
51
3
1
51
5
6
1
2
12
6
5
10
5
1
1
30

35000
45000
3000
1000
45000
5000
3000
1000
2000
11000
5000
5000
10000
5000
1000
0
30000
1000
1000
210000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 000
229 000

25 000
30 000
13 000
2
10
5
1 300

000
000
000
000

34
45
3
1
45
4
2

000
000
000
000
000
000
000

1
12
5
8
10
5
1
2
30
1
1
210

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Riktlinjer för stöd till
föreningar och liknande
grupper

Dokumenttyp
Riktlinje

Fastställd av
Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig
Conny Zetterlund
Dokumentinformation

Beslutsdatum
2006-03-29

Reviderat
2016-09-21

Förvaring

Dnr
KS 31/06
KS.2016.84

Riktlinjer för stöd till föreningar
och liknande grupper
2006-03-29

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 kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.
• Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens 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 registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter.
– för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande.
 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. Verksamhetsidén 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 punktform.
Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, 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. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, 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 överenskommelse 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 ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska
och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år.
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Kulturför.
10 000+
Fick 2020:

Frågor
Medlemmar 2018
Medlemsavgift

FFF

OHBF

OXK

FSVJ

SMGO

15 000
Femörefortet

15 000
Hembygdsföreningen

14 000
Oxelökören

25 000
För. Sörmlands Veteranjärnväg

15 000
Skärgårdsmuséet

115

144 st

41 st

328 st

ca 90 st

200 kr

100 kr/150 kr (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 Facebook och mun mot mun-metoden
hembygdens nätverk, turistbyrån,
vid rekrytering. Affischer, visitoxd och
Museieguiden
facebook vid konserter.

Nyhetsbrev, Tågforum, Tripadvisor, sociala Affischer, hemsida, visitoxd,
medier, hemsida, tåg-tidningar, visitoxd
sommarmagasinet, turistbyrån, broshyrer,
samt den öppna verksamheten
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 åk 3,
sommarteater (vissa år), julmys.

Coronaåret 2020

Har under sommaren kunnat köra på med
guidade visningar som vanligt men med
minskat maxantal i besöksgrupperna till
hälften, dvs 10 pers och varit nogranna med
avståndshållande. Trots coronan, eller tack
vare, har besökstrycket varit högt. 82% av
föregående års besöksantal, ca 5 300
besökare på sommaren. Vårens visningar
ställdes in liksom några på hösten och
efterfrågan på bokade visningar har varit
markant lägre. Lov-visningar har
genomförts med fullbokade grupper.

Strandstädning och midsommarfirande
(i mindre skala) har genomförts.
Uthyrningen av roddbåtar i G:a
Oxelösund ökade markant i somras.
Man har också byggt en ny, påkostad
utställning i den gamla Lotsstationen på
Sävö med nya illustrationer av
konstnären Lars DO Sjögren (medlem i
styrelsen). Forntidsvandringarna man
skulle göra ihop med Länsstyrelsen
ställdes in. Alla möten har hållits digitalt.

Har fått ställa in sina tre föreställningar av
cabarén "Vi är Oxelösund" två gånger nu.
Hoppas nu att kunna genomföra cabarén
i september 2021. Kören träffas endast i
mindre grupper och repeterar stämmor
med 2 meters avstånd.

Invigningen av nya järnvägsmuseet och 10årsjubileet för föreningen fick ställas in. Av
planerade 15 resor kunde endast 4
genomföras. Dessa genomfördes dock med
ett genomtänkt säkerhetsarbete. I övrigt har
man ägnat tiden åt att renovera lok och
färdigställa museet och den nya
vagnshallen. För att kunna klara förlusterna
under coronaåret har föreningen sökt och
fått pengar från Kulturrådet.

Mycket besökare i somras. Bra försäljning,
många som turistade hemma. Men också
bra att Oxelö krog var öppet. Besöksantal:
drygt 2000. Kunde genomföra sitt kafferep blev mycket lyckat. Coronan gjorde
däremot att bykdagarna med Oxelösunds
tredjeklasser inte blev av. Inget julmys
heller. Inga guidade visningar. Försökte
styra besökare så att det inte blev trängsel
inne i museet.

Satsningar

Kommer göra en lotsutställning i G:a
Oxelösund till sommaren. Vill arbeta
Nej, kör på som vanligt 2021 och hoppas på vidare på demokratiutställningen (i
Kommer, när coronan lagt sig, satsa på Bygga spår till nya vagnshallen, öppna det
badhusviken) som Sörmlands museum att få fler herrar till kören.
det bästa.
nya museet.
gjorde i somras - både med digital och
fysisk utställning.

Kommer ha öppet alla dagar under
sommaren 2021. Har tidigare haft stängt på
måndagar. Testar det. Fortsätter antagligen
med kafferepet 2021.

Utmaningar

Har haft vissa problem med en psykiskt
instabil individ som försöker få
verksamheten nedstängd och vill hindra folk
från att hyra Fyrvaktarbostaden.

Ekonomi

God. Har klarat sig bra trots krisen.

Positiva till
medverkande i
arrangemang?

Ja, men har fullt upp med sina egna.

Med i högtid?

Inte för närvarande.

Ja.

Policydokument

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

Än så länge ok.

Ja.

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 optimat.

Klarar sig men ligger ute med ca 50' för
cabarén. Pengar de ska få som
Ok. Är mycket aktiva med att söka pengar
sponsring av Sörmlandsbanken först när från olika håll och klarar än så länge krisen.
cabarén är genomförd.

Ja, mycket. Hoppar på det mesta.

Nationaldag, Valborg och midsommar
(huvudarrangörer på sistnämnda). Är Valborg och nationaldag. Är intresserade
intresserade av idén om att utöka
av idén om att utöka högtiderna med ett
högtiderna med ett sekulärt Allhelgona sekulärt Allhelgona firande.
firande.
Ja.

De har bara ett år kvar på det tillfälliga
bygglovet för den nya vagnshallen på grund
av en utdragen process med MEX-kontoret.
De har dessutom fått nej på att få bygglovet
förlängt men upplever inte att de fått någon
förklaring på varför. Upplever sig
motarbetade av MEX.

Ja.

Har ett förråd på stan som de tycker är dyrt
och planerar nu att bygga ett eget förråd vid
museet, förhoppningsvis med stöd från
Leader.

Bra

Ja. Vill framför allt att övriga museiföreningar
i Oxelösund samverkar mer med FSVJ.

Ja

Nej.

Midsommar.

Ja.

Ja.

Medlemsmöten

Träffas varannan måndag, då är det även
öppet för ickemedlemmar som är nyfikna på I normala fall: Årsmöte+höstmöte,
verksamheten. Ca 20-talet medlemmar är kulturvandringar för medlemmar och
aktiva. Just nu är måndagsträffarna inställda andra
pga coronans spridning.

Varje måndagkväll + extra träffar inför
uppträdanden

Egna offentliga
arrangemang

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

Nämnda cabaré, framträdanden vid
Tågsläpp, Jubileumsdag, Öppnande av
Guidade turer, öppet museum utan
Valborg, Nationaldag samt ytterligare ett museum, ett antal temaresor, öppet lokstall entréavgift, kafferep, sommarteater (vissa
antal uppträdanden.
en gång i månaden under sommarhalvåret. år). Julmys.

Samverkar med
studieförbund?

Nej, inte för tillfället.

Sökt
anläggningsbidrag/
Jubileumsbidrag

Nej.

Kulturvandringar, släktforskarträffar,
föreläsningar/berättarkvällar,
utställningar

Träffas regelbundet - normalt 1 ggr/vecka och arbetar med sina projekt. På grund av Arbetsdagar på museet. Träffas ungefär en
coronan har flera av de äldre aktiva tvingats gång i månaden. Möts i PRO-lokalen så de
stanna hemma och arbetsträffarna inte varit kan sitta med avstånd.
riktigt lika frekventa.

Ja.

Ja. ABF.

Planer på det men coronan kom emellan.

Nej. Inte i år.

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

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.

Medskick till
politikerna

Föreslagen summa:
Kommentar:

15 000 kr

15 000 kr

Föreningen behöver sin nya vagnshall för att
kunna skydda samt visa sina vagnar på ett
säkert sätt för besökarna och MEX har inte
lyckats presentera någon anledning alls till
varför bygglovet inte kan förlängas. Detta
bör lösas!

Kulturför.
2 000-9 000

FOK

KFFK

RIN

7 000
KF Fokus

4 000
KF Färgklicken

2 500
Romni

Medlemmar

105 st

48 st

19 st

Medlemsavgift

300 kr

200, 300 kr för familj

50 kr / månad

Marknadsföring

Visitoxd, hemsida, reportage i SN,
facebook, affischer, vernissagekort
samt via sina medlemmar.

I samband med utställningar, via
medlemsutskick och facebook.

Sker främst via eget kontaktnät.

Verksamhet

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

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 och pysslar tillsammans.

Coronaåret 2020

Var tvungna att ställa in en av
vårens utställningar och har
därmed haft sämre intäkter på
försäljning av konst.

Har haft färre medlemsträffar, fått
Har haft lite färre träffar än planerat
ställa in alla utställningar men har i
pga pandemin men med extra
alla fall kunnat ha sina målarsommarlovsbidrag kunnat arrangera
träffar på onsdagr men med färre
bastuflotte-träff och ett läger på
deltagare. Har genomfört en
Stjärnholm med föreningens unga
målerikurs med konstnär i somras.
under sommaren.

Satsningar

Kör på som vanligt om det går
Nej. Kör på som vanligt om det går
2021. Har bokat tre kurser med
2021.
etablerade konstnärer 2021.

Fick 2020:

Frågor

Man vill köpa in symaskiner och anlita
en sömmerska som kan hålla kurser i
sömnad av de traditionella kläderna.

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

Symaskiner (begagnade) och
sömnadskurs är dyrt, och för
närvarande saknar man medel till
detta.

Helt ok.

Går runt.

Se ovan.

Positiva till
medverkande i
arrangemang?

Ja

Ja

Ja, i teorin. Är en ny förening så KFF
har bara nämnt möjligheten att delta i
högtiderna.

Med i högtid?

Nej

Nej

Nej.

Policydokument

Ja

Ja

Nej, inte ännu.

Utmaningar

Ekonomi

Medlemsmöten

Årsmöte, resor, galleribesök

Årsmöte, målningsträffar.

Egna offentliga
arrangemang

Utställningar

Utställningar (2-4/år)

Samverkar med
studieförbund?

Nej, inte just nu.

Ja. Medborgarskolan.

Sökt
anläggningsbidrag/
Jubileumsbidrag
Medskick till
politiken
Föreslagen summa:

Nej

Medlemsträffar ca månadsvis under
2020.

Nej.

Nej

Nej

4 000

5 000

Kommunen borde satsa mer
pengar på att köpa in konst.
7 000

Kommentar:

Berikar kommunens kulturutbud
genom fina utställningar.

Vi väntar på uppdaterade
föreningshandlingar. Denna förening
behöver hjälp med
föreningsformalian.
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Datum

Dnr

2021-01-20

KFN.2021.9

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av anläggningsbidrag
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Att avslå båda ansökningarna om anläggningsbidrag för 2021.
Stjärnholms Ryttarförening har sökt bidrag för extra personal för att hålla säkerheten hög i
båda tältstallen vid in och utsläpp. Anläggningsbidraget går inte att söka för
personalkostnader.
OK Måsen har sökt för framtagning och revidering av kartor vilket gjordes och beviljades
förra året.

2. Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens beslutade om att inrätta ett anläggningsbidrag för barn- och
ungdomsföreningar 2014. Första bidraget betalades ut 2014. Till 2021 har två föreningar
ansökt om bidraget.
1 OK Måsen
2 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 2021-02-04
Sammanställning av ansökningar av anläggningsbidrag 2021
Anders Magnusson
Förvaltningschef

Anette Ivarsson
fritidssekreterare

Beslut till:
Kultur- och fritidschef
Fritidsekreterare
Stjärnholms Ryttarförening
OK Måsen

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Oxelösunds kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Anläggningsbidrag 2021
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
Utrustning elektronisk

Stjärnholms Ryttarförening
Extra personal för säkerhet i båda stallen

Friluftsfrämjandet
Tält
Oxelösunds Judoklubb
Godkännda nya Judomatter för tävling
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Datum

Dnr

2021-02-04

KFN.2021.16

Kultur- och fritidsnämnden

Start av investeringsprojekt
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 500 tkr för 2021 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 fortsatt anpassas för att öka tillgängligheten och funktionalitet.
Asfaltering av ytor med grus och beredning av markytor för gräs för ökad tillgänglighet och
estetik.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen

Anders Magnusson
Kultur- och fritidschef

Hanna Taflin
Ekonom

Beslut till:
Kultur- och fritidschef för åtgärd

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse

OXL2
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson
0155-383 56

Datum

Dnr

2021-02-08

KFN.2021.10

Kultur- och fritidsnämnden

Drift av Sportboende Ramdalens idrottsplats
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1 Godkänna förslaget till avtal för driften av Sportboendet på Ramdalens idrottsplats.
2 Ge Kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och fritidschefen i uppdrag att
teckna avtal med föreningen

2. Sammanfattning
Oxelösunds Kommun tillhandhåller en fastighet fungerar som Sportboende med tillgång till
omklädningsrum. Fastigheten är belägen på Ramdalens idrottsplats.
Avsikten är att fortsatt lägga ut driften av Sportboendet på entreprenad. I driften ingår
bokningar och marknadsföring av Sportboendet, kundvård, vård av fastigheten mm.
Närmare detaljerat vad som ingår framgår av avtalet.
Sportboendet ska vara tillgängligt för ideella föreningar, skolor, studieförbund, kommunala
förvaltningar, organisationer och motsvarande grupper.
Vid uthyrning av Sportboendet till företag eller företagsliknande organisationer skall Kultur
och fritidsförvaltningen godkänna detta vid varje tillfälle.
Vid uthyrning enbart av Sportboendets samlingslokal kan uthyrning ske till företag om
marknadsmässig lokalhyra tas ut.
Driften av Sportboendet ska skötas av Onyx.
Uppdragstiden sträcker sig tre (3) år framåt i tiden mellan 2021-03-22 och 2024-03-21
med möjlighet till maximalt två (2) års förlängning.
En eventuell förlängning ska initieras och godkännas av båda parter senast tre (3)
månader innan avtalet löper ut, annars löper Avtalet ut.
Föreningens styrelse har godkänt avtalsförslaget.

3. Ärendet
Avtalet regleras genom en procentuell fördelning av intäkterna för föreningarnas
övernattningar.
I kommunens procentuella andel ingår även ersättning till kultur- och fritidsförvaltning för
ökade kostnader för bokningar.
Fler bokningar kommer att innebära att lokaler och anläggning används mera. En ökad
intäkt genom att bokningarna genererar fler tillfällen till taxor. Kostnaderna för skötsel av
anläggningen och städning av lokaler ökar dock med ökat användande.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-08

KFN.2021.10

Taxor föreslås att de följer kostnadsnivån för Oxelösunds kommuns fastställda taxor när de
bokas via lägerboendet. Om nivån för taxan skulle vara för externa föreningar skulle
kostnaden för en lägervistelse bli orimligt hög. Utifrån detta föreslås ovanstående
förändring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08
Förslag till avtal daterad 2021-02-08

Anders Magnusson
Kultur- och fritidschef

Beslut till:
Kultur- och fritidschef för åtgärd
Kommunstyrelseförvaltningen för kännedom
Fritidssekreterare för kännedom

Avtal
Diarienummer: Inköp. 2021.5

Avtalsparter
För drift av Sportboendet på Ramdalens IP i Oxelösunds kommun har
nedanstående parter träffat avtal:

Beställaren
Oxelösunds Kommun/212000-0324

Leverantören
Onyx Innebandysällskap/819001-3154

1.0

Begrepp
- Oxelösunds kommun, i Avtalet kallad Beställaren, (förkortas B)
- Onyx Innebandysällskap, i Avtalet kallad Onyx
- Entreprenaden för driften av Sportboendet på Ramdalens idrottsplats, kallas
i Avtalet för ”Driften”.
- Besökande grupper och föreningar kallas i Avtalet för ”Besökaren”

2.0

Avtalstid
Uppdragstiden sträcker sig tre (3) år framåt i tiden mellan 2021-03-22 och
2024-03-21 med möjlighet till maximalt två (2) års förlängning.
En eventuell förlängning ska initieras och godkännas av båda parter senast
tre (3) månader innan avtalet löper ut, annars löper Avtalet ut.

3.0

Omfattning
B tillhandhåller en fastighet som ska fungera som Sportboende med tillgång
till omklädningsrum. Fastigheten är belägen på Ramdalens idrottsplats i
Oxelösunds kommun.
B har för avsikt att fortsatt lägga ut driften av Sportboendet på entreprenad.
I driften ingår bokningar och marknadsföring av Sportboendet, kundvård,
vård av fastigheten mm. Närmare detaljerat vad som ingår framgår av
punkten 3.1 i detta Avtal.
Sportboendet ska vara tillgängligt för ideella föreningar, skolor, studieförbund,
kommunala förvaltningar, organisationer och motsvarande grupper.
Vid uthyrning av Sportboendet till företag eller företagsliknande
organisationer skall B godkänna detta vid varje tillfälle.
Vid uthyrning enbart av Sportboendets samlingslokal kan uthyrning ske till
företag om marknadsmässig lokalhyra tas ut.
Driften av Sportboendet ska skötas av Onyx.

Uppgifter och ansvaret är fördelad på parterna enligt följande punkter.
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avtal
3.1

Onyx
-

3.2

Beställaren
-

-

4.0

Ansvarar för uthyrning av Sportboendet med tillgång till
omklädningsrum.
Upprättar ett hyresavtal med Besökaren som reglerar skyldigheter och
rutiner kring ordning och reda, uppförande, nyckelhantering,
alkoholintag, städning och betalning.
Ansvarar för marknadsföring av Sportboendet
Paketerar en upplevelse för Besökaren
Ansvarar för kundvård av Besökaren
Bidrar till att stärka Oxelösunds varumärke
Ansvarar för vården av Sportboendet.
Ansvarar för utemiljön i direkt anslutning till Sportboendet vad gäller
grovstädning i samband med uthyrning till Besökaren.
Driver ett utvecklingsarbete av bokningssida/hemsida, rutiner och drift
av Sportboendet över lag.
Ansvarar för administration kring redovisning, fakturering och
ekonomistyrning.
Ansvarar för syning av Sportboendet efter nyttjande av Sportboendet.
Ansvarar för att dialog och schemaläggning av städning fungerar
tillsammans med kommunens städleverantör.
Tillhandhåller och betalar städleverantör (Kustbostäder i Oxelösund AB).
Städleverantören ska städa Sportboendet, tömma papperskorgar och se
till att toapapper, tvål, diskmedel, diskhanddukar och andra
sanitetsprodukter blir påfyllda.
Städkostnaden omförhandlas årligen inför nytt kalenderår.
Ska vara delaktiga i projekt som rör Sportboendet om Onyx så önskar
Ska vara delaktiga i uppföljningar i det som rör Sportboendet.
Tillhandahåller kanaler för marknadsföring av Sportboendet.

Ansvar
Ändringar, borttagande och förnyelser av fastställda rutiner och fastställda
arbetsuppgifter enligt punkterna 3.1 och 3.2, ska alltid föregås av ett
godkännande från båda parter.

4.1

Bokningar och prioriteringsfrågor
B har fastslagit vilken prioriteringsordning som ska gälla kring bokningar av
idrottsplaner, sporthallar och gymnastiksalar inklusive omklädningsrum.
Prioriteringsordning bifogas.

4.2

Bokningssystem
Bokningar av Sportboendet och omklädningsrum ska ske i det
bokningssystem som B innehar.
Onyx bokningssida/hemsida för Sportboendet vänder sig direkt till
marknaden.

4.3

Städning av omklädningsrum och allmän toalett
B ansvarar för städning av omklädningsrum och den allmänna toaletten vid
Sportboendet.

4.4

Besiktning av sportboendet ej omklädningsrum
Anläggningen ska årligen gemensamt besiktigas och protokollföras
av parterna. Uppkomna skador och brister, som Onyx kan anses
vållande till, skall därmed omgående åtgärdas eller ersättas av
Onyx.
Vid tillträde av anläggningen ska besiktning göras samt vid
hyrestidens utgång ska anläggningen avträdesbesiktigas och
återlämnas till B i likvärdigt skick som vid tillträdet. Vid uppkomna
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brister skall Onyx åtgärda eller bekosta dessa. Normalt slitage på
anläggningen ska dock inte anses som en brist som Onyx ska svara
för.
Vid eventuell oenighet med anledning av besiktning ska en av båda
parter godkänd besiktningsman med bindande verkan för parterna
fastställa ersättning eller bestämma vilka åtgärder Onyx ska svara
för.
4.5

Skadegörelse på sportboendet
Ersättning för skadegörelse i och på Sportboendet ska ersättas utav
den hyrestagare som vållar till skadegörelsen. Onyx ska ej stå
betalningsskyldig för kostnaden som B måste betala för att åtgärda
skadegörelsen.
Om skadegörelse i och på Sportboendet sker utanför tid som
Sportboendet är bokat, ska B stå för kostnaden att åtgärda
skadorna.
Undantag för ovanstående regel är följande:
- Dörr och/eller fönster står öppna/olåsta vid tillfällen när
Sportboendet ej är bokat.
Om Onyx misskött sitt uppdrag på det sätt att ovanstående
undantag träder ikraft, blir Onyx ersättningsskyldig.
I de fall skadegörelse utförs av en hyrestagare som motsäger sig
ansvaret som betalningsskyldig ska B bistå Onyx i en eventuell
process angående ”betalningsindrivning”.

4.6

Trafik kring sportboendet
Trafik runt Sportboendet ska vara begränsat. Bilar, Bussar, Lastbilar och
andra liknande fordon ska parkeras på den stora parkeringen utanför
Ramdalens idrottsplats. Av- och pålastning av personer och material till
Sportboendet får förekomma men parkering av fordon vid Sportboendet är
ej tillåtet.

4.7

Reklam/Sponsring
All reklam och Sponsring som exponeras på fasaden i och på Sportboendets
fastighet måste godkännas av B innan den får monteras. Bygglov sökes och
bekostas av Onyx samt montage och återställning.

4.8

Droger och Alkohol
Onyx och B tar gemensamt fullt avstånd mot användande av alkohol och
droger i samband med bokning och vistelse på Sportboendet. Onyx ska
upprätta tydliga förhållningsorder för Besökaren vad som gäller kring alkohol
och droger. Både B och Onyx har rätt att avhysa Besökaren vid bruk av
alkohol och droger. Som alkohol räknas ej lättöl eller motsvarande styrka på
dryck som dricks av person över 18 år. Förekommer användande av alkohol
och droger i samband med Sportboendet, äger B rätt att få en skriftlig
förklaring av Onyx. Är förklaringen ej tillfredställande så utgår en skriftlig
varning till Onyx. Om Onyx ej hörsammar eller B ej godtar skriftliga
varningar har B rätt att avkräva ett vite om 5 tkr vid vardera efterföljande
tillfälle där alkohol och droger förekommer i och invid Sportboendet.

4.9

Rätten till att hyra ut
Onyx äger rätten att själva inom ramen för omfattningen i punkterna 3.0,
4.1 och 4.8 bestämma vem eller vilka som ska få hyra Sportboendet.

4.10

Rätten för B att nyttja sportboendet
B äger rätten att kostnadsfritt vid fyra (4) tillfällen under ett kalenderår
boka samlingssalen utan kostnad för egna möten såsom
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nämndsammanträden, informationsmöten och arbetsplatsträffar. Ett tillfälle
får ej överstiga åtta (8) timmar. Utöver dessa ovan nämnda tillfällen kan B
efter särskild överenskommelse med Onyx få tillgång till fler tillfällen. Onyx
skall hållas kostnadsfri från städning vid tillfällen när B nyttjar boendet inom
ramen för punkten 4.10.
4.11

Rätten för onyx att nyttja sportboendet
Onyx äger rätten att kostnadsfritt nyttja sportboendet vid egna aktiviteter
såsom hemmaläger och egna möten. Sådana tillfällen samt övrig kostnadsfri
uthyrning skall B godkänna vid varje tillfälle. Onyx bekostar städning vid
tillfällen inom ramen för punkten 4.11.

4.12

Underentreprenörer
Onyx äger rätten att teckna avtal med valfri Underentreprenör som ska
hjälpa Onyx utföra Driften av Sportboendet. Onyx väljer själva vilka tjänster
som ska utföras av Underentreprenören. Underentreprenören ska klara i
detta Avtal ställda krav för att få användas som Underentreprenör.
Innan avtal tecknas med Underentreprenör ska B godkänna
Underentreprenören.

4.13

Ändringar av förenings uppgifter/Hävning
Om Onyx missköter sina uppgifter till grad att Driften av Sportboendet blir
lidande, kommer en skriftlig varning att utfärdas från B.
Onyx har då en (1) månad på sig att skicka in en skriftlig förklaring till sin
upprättelse. Fortsätter Onyx missköta sina åtaganden efter att den skriftliga
förklaringen inkommit, eller att ingen förklaring inkommit så äger B rätten
att häva Avtalet med Onyx med omedelbar verkan. Hävning/uppsägning ska
göras skriftligt.

5.0

Avtalsform
Tjänsteavtal mellan två (2) parter.

6.0

Överlåtelse av avtal
Detta avtal får ej överlåtas utan att B skriftligen godkänt villkoren för
överlåtelse.

7.0

Intäkter
Intäkterna för Sportboendet ska fördelas procentuellt enligt följande:
- 40 % ska tillfalla B
- 50 % ska tillfalla Onyx
- 10 % avsätts för eventuell ”Kick Back”
Vid tillfällen då bidragsberättigade föreningar från Oxelösunds Kommun
bokar Sportboendet för eget bruk (hemmaläger, medlemsmöte) fördelas
intäkten procentuellt enligt följande:
- 5% ska tillfalla B
- 55% ska tillfalla Onyx
- 40% ska rabatteras Besökaren.
Vid tillfällen då bidragsberättigade föreningar från Nyköpings Kommun bokar
Sportboendet för eget bruk (hemmaläger, medlemsmöte) fördelas intäkten
procentuellt enligt följande:
- 30% ska tillfalla B
- 40% ska tillfalla Onyx
- 30% ska rabatteras Besökaren.

7.1

Vilka är intäkterna

4(6)

avtal
Som intäkter räknas den ersättning som erhålls för uthyrning av
Sportboendet, sängplatser och samlingslokalen samt angränsande lokal
Personalhuset. Priserna för dessa bestämmer Onyx.
7.2

Kick Back
Aktörer som bidrar till uthyrning och intäkter till Sportboendet ska kunna
erhålla en ”Kick Back” i form av provision. Provisionen ersätts procentuellt
och kan uppgå till max 10 % av intäkterna enligt punkt 7.0. Onyx
förhandlar med bidragande förening angående provisionens storlek. Om
”Kick Back” ej är aktuellt eller är mindre än 10 % tillfaller överstigande
ersättning Onyx.

7.3

Procentuell justering
En gång om året ska parterna träffas och diskutera justering av den
procentuella ersättningen samt möjlighet till en procentuell trapp. Protokoll
ska föras och skrivas under av båda parter.
Om någon av parternas uppgifter/ansvar förändras under Avtalets gång ska
en revidering av den procentuella ersättningen ske.
Begäran om justering av den procentuella ersättningen från någon av
parterna ska ske skriftligt.

7.4

Procentuell trapp förslag
Om intäkterna för Sportboendet överstiger 300 000 SEK per år (from år
2022) ska Onyx procentuella ersättning öka med 5 % till totalt 55 % och
B´s minska till totalt 35%. Detta förslag revideras vid träffar mellan
parterna.

7.5

Taxor
När Besökaren har behov av att boka B´s idrottsplaner, sporthallar och
gymnastiksalar inklusive omklädningsrum sker bokningen via Onyx. Taxan
för Onyx är densamma som när lokala föreningar bokar och får endast
tillämpas då Besökaren även bokar Sportboendet.

8.0

Statistik
B ska få in skriftlig statistik från Onyx varje kvartal.
Statistiken ska innehålla:
-

8.1

Antal besökande grupper till Sportboendet
Antal besökande personer till Sportboendet
Längden på vistelsen i Sportboendet
Vilka som besöker Sportboendet
Eventuella skador på Sportboendet
Eventuella tillbud och olyckor som sker på Sportboendet och
omklädnadsrum eller i samband med uthyrning av Sportboendet.
Klagomål som inkommit mot Sportboendet eller mot Onyx.
Synpunkter/Feedback

Uppföljning
Vid ett (1) tillfälle per år ska parterna träffas och diskutera drift, ekonomi och
eventuella justeringar i avtalet. Protokoll ska föras och skrivas under av båda
parter.
Se punkterna 4.4 och 8.0

9.0

Fakturering
Statistiken som skickas till B, ska ligga till grund för den faktura som kommer
att skickas till Onyx.

9.1

Utebliven betalning från hyrestagare

5(6)

avtal
Om en hyrestagare ej betalar sin faktura för sin bokning i tid, ska inte
kommunen ersättas för bokning i sak, förrän betalning inkommit till Onyx.
Onyx ska driva processen för att försöka få betalningen utförd, i bästa mån
möjlig. B ska bistå Onyx i en eventuell process angående
”betalningsindrivning”.

10.0

Tvist
Skulle tvist uppstå som inte kan lösas mellan parterna skall det lösas genom
allmän domstol på B’s hemort.

11.0

Bilagor
-

Oxelösunds Kommuns prioriteringsordning

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna
erhållit var sitt.

Oxelösunds Kommun

Onyx

________________________
Ort och datum

_______________________
Ort och datum

___________________________
Underskrift av behörig person

__________________________
Underskrift av behörig person

___________________________
Namnförtydligande

__________________________
Namnförtydligande

6(6)
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Datum

Dnr

2021-02-08

KFN.2020.50

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på e-förslag - Utegym vid våtmarken
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
anser e-förslaget besvarat.

2. Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag att anlägga ett utegym i trä, förslagsvis på gräsytan intill
parkeringen vid Brannäs våtmark.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 500 tkr i investeringsbudgeten för att
anlägga ett utegym. Under år 2021 kommer befintliga utegyms placeringar att ses över
tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen med målsättning att få till minst två platser
med utegym. De platser som diskuterats är motionsspåret på Jogersö och Ramdalen IP.
Med nuvarande finansiering finns det ej utrymme att få till ett utomhusgym vid Brannäs
våtmark inom den ramen. Förlaget anses var ett bra förslag som kommer att beaktas i
framtida planering och utveckling. Oxelösunds Kommun är ej fastighetsägare av marken
till den föreslagna platsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på e-förslag- Utegym vid våtmarken

Anders Magnusson
Förvaltningschef
Kultur och fritid

Camilla Norrgård Sundberg
förvaltningschef
Miljö- och samhällsbyggnad

Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

E-förslag
Rubrik

Förslag

Utegym vid våtmarken
Dagligen rör sig många i varierande ålder i våtmarken, vilket jag tycker att vi ska dra nytta av. Genom förslaget med utegym kan
folkhälsan i kommunen förbättras på ett kostnadseffektivt sätt. Fördelar med utegym är att det är tillgängligt för alla oavsett
tidpunkt på dygnet, oavsett ekonomiska förutsättningar och att träningen sker i naturen. Ett utegym i våtmarken kan locka
besökare att utforska den vackra våtmarken samt inspirera alla människor som rör sig i våtmarken att på ett enkelt sätt stärka upp
sin kropp.
Förslag:
Anlägga ett utegym i trä, förslagsvis på gräsytan intill parkeringen vid Brannäs våtmark

Förslagsställare
Antal ja-röster

84
Ett mycket bra förslag!

Sammanställning
av kommentarer

Bra för hälsan
Vi är två vuxna och tre barn som alla skulle uppskatta ett uterum i den härlig naturen nära våtmarken.
Ett utmärkt förslag! Bra för folkhälsan!

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Datum

Dnr

2021-02-02

KFN.2021.13

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av Säg vad du tycker 2020
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av Säg vad du tycker 2020.

2. Sammanfattning
Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tycker för
hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter. Det är viktigt att
kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner för hur invånare och
andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp. Den som lämnat
synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor. Inkomna synpunkter
ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd.
Av sammanställningen framgår att 6 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet
gällande kultur- och fritids under 2020. Alla synpunkterna har bevarats.
Totalt har kommunen fått in 77 synpunkter 2020.

Beslutsunderlag
Sammanställning av Säg vad du tycker 2020.

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Agnetha West
nämndsekreterare

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Säg vad du tycker
Dokumentation och rapport

OXL1
00
v 1.0
200611-13

1 (1)

Dokumentation och rapportering av synpunkter
Nämnd/bolag: Kultur och fritidsnämnden
Ankomst

Synpunkt

Datum

Synpunkt i sammanfattning

2020-01-07

Cykling i motionsspåret på Jogersö (KFN)

2020-05-19

Koordinaten blir kontantfritt och betalning
med kort

2020-08-03

Öppnande av ny fritidsgård vid
Trädgårdsgatan/ Oxelögatan
Discgolfbanan vid Ramdalen med leriga
banor

2020-09-12

2020-10-07
2020-11-23

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Bekräftelse till
avsändare
Datum

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

Åtgärd

Datum

Åtgärd i sammanfattning, t ex ”Information till avsändare
om regler”

Ingen
2020-01-13
bekräftelse,
synpunkt
skickad direkt till
handläggare
2020-05-19
2020-06-24
2020-08-03

Placeringen av barnavdelningen på
Oxelösunds bibliotek med mycket ljud och
spring
Önskemål om fler banor till discgolfbanan
vid Ramdalen

Svar till avsändare

2020-08-25

Ingen
2020-09-14
bekräftelse,
synpunkt
skickad direkt till
handläggare
2020-10-08
2020-11-23

Webb/E-post
kommun@oxelosund.se

2020-11-24

Org.nr
212000-0324

Förvaltning har börjat se över hur man ska åtgärda
problemet med cyklandet i motionsspåren som
dock inte är förbjudet
Personal finns att hjälpa till samt i en övergångsperiod så går det att betala med kontanter om man
glömt sitt kort
Inte aktuellt att öppna en ny fritidsgård då
Koordinaten finns i närheten
Förvaltningen ser över hur det går att lösa

Hänvisning att ”Tysta rummet” finns
Förvaltningen ser över att bygga fler banor men
finns ingen tidsplan eller budget

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

(11)

Dnr KFN.2021.2

Delgivningar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Kommunstyrelsen
2021-01-27
Ks § 4 - Finansiering av byggnadstekniskantikvarisk förundersökning samt
driftkostnader vid Stjärnholms stall

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-01-27

Ks § 4

Dnr KS.2018.150

Finansiering av byggnadstekniskantikvarisk förundersökning samt
driftkostnader vid Stjärnholms stall
Kommunstyrelsens beslut
1.

Finansiering av driftkostnader 1 225 tkr för tillfällig etablering av tältstall år 2021
finansieras av KS oförutsett.

2.

Godkänna investering 570 tkr för byggnadstekniskantikvarisk förundersökning inkl.
kostnad för framtagande av förfrågningsunderlag för kommande upphandling av stallets
renovering.

3.

Finansiering av investering 570 tkr sker via investeringsreserven.

4.

Attestant för projektet är fastighetsekonom.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-09-02 fick kommunchefen i uppdrag att tillse att
verksamheten senast 2020-09-30 evakueras från nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form
av tältstall. Rapport lämnas vid kommande sammanträde inkluderat slutlig uppskattad
kostnad för åtgärden samt förslag till finansiering. Vid kommunstyrelsens sammanträde
2020-09-30 presenterades åtgärd samt förslag till finansiering.
Ordförande yrkade vid sammanträdet att punkten Finansiering av driftkostnad 1 225 tkr år
2021 hänskjuts Mål och budgetberedningen ändras till en ny punkt med lydelsen
Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till finansiering av driftskostnaden 1 225 tkr
för 2021 och återkomma till kommunstyrelsen med detta för beslut senast vid sammanträde
i januari 2021. Kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkande.
Verksamheten och hästar är evakuerade ur befintligt stall. Stallet har fått en temporär
uppstämpning för att klara av eventuella snölaster under vintern. Kommunstyrelsen har
informerats om att kommunstyrelseförvaltningen undersöker en mer långsiktig lösning kring
tillfälligt stall där hästarna kan husera under kommande renovering av stallets tak. Parallellt
med det arbetet behöver handlingar tas fram för en ny upphandling av kommande
takrenovering, där har utlovats att kommunstyrelseförvaltningen återkommer med offert och
tidplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse beslut om finansiering av Byggnadsteknisk antikvarisk förundersökning
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Finansiering av driftkostnader 1 225 tkr för tillfällig etablering av tältställ år 2021
finansieras av KS oförutsett.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-01-27

2.

Godkänna investering 570 tkr för byggnadstekniskantikvarisk förundersökning inkl.
kostnad för framtagande av förfrågningsunderlag för kommande upphandling av stallets
renovering.

3.

Finansiering av investering 570 tkr sker via investeringsreserven.

4.

Attestant för projektet är fastighetsekonom.

______
Beslut till:
Kultur- och fritidsnämnd (för kännedom)
Kommunchef (för kännedom)
Controller (för kännedom)
Fastighetschef (för kännedom)
Fastighetsförvaltare kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)
Fastighetsekonom (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17

(12)

Dnr KFN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av kultur-och fritidsnämnden antagen delegationsordning.
Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden.
Redovisningen innebär inte att kultur-och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det kultur-och fritidsnämnden fritt att återkalla en
lämnad delegation.
Kultur- och fritidsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i
del ordn

Beslutets innehåll i korthet

Patrik Renfors

2021-01-23

A.4

Patrik Renfors

2021-02-05

A.4

Stängning av idrottshallar med undantag
samt bibliotekets öppnande med
begränsningar
Stängning av idrottshallar med undantag

Utdragsbestyrkande

Beslutet
hittas
Castor
Castor

BALANSLISTA

1 (1)

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2021-02-17
Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2017-19-09

Uppdrag att ta fram underlag till en fritidsplan,
med bland annat fokus på fritidsgård,
föreningar, service och stöd, rekreationsområden, anläggningar samt kommunal
samverkan

B

Q3 2021

2021-01-13

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

Revidering riktlinjer föreningsbidrag m.fl

B

Q2 2021

Revidering Kulturplan

B

2023

Revidering Besöksnäringsplan

B

2023

Ärendebeskrivning / ärendenummer

Ansvarig

KFN.2017.30
Idrottspolitiskt program/Fritidsplan

Avtal med externa
Revidering av reglementet

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

B

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-305 34 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Kultur- och fritidsnämnden 2021

Senast uppdaterad: 28-01-2021
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