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Caisa Sävheden-Larsson
Ordförande

Josefin Frank
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Välkomna!
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

61 (xx)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-22

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Emma Bergström

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

62 (xx)

KFN §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner utskickad föredragningslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

63 (xx)

KFN §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utser xxxxxxxxx att tillsammans med ordförande
justera protokollet. Justeringen sker xxxxxxxxxxxxx på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

KFN §

64 (xx)

KFN 2020/

Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Förslag till kultur och fritidsnämnden
1. Kultur-och fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta det
reviderade reglementet avseende personalpolitik för Kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledingsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Upplevelser ligger inom Kultur-och fritidsnämndens förvaltningsorganisation.
Därmed bör det läggas till en sjunde rubrik på Kultur-och fritidsnämndens reglemente
angående personalpolitik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-12
Reglemente

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-12
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se

Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att:
1. Kultur-och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta det reviderade
reglementet avseende personalpolitik för Kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledingsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Upplevelser ligger inom Kultur-och fritidsnämndens förvaltningsorganisation.
Därmed bör det läggas till en sjunde rubrik på Kultur-och fritidsnämndens reglemente
angående personalpolitik.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Vingåkers kommun inrättade för fyra år sedan två så kallade områden som utöver
ledningsstödet placerades inom Kommunledningsförvaltningen; område Upplevelser
och område Samhällsbyggnad. Efter en utredning beslutades det att de båda områdena
skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därav är område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad inte längre placerade inom Kommunledingsförvaltningen, vilket gör
att Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik.
Område Upplevelser ligger inom Kultur-och fritidsnämndens
förvaltningsorganisation. Därmed bör det läggas till en sjunde rubrik på Kultur- och
fritidsnämndens reglemente angående personalpolitik enligt följande exempel:
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Personalpolitik
7§
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom område
Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen
inom område Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förvaltningens ståndpunkt
Kultur och Fritidsnämnden bör besluta enligt förslag med hänsyn till
omorganisationen och upprättandet av Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Skäl till beslut
Eftersom område Upplevelser och område Samhällsbyggnad har bildat en egen
förvaltning bör personalansvaret ligga på respektive nämnd istället för att ligga under
Kommunledningsförvaltningen som det gjorde innan omorganisationen.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Reviderat reglemente för Kultur-och fritidsnämnden

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

7

vingaker.se

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Målet påverkas inte av beslutet

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Målet påverkas inte av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Målet påverkas inte av beslutet

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

12

vingaker.se

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:

–

Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

–

Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐

På vilket sätt? Vad blev resultatet?

–

Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐

På vilket sätt?

–

Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐

På vilket sätt?
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Bilaga 4 – Reviderat reglemente för Kultur- och
Fritidsnämnden

Dokumenttyp
Riktat styrdokument

Giltighetstid
Tillsvidare

Dokumentnamn
Reglemente för
Kultur- och
Fritidsnämnden
Processägare

Fastställd
Beslutande
2010-12-13
Kommunfullmäktige
Gäller från
2011-01-01
Senast reviderad
Detta dokument gäller för
KF 2015-11-30, § 122. Kultur- och fritidsnämnden i
Gäller från 2016-01-01. Vingåkers kommun
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Reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även bestämmelser i
reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
2§
Kultur- och fritidsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och
fritidsområdet.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar att
– ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, innefattande
såväl verksamhet i egen regi som stöd i verksamhet i annan regi
– genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och
organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa
bedriver
– söka tillgodose behovet av institutioner, anläggningar och lokaler för kultur
och fritid
– besluta om upplåtelse av lokaler för kultur och fritid
– förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom
samlingar och konstverk
– verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader,
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt stödja
lokalhistorisk forskning och hembygdsvård
– ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara
rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra
bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering
av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till
kommunens förvaltningar
– inom ramen för beviljande anslag och av kommunfullmäktige fastställda
normer utse stipendiater
– fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.

Delegering från kommunfullmäktige
3§
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
– nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt och efter kommunstyrelsens hörande
– inom sitt verksamhetsområde där det ankommer på nämnden att föra
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
– rätt att fastställa avgifter för utlåning av mikrofilmade arkivalier
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Antal ledamöter och ersättare
4§
Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.
Ordförandens uppgifter
5§
Det åligger kultur- och fritidsnämndens ordförande att:
– närmast under kultur- och fritidsnämnden ha uppsikt över nämndens
förvaltning
– med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
inom kultur- och fritidsområdet liksom effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor
– främja samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunens övriga
nämnder
– representera kultur- och fritidsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kultur- och fritidsnämnden beslutat
annat i ett särskilt fall.
Offentliga sammanträden
6§

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Offentliga
sammanträden får ej hållas vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning,
eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Personalpolitik
7§
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom område
Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen
inom område Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

KFN § 36

65 (xx)

KFN 2020/64

Sponsringsavtal Vingåkers VK
Förslag till beslut
Förslag till kultur och fritidsnämnden
1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av sponsringsavtal mellan Vingåkers kommun
och Vingåkers Volleybollklubb och lägga det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
2020-09-17 beviljade kultur och fritidsnämnden ett sponsring bidrag om totalt 100 000
kr till föreningen Vingåkers Volleybollklubb. Bidraget är förbundet med att
föreningen lämnar in en skriftlig redovisning till kultur och fritidsnämnden, samt att
det framgår i avtalet att en redovisning skall lämnas in.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-29
Sponsringsavtal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020- 09-29
Handläggare

Elin Pettersson
0151-19192
Elin.pettersson@vingaker.se
Diarienummer

KFN 2020/

Tjänsteutlåtande sponsringsavtal Vingåkers VK
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden
1. tar del av sponsringsavtal mellan Vingåkers kommun och Vingåkers
Volleybollklubb och lägga det till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
2020-09-17 beviljade kultur och fritidsnämnden ett sponsring bidrag om totalt 100 000
kr till föreningen Vingåkers Volleybollklubb. Bidraget är förbundet med att
föreningen lämnar in en skriftlig redovisning till kultur och fritidsnämnden, samt att
det framgår i avtalet att en redovisning skall lämnas in.
Skäl till beslut
Ärendets beredning
Kultur- och fritidschefen har berett ärendet.
Bakgrund
I kultur- och fritidsnämnden budget för 2020 är 2 215 000 avsatta för att möjliggöra
för föreningar att bedriva ett aktivt kultur- och fritidsliv inom Vingåker kommun. Utav
dessa är 150 000 kronor avsatt för sponsring.
Förvaltningens ståndpunkt
Kultur och fritidschefen föreslår att ta del av sponsringsavtal mellan Vingåkers
kommun och Vingåkers Volleybollklubb och lägga det till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Medlen för bidragen tas inom ram.
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2 (2)

Avgift
Bilagor
Beslutet skickas till
VINGÅKERS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
Elin Pettersson
Enhetschef kultur- och fritid
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AVTAL

2020-09-23

Avtal mellan Vingåkers Volleybollklubb, org.nr: 818500-9779 och
Vingåkers kommun org. Nr: 212000-0308.
1.

Bakgrund

Vingåkers kommun har ett nytt platsvarumärke som ska utgöra grunden för all marknadsföring av
platsen Vingåkersbygden. Det är viktigt att nå ut i ett brett perspektiv. Elitidrott är en viktig del i
marknadsföringen av Vingåkers kommun (nedan kallad kommunen). Elitidrotten tilldrar sig
massmedialt intresse och genom att vara ett ansikte utåt synliggör den kommunen i positiva sammanhang
och bidrar till utvecklingen av kommunens attraktionsvärde.
Syftet med detta sponsringsavtal är att härigenom låta Vingåkers Volleybollklubb (nedan kallad VVK)
marknadsföra kommunen och göra kommunen känd främst nationellt men också regionalt och lokalt.

2.

Kommunens åtagande

Kommunen förbinder sig att tilldela VVK ett belopp om 90 000 kronor för klubbens åtaganden enligt p
3. Samt tilldela föreningen 10 st. personliga säsongskort på badhuset till en kostnad av 8 000 kr samt
bidra med pris till matchens lirare till ett värde av 2 000 kr per säsong. Totalt sponsringsvärde uppgår
till 100 000 kr.
Vardera parten ansvarar för eventuella uppkommande skatter och/eller avgifter med anledning av detta
avtal.

3.

Vingåkers Vollybollklubbs åtagande

a. Allmänt
VVK åtagande enligt detta Avtal skall motsvara värdet av det av kommunen utgivna
marknadsföringsbeloppet enligt p 2 ovan.
VVK ska bedriva sin verksamhet ansvarsfullt och i enlighet med Vingåkers kommuns allmänna villkor
för rätten att söka föreningsbidrag.
VVK ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet med välutbildade ledare. Verksamheten ska bedrivas
i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten vill.
VVK ska under 2020/21 upprätta en aktivitetsplan vilken skall beskriva exponering av kommunen i
verksamheten. Aktivitetsplanen ska tas fram tillsammans med kommunen.
VVK ska senast den 30 juni 2021, skriftligt redovisa på vilket sätt aktiviteterna i aktivitetsplanen
uppfyllts.
b. Marknadsföring
VVK ska i sin marknadsföring och exponering av kommunen alltid tillämpa god marknadsföringssed.
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AVTAL

2020-09-23

VVK ger kommunen rätt att i kommunen marknadsföringsmaterial använda VVK:s namn samt att uppge
att VVK marknadsför platsvarumärket. Detta innebär också en rätt för kommunen att marknadsföra sig
på VVK hemsida samt erhålla en länk därifrån till sin egen hemsida.
Platsvarumärket ska exponeras tydligt i olika reklamutrymmen på arenan, matchprogram med mera.
Kommunen ska inbjudas till samtliga sammankomster med VVK:s sponsorer.
VVK elitutövare ska medverka vid kommunens fotografering för marknadsföringsmaterial mm.
VVK elitutövare ska i rimlig omfattning, och ej överstigande 2 dagar/år, på kommunens önskemål,
kostnadsfritt medverka vid event, mässor och andra sammankomster som arrangeras av kommunen och
vilka kommunen bedömer vara av värde för att synliggöra kommunen. Sådana aktiviteter får emellertid
inte ligga i anslutning till deras tävlingar/matcher eller träningsläger.
Platsvarumärket ska i så stor utsträckning som möjligt finnas med i all marknadsföring och på allt
marknadsföringsmaterial, inklusive dräkter med mera, som VVK tar fram i sin verksamhet. Den
eventuella merkostnaden av detta innebär, ingår i föreningens ersättning enligt detta avtal.
All varumärkesexponering ska följa platsvarumärkets grafiska profil.
c)

Rätt att teckna avtal med annan sponsor

Inget i detta Avtal skall utgöra ett hinder för VVK att under avtalstiden rätt att ingå avtal med annan
partner än kommunen, dock att kommunen skall äga rätt att bringa detta avtal till omedelbart upphörande
(hävning) enligt p5 nedan, om den nye avtalspartnern
i)
ii)

4.

förekommer i sammanhang vilka inte är förenliga med kommunen högt ställda krav
avseende etik och sportmanskap och
det på grund av avsedd avtalspartners agerande finns en risk för att kommunens anseende
skadas

Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den 1oktober 2020 och upphör utan föregående uppsägning den 31
augusti 2021 under förutsättning att pengarna årligen avsätts i kommunens budget.

5.

Hävning av Avtalet

Kommunen äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om VVK åsidosätter villkor i
Avtalet som är av väsentlig betydelse för kommunen.
Kommunen har vidare rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om

VVK kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller
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VVK förekommer i sammanhang vilka inte är förenliga med kommunens högt ställda krav avseende etik
och sportmanskap eller på grund av VVK:s agerande finns en risk för att kommunens anseende skadas.
Som åtsidosättande av villkor av väsentlig betydelse för kommunen anses bl. a att aktiv eller funktionär
i VVK fälls för dopning, eller att VVK eller dess aktiva agerar på annat sätt som strider mot idrottens
idé och grundprinciper eller att VVK eller dess aktiva agerar på ett sätt som skadar kommunen och dess
verksamhet.
Vid hävning äger kommunen rätt att återfå ersättning som avser återstående avtalstid vid tidpunkten för
hävningen.

6.

Tvist

Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i samförstånd mellan
parterna. Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande
rättsförhållanden, ska prövas och slutligt avgörs av svensk allmän domstol med Örebro tingsrätt som
första instans.

7.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet. Part ska skriftligen
underrättas om ny kontaktperson utses.
Kontaktpersoner:
Vingåkers kommun:
Elin Pettersson, Kultur- fritidschef
VVK:
Kenneth Karlsson, ordförande
Detta avtal har upprättats i två original av vilka parterna erhållit vardera ett.

Datum ______________________

Datum ______________

Vingåkers kommun

Vingåkers Volleybollklubb

Underskrift

Underskrift

Elin Pettersson
Namnförtydligande

Kenneth Karlsson
Namnförtydligande

Sida 3 av233

vingaker.se

Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

66 (xx)

KFN §

KFN 2020/71

Verksamhetsberättelse per augusti 2020
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. Godkänna verksamhetsberättelsen per augusti 2020 och överlämna den till
kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelsen per augusti 2020.
Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat en beskrivning av viktiga händelser
första halvåret, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, sjukfrånvaro,
internkontroll och verksamhetens tankar kring framtiden kopplade till kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Som kultur- och fritidschef för verksamheten är jag otroligt stolt över vad mina
medarbetare och det verksamheterna har levererat under det första halvåret. Trots
organisationsförändringar och påverkan av Corona har de hållit fanan högt och gjort
sitt yttersta för att skapa kultur och fritid när den är som bäst.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-12
Verksamhetsberättelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

vingaker.se

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-29
Handläggare

Elin Pettersson
0151--191 92
Elin.pettersson@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Verksamhetsberättelse per augusti 2020
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. Godkänna verksamhetsberättelsen per augusti 2020 och överlämna den till
kommunfullmäktige
Beskrivning av ärendet

Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelsen per augusti 2020.
Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat en beskrivning av viktiga
händelser första halvåret, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk
utvärdering, sjukfrånvaro, internkontroll och verksamhetens tankar kring
framtiden kopplade till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Förvaltningens ståndpunkt

Som kultur- och fritidschef för verksamheten är jag otroligt stolt över vad mina
medarbetare och det verksamheterna har levererat under det första halvåret.
Trots organisationsförändringar och påverkan av Corona har de hållit fanan
högt och gjort sitt yttersta för att skapa kultur och fritid när den är som bäst.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska kosekvenser.
Avgift
Bilagor
Beslutet skickas till
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Elin Pettersson
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Enhetschef kultur- och fritid

Bilagor
Verksamhetsberättelse per augusti 2020

Elin Pettersson
Kultur- fritidschef
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Verksamhetsberättelse per
augusti
Kultur- och fritidsnämnden
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Det första halvåret har biblioteket haft en ökning med antal besökare. Totalt besöksantal har
varit 41155 st. En förklaring är att biblioteket hållit öppet under hela juni samt under hela
Corona- pandemin.
Badhuset har haft 16 489 badande gäster januari- juli. Badhuset har haft stängt under
Coronapandemin.
Fritidsgården har inga uppgifter på antal besökare. Under Coronapandemins intensivaste del
för Vingåker höll fritidsgården stängt några veckor.
Antalet deltagare i föreningslivet har de senaste året kontinuerligt sjunkit. I år kommer
statistiken utebli då nämnden beslutat att låta föreningarna räkna samma antal deltagare som
vårterminen 2019.

200101 200831

190101 190831

180101 180831

170101 170831

160101 160831

2 Händelser av väsentlig betydelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coronapandemin har påverkat verksamheterna genom att vi hållit badhuset stängt
under en period, samt att fritidsgårdspersonal och badhuspersonal har arbetat i övriga
verksamheter, ffa barnomsorgen.
Bibliotekets verksamhet har under Coronapandemin tillfälligt ställts om och de har
arbetat mer med digitala lösningar
8 mars hölls en dag för att uppmärksamma internationella kvinnodagen.
Då flertalet av våra evenemang har ställts in, ställde vi om Valborg och erbjöd en
livestreamad digital underhållning
Säfstaholmsslott är är äntligen färdigrenoverat och vi har flyttat in verksamheten.
I omgångar har invigningen fått flyttas fram men nu planeras den till den 18
september.
Slottsboden har under sommaren hållit öppet med försäljning av lokalt hantverk
Bygget av ny fritidsgård är nu i fullgång och planeras till den 1 november.
Från har vi begärt in en förlustredovisning från kommunens föreningar. Totalt har
föreningarna under Coronapandemin fått ställa in evenemang och aktiviteter till en
kostnad av drygt 800 000 kr vilket påverkar dem mycket.
Kultur- och fritidsenheten har erbjudit allsång med social distansering i Vingåkers
folkets park under sommaren.
Sport- och påsklovsaktiviteter med 1000 deltagande barn/ungdom.
Inom ramen för ”Skoj på sommaren” har skojbussen varit runt i Vingåkersbygden
Under 6.veckor, samt arbeta aktivt med feriearbetare som erbjudit aktiviteter.
Fritidsbanken har hållit öppet en dag i vecka under sommaren.
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•
•
•
•
•

•
•
•

Fritisgården har varit stäng 3 veckor under sommaren.
Fritidsgården arbetade aktivt med uppsökande verksamheten under 9 dagar, främst vi
Sävstaområdet. Resultat var mycket lyckat.
Biblioteket har erbjudit aktiviteten ”sommarboken”.
Biblioteket har fått bidrag från Statens kulturråd för att anställa en landsbygdsbibliotekarie under ytterligare ett år.
Biblioteket har erbjudit, digitala bokcirklar och skrivarcirkel igång som vanligt för
vuxna, liksom Språkcaféer, Kulturcaféer. ett antal föreläsningar har hållits,
Verksamheten för DigidelCentret har också haft extraöppnat för riskgruppen, samt
erbjudit Take awayböcker”,
Biblioteket medverkar i projektet digitala sociala måltider.
Badet har under skollov haft öppet för alla och uppskattade aktiviteter för barn och
ungdom.
Badet har varit sommarstängt 29/6–13/8, under den uppehållet har personalen städat
badet och genomfört märkestagning vid våra utebad.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
En kvalitetsdeklaration innebär både ett löfte och en information om vad en
medborgare/brukare kan förvänta sig av kommunens verksamheter. Syftet med
kvalitetsdeklarationer är att fokusera på medborgarna/brukarna samt att tydliggöra tjänsterna
även för personalen samt att engagera de anställda i förbättringar av verksamheten.
Föreningsstöd
Vi lovar att
•
•
•
•
•

hjälpa till att skriva bidragsansökan och ge råd om vilka typer av bidrag som är
lämpliga att söka
inom en månad ge besked om bidraget har beviljats eller avslagits, med undantag för
bidrag som beslutas av kultur- och fritidsnämnden samt de bidrag som bara kan sökas
vissa tider på året
våra ansökningsblanketter kan hanteras via e-post
minst en gång om året inbjuda till föreningsmöten
minst en gång om året förlägga nämndens sammanträden ute i föreningslivet

Bibliotek:
Vi lovar att
•
•
•
•
•
•
•
•

erbjuda visningar och bokprat för barn i alla åldrar samt andra grupper
om boken du söker inte finns på biblioteket tar vi hem den från annat bibliotek. Du
kan också lämna inköpsförslag.
du gratis kan låna e-böcker, e-ljudböcker, strömmande film
du som har svårt för att läsa kan låna talböcker
du som har funktionsnedsättning kan få Boken-kommer-service.
e-post till biblioteket besvaras inom en arbetsdag
erbjuda datorer med internetuppkoppling
erbjuda stöd med det som rör digital delaktighet
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Badhus:
Vi lovar att
•
•
•
•
•
•

ha öppet för allmänhetsbad sju dagar i veckan förutom storhelger och sommaruppehåll
tillhandahålla tider för skolbad för skolor i Vingåkers kommun
alla elever i kommunen erhåller kostnadsfri simundervisning årskurs 0 – 9
erbjuda avgiftsbelagd simskola för vuxna
erbjuda ett hygieniskt tilltalande bad vad gäller såväl lokaler som vattenkvalité
lokalvård och vattenrening utförs på ett miljömedvetet sätt

Fritidsgård:
Vi lovar att
•
•
•
•

du får tillgång till en positiv, demokratisk och drogfri mötesplats
du får möta engagerade vuxna som finns där för dig
du får vara med och ta ansvar för aktiviteter, miljö och arbetsformer
ungdomar i olika åldrar får vara med och planera för den nya fritidsgården

Säfstaholms slott och slottspark
Vi lovar att
•
•
•

öka tillgängligheten, attraktiviteten och användandet av slottet och parken
erbjuda ett varierat program för en bred målgrupp
prioritera delaktighet och mångfald

Internkontroll 2020
Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella ledningen och
övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Verkställda beslut-riskfaktor 6
Kultur- och fritidsnämnden skall senast januari månads utgång 2021 gå igenom föregående
års beslut för att kontrollera att beslut verkställts och att vilande frågor aktualiseras.
Diarieföring-riskfaktor 6
Senast i december 2020 skall kontroll göras att ankommande skrivelser, och e-post diarieförs
enligt gällande bestämmelser.
Kontanthantering-riskfaktor 9
Vid ett tillfälle under året skall stickprov göras på någon av enheternas
kassahantering/redovisning.
Provtagning badhuset-riskfaktor 8
Senast i december 2020 skall kontroll göras att vattenprovtagning på badhuset sköts enligt
gällande föreskrifter.

5
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Kultur- och fritidschefen är ansvarig för alla delar av denna internkontrollplan.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Stora delar av Kultur- och fritidsnämndens mål och kvalitetssäkring grundar sig på
evenemang och verksamheten där social interaktion är en förutsättning som i och med
Coronapandemin varit ett hinder.
Nämndens mål.
1. Antalet barn i föreningslivet ska öka utan att kvaliteten äventyras. (ej uppnått)
2. Antalet badande i badhuset ska öka utan att äventyra kvaliteten (ej uppnått) .
3. Antalet program och arrangemang på biblioteket ska öka utan att kvaliteten äventyras.
(ej uppnått)
4.1

Måluppföljning

4.1.1 Ekonomi i balans
4.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
Prognosen pekar på ett tydligt överskott
4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Alla nämndbeslut omfattar hur beslutet bidrar till Agenda 2030
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4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Trots Corona vidhåller förvaltningen ett stort utbud av aktiviteter inom kultur och fritid
4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall
Aug 2020

Ack budget
Aug 2020

Avvikelse
mot budget
Aug 2020

Årsbudget
Aug 2020

Kultur- och fritidsnämnden

3 900

4 345

447

6 518

Bad

2 212

2 017

-195

3 025

Bibliotek

2 567

2 639

72

3 958

Fritidsgård

1 440

1 537

97

2 305

Prognos Aug
2020
100

* I nämndens budget ingår även områdeschef samt koordinator och föreningsbidrag.
Kultur- och fritidsnämnden I denna post ingår föreningsbidrag som är periodiserade över
hela året och ger ett positivt resultat. Budgeterade intäkter för Slottet har uteblivit, men det
negativa utfallet har kompenserat med lägre marknadsföringskostnader och färre inköp.
Prognos + 100 tkr
Badhuset - förväntningen är att antal badande besökare kommer minska. Skolbaden minskar
något även en del personers ur riskgrupperna. Kurserna är välfyllda men med minskat antal
per grupp. Ekonomiskt går badhuset mot +/- resultat.
Biblioteket - Biblioteket följer budget
Fritidsgården - Lägre personalomkostnader gör att avvikelse mot budget är positiv.
Investeringar
Ombyggnad i badhus 31 tkr. Den totala budgeten för Kultur- och fritid är 185 tkr.
Investeringar i fritidsgård och Slottet sker via Kommunstyrelsens medel.
4.3

Verksamhetens aktiviteter

5 Väsentliga personalförhållanden
6 Förväntad utveckling
Badhuset - förväntningen är att antal badande besökare kommer minska. Skolbaden minskar
något även en del personers ur riskgrupperna. Kurserna är välfyllda men med minskat antal
per grupp. Ekonomiskt går badhuset mot +/- 0-resultat.
Fritidsgården- Fritidsgården arbetar grundligt med att bygga upp en ännu bättre verksamhet i
samband med inflytten i nya lokaler. Invigning planeras till november. Målsättningen är att bli
Sveriges bästa fritidsgård 2022.
7
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Biblioteket - Biblioteket kommer under hösten fortsätta medverka i den nystartade
Biblioteksgruppen i Baggetorp samt i projektet digitala sociala måltider. Den digitala
utvecklingen fortsätter med bland annat en Digidelcenter filial på Slottet. Biblioteket kommer
även hålla i författarkvällar, samt bokcirklar och barnevenemang, allt inom
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Säfstaholms slott- Från 29 september öppnar Slottet upp för besökare 6 dagar i veckan.
Intresset är stort men troligtvis kommer besökare främst de som tillhör riskgrupp vara
försiktiga. När/om Folkhälsomyndigheten släpper på antal besökare kommer det även
anordnas arrangemang och konsert på slottet under hösten. En teater utomhus till jul är
planerad.

8
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Kultur & fritidsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i
balans 2023
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner åtgärdsplan för ekonomi i balans 2023
enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Inför 2021 föreslår förvaltningen (i separat ärende) några mindre nedskärningar och
effektiviseringar genom samordning, samt ökade intäkter genom intäktsfinansierade
evenemang för vuxna.
Om beslutet att inte kompensera förvaltningarna för löneökningar kommer att gälla
även 2022 och 2023 går det inte att utesluta att det kommer att krävas
personalnedskärningar och en omfattande minskning av evenemang och aktiviteter.
Förvaltningarna kommer självklart att noga följa det ekonomiska utfallet och göra
prognoser framåt, och allt eftersom vidta de åtgärder som krävs för att ekonomin ska
vara i balans 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-06
Ekonomisk konsekvens

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-06
Handläggare

Elin Pettersson
0151-19192
Elin.pettersson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

Kultur- och fritidsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i
balans 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämndens beslutar att
1. Godkänna Kultur- och fritidsnämndens åtgärdsförslag för ekonomi i balans
2023 enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2021 är enligt med fullmäktiges beslut 15 806
tkr. Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader gör att det
under en tre års period krävs en besparing om 933 tkr för en ekonomi i balans 2023.
Inför 2021 föreslår förvaltningen (i separat ärende) några mindre omfördelningar av
medel inom ram för att öka effektiviseringen inom förvaltningen. Förvaltningen
kommer under 2021aktivt arbeta för att öka intäkterna genom att bland annat erbjuda
Säfstaholms slotts studiematerial till skolor/organisationer utanför Vingåkersbygden
samt påbörja uthyrning av slottet. Kompetensutbildningen av personalen kommer
rationaliseras och ske mer digitalt än tidigare.
Förutom dessa åtgärder ämnar förvaltningen bibehålla en allmän återhållsamhet
besparingar genomföras för en ekonomi i balans 2023.

2021
304
Behov
tkr
Åtgärder
70

2022
311
Behov
tkr
Åtgärder
Ökade intäkter
150 slottet

Ta bort skojbussen
Effektivisering
annonsering,
förbrukningsmaterial,
134 utbildning mm
25

2023
318
Behov
tkr
Åtgärder
318 Personaleffektiviseringar

Minskade
bidragsutlämning
evenemang
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Minskning
100 konsultkostnader
304

Minskning
inköp kultur och
141 fritidsmaterial
311

318

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Att arbeta ekonomiskt hållbart är en prioriterat åtagande för förvaltningen. Detta görs
genom ett oavbrutet arbete med åtgärder som effektiviserar och gagnar
initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt som kostnaderna hålls nere. Om
förvaltningen tvingas öka sina besparingar ytterligare kommer också utgångsläget för
förvaltningen bli förändrad vilket kan beröra antalet medarbetare samt kommunens
föreningar i ogynnsam anda.
För Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen blir konsekvenserna av sådana beslut
oftast inte direkta utan ses först på lång sikt. Kvaliteten och tillgängligheten på
verksamheten blir lidande vilket med tiden även påverkar våra medborgare och
Vingåkersbygden attraktionskraft negativt.

Ekonomiska konsekvenser
Att förvaltningen håller en ekonomi i balans är givetvis bra. Utmaningen för
förvaltningen är att fortsätta hålla samma goda kvalité på Kultur och fritid som
tidigare samt att föreningarna får de stöd som de behöver.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till

Ghita Sjösteen

37

vingaker.se

3 (15)

Kultur- och samhällsbyggnadschef
Sidbrytning

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande mål
i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
mandatperioden uppgå till minst 1
balans träffar direkt det här målet.
procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod
och nyfikenhet leder till utveckling,
lärande och framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

Hållbar tillväxt - För varje beslut i
kommunstyrelse och nämnder ska
det framgå hur det bidrar till tillväxt
Se bilaga Agenda 2030.
och genomförandet av minst ett
av de 17 hållbarhetsmålen i
agenda 2030.

Sidbrytning

Bilaga 2 - Agenda 2030
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Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive mål
för att läsa mer.

Sidbrytning
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Sidbrytning
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Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Sidbrytning
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Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Sidbrytning
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Sidbrytning

Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒Nej ☐
Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?
3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐Nej ☐
På vilket sätt?
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4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒Nej ☐
På vilket sätt?

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021
RAM 2021

2021
304
Behov
tkr
Åtgärder
70

134

100
304

Ta bort skojbussen
Effektivisering
annonsering,
förbrukningsmaterial,
utbildning mm
Minskning
konsultkostnader

2022
311
Behov
tkr
Åtgärder
Ökade intäkter
150 slottet

25

141
311

2023
318
Behov
tkr
Åtgärder
318

Personaleffektiviseringar

Minskade
bidragsutlämning
evenemang
Minskning
inköp kultur och
fritidsmaterial
318

Justeringar 2021
Ökade intäkter
• Genom att arrangera evenemang för vuxna som är förenade med viss kostnad
kan KoF hålla igen på kostnaderna och samtidigt öka intäkterna. KoF kommer däremot
även i fortsättningen satsa på barn- och ungdomsverksamheten och i högsta möjliga mån
erbjuda kostnadsfria aktiviteter på slottet, badhus, bibliotek och fritidsgård.
• Under 2021 kommer Säfstaholms slott påbörja utbildningar för skolelever enligt
läroplanen. Dessa utbildningar kommer erbjudas skola, förskola, fritidshem och
organisationer utanför Vingåkers kommun, mot avgift.
• Inom ramen för Landsbygdsbibliotekarien och stärkta bibliotek finns utrymme att nyttja
medel till den ordinarie biblioteksverksamheten.
Minskade utgifter
• KoF kommer se över marknadsföringsbudgeten för slottet och istället använda sociala
medier i större utsträckning då det är ett mer prisvärt alternativ.
• KoF kommer se över pappersförbrukning och andra administrativa utgifter.
• Från 2021 kommer leasingavtalet för Skojbussen utgå, vilket innebär en besparing på ca
70 000 kr /år.
• Med en gemensam aktivitetspott för biblioteket, badhuset, slottet och fritidsgården
kommer vi inom KoF arbeta effektivare kring evenemang och aktiviteter vilket påverkar
utgifterna för konsulter gynnsamt.
• KoF kommer under de närmaste åren se över kompetensförsörjningen på KoF och i
stället för att erbjuda utbildningar på annan ort, fokusera på webbutbildningar,
internutbildningar samt samverkan med närkommuner/övriga enheter inom kommunen.
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Konsekvenser
• Kultur- och Fritidssektorn är oerhört viktig för Vingåkersbygden. Det är genom
badhuset, fritidsgården, biblioteket, slottet, genom våra föreningar, evenemang och
aktiviteter som vi skapar trygghet och hoppfullhet för våra medborgare. Utan dessa vore
vår bygd död.
•

Att ha goda förebilder och stabila vuxna i sin närhet är avgörande för våra ungas
framtidstro. Det är genom fritidssektorn som vi skapar mötesplatser över
generationsgränser, erfarenheter och lärdomar utbyts och förvaltas. Fritidssektorn bidrar
till bättre försättningar för våra medborgare och kompletterar Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Utan fritidssektorn hade Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen mött ännu större utmaningar.

•

På KoF utgår vi ifrån Att Corona (eller liknade pandemi) har kommit för att stanna och
uppmuntrar därför till smarta digitala lösningar. Biblioteket arbetar aktivt
med Digidelcenter och har fått filial på slottet. Slottets utställningar och aktiviteter är
utformade på sådant sätt att du ska kunna delta utan att gå på guidade visningar eller
gruppaktiviteter. Skapa en digital fritidsgård är också under planering.

•

Fortsätter restriktioner kring Corona- pandemin påverkar även det intäkterna
för Säfstaholms slott.

•

Föreningarna driftkostnader ökar varje år och med uteblivna eller årligen samma bidrag är
risken stor att vårt föreningsliv minskar, vilket på sikt får stora konsekvenser på våra barn
och ungas hälsa och välbefinnande

•

Trycket på de kommunala bilarna kommer bli högre, samtidigt har vi vetskap om
att Skojbussen i perioder varit relativt stillastående.

•

Med färre aktiviteter och evenemang i bygden kan våra medborgare och
Vingåkersbygdens attraktionskraft påverkas negativt.

•

Säfstaholms slott kommer från nyöppnandet 2020 att hålla öppet året runt, vilket med
intressanta utställningar och aktiviteter möjliggör för ökade intäkter under 2021/22/23.
Däremot är konceptet med öppet året runt nytt för Säfstaholms slott och hur stort
intresset kommer vara är i dagsläget svårt att sia om.

•

Riktlinjen är att inte göra besparingar från föreningslivet, då föreningarnas budget redan
är oerhört ansträngd. 50% av våra föreningar driver/sköter om sina egna anläggningar.
Redan innan Coronapandemin var läget ansträngt (förlust pga. Corona ca 1 mkr). I
dagsläget släcker föreningarna ”bränder” med de bidrag som nämnden beviljar.

•

KoF arbetar för att nyttja de personella resurserna på bästa sätt. Vår administratör arbetar
på både bibliotek, slott och badhus.
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Nämnd: Kommunstyrelsen
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 106 926 tkr.
1. Verksamhet/område: Kommunledningsförvaltningen
Beskrivning av konsekvensen:
Behovet utifrån uppräkningar mm är 110 457 tkr, vilket gör att det krävs en besparing på 3 531 tkr. I KS ingår
två förvaltningar; Kommunledningsförvaltningen och (del av) Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enligt den fördelningsnyckel som används blir besparingen på KLF 1 906 tkr och KoS 1 624 tkr.
Förslag på åtgärder inom KLF:
Den åtgärd som har störst ekonomisk effekt är att KLF har tagit bort funktionen kommunjurist. Kostnaden
finns kvar 2020 men försvinner 2021. Det är en bruttobesparing på ca 750 tkr men som kompensation behöver
visst juridiskt stöd upphandlas. Nettobesparingen bedöms därför bli ca 500 tkr. En konsekvens av förändringen
är att kommunen inte har det lätt tillgängliga stöd i juridiska frågor som när det funnits en jurist anställd. Det
ökar risken för att kommunen fattar formellt felaktiga beslut.
Med ovan besparing gjord återstår behov av att sänka kostnader med 1,4 mnkr. Med en budget på drygt 100
mnkr är det ett relativt litet belopp. En stor del kan hanteras genom allmän återhållsamhet och genom att det
finns poster som erfarenhetsmässigt visat sig få ett utfall som är något lägre än budget (t.ex. sommarjobbare
och överförmyndare). Konkreta beslut om sänkt budget som kan behöva göras gäller KS resurs, där budgeten
bör sänkas med förslagsvis 300 tkr.
Självfallet behöver som en åtgärd den månatliga uppföljningen av KS budget fortsätta, så att politik och
förvaltning kan reagera och vidta åtgärder per omgående om åtgärderna ovan visar sig inte räcka.

2. Verksamhet/område: Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Beskrivning av konsekvensen
Förslag på åtgärder inom KoS:
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Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2021
Behov tkr

Åtgärder/
Besparing

2022
Behov
tkr

Åtgärder/
besparing

2023
Behov tkr

Åtgärder/
besparing

1.
2.
3.
Totalt
Netto
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Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 9 145 tkr.
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Se
Investeringspolicy och riktlinjer för investeringar på Rankan/Ledningsstöd/Ekonomi/Investeringar.

1
2
3

Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram
----

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

Datum:
Namn:
Nämnd/Förvaltning/Område:
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

KFN §

68 (xx)

KFN 2020/73

Konsekvensbeskrivning av ram 2021 för Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
1. Kulturfritidsnämnden beslutar att förvaltningen ska fortsätta sitt arbete med
kostnadsminskningar utifrån det som förvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2021 är enligt med fullmäktiges beslut 15 806
tkr. Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader gör att det
under en tre års period krävs en besparing om 933 tkr för en ekonomi i balans 2023.
Förvaltningen arbetar för ökande intäkter samt minskade utgifter och effektivisering
av arbetssätt. Kompetensutbildningen av personalen kommer rationaliseras och ske
mer digitalt än tidigare. Se redovisade i tjänsteutlåtande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-07
Ekonomisk konsekvens

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-06
Handläggare

Elin Pettersson
0151-19192
Elin.pettersson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

Konsekvensbeskrivning av ram 2021 för Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kulturfritidsnämnden beslutar att förvaltningen ska fortsätta sitt arbete med
kostnadsminskningar utifrån det som förvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2021 är enligt med fullmäktiges beslut 15 806
tkr. Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader gör att det
under en tre års period krävs en besparing om 933 tkr för en ekonomi i balans 2023.
Förvaltningen arbetar för ökande intäkter samt minskade utgifter och effektivisering
av arbetssätt. Kompetensutbildningen av personalen kommer rationaliseras och ske
mer digitalt än tidigare. Se redovisade i tjänsteutlåtande.

Ärendets beredning
Ärendet att beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnad.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Att hålla verksamheten inom den ekonomiska ramen är en förutsättning för att skapa
en positiv ekonomisk förändring på sikt. Inom förvaltningen arbetar man aktivt med
för att hitta en hållbar och effektiv lösning. I bifogat tjänsteutlåtande gör förvaltningen
en bedömning av vilka konsekvenser som kommer påverkas av besparingen.
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Förvaltningen kommer även i fortsättningen att göra kontinuerliga bedömningar av det
ekonomiska läget.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärdspaketet som redovisas i tjänstutlåtandet syftar till att säkerhetsställa en
ekonomi i balans.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Ghita Sjösteen
Kultur- och samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Det är en målsättning

"[Klicka och skriv]"

Förvaltningen arbetar aktivt med det mål,

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Genom ett aktivt kultur och frtidsliv
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Kultur och fritid står för en viktig utbildningsinsats

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn och unga i Vingåkersbygden som kommer i kontakt med föreningar,
badhus, bibliotek, fritidsgård

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
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På vilket sätt?

Besparingar inom Kultur och fritid kan påverka direkt eller indirekt barnens
bästa,
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"[Skriv mottagarens namn här]"
Datum

2020-10-01
Vår handläggare

Elin Pettersson
0151-19192

Elin.Pettersson@vingaker.se
Vår beteckning

1

Ekonomisk Konsekvensbeskrivning KOS
2021

spara
Åtgärder
Öka stärkta
bibliotek (inv)
personalutbildning
konsulter/kultur
Annonser (slottet)
förbrukning
Summa

2022
304
Besparing
Åtgärder

20023
311
Besparing

318
Åtgärder

150
Minska
40 personalutbildning
100 konsulter/kultur
50 Annonser (slottet)
Bidrag evenemang
5 förbrukning
345

Minska
40 personalutbildning
100 konsulter/kultur

100

40 Annonser (slottet)
25 Bidrag evenemang
5 förbrukning
230

40
25
5
230

Utgångsläge
- Säfstaholms slott kommer från nyöppnadet 2020 att hålla året runt öppet,
vilket med intressanta utställningar och aktiviteter möjliggör för ökade
intäkter under 2021/22/23. Däremot är konceptet året- runt öppet nytt för
Säfstaholms slott och hur stort intresset kommer vara är i dagsläget svårt att
sia om.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Hjortgränd 2

40

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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- Riktlinjen är att inte göra besparingar från föreningslivet, då föreningarnas
budget redan är oerhört ansträngd. 50% av våra föreningar driver/sköter om
sina egna anläggningar. Redan innan Corona- pandemin var läget ansträngt
(förlust pga Corona ca 1 milj). I dagsläget släcker föreningarna ”bränder” med
de bidrag som kommun beviljar.
Ökade intäkter
-Genom att arrangera evenemang för vuxna som är förenade med viss
kostnad kan Kof hålla igen på kostnaderna och samtidigt öka intäkterna. Kof
kommer däremot även i fortsättningen satsa på barn- och
ungdomsverksamheten och i högsta möjliga mån erbjuda kostnadsfria
aktiviteter på slottet, badhus, bibliotek och fritidsgård.
- Under 2021 kommer Säfstaholms slott påbörja utbildningar för skolelever
enligt läroplanen. Dessa utbildningar kommer vi erbjuda skola, förskola och
fritidshem utanför Vingåkers kommun, mot avgift.
Minskade utgifter
- Kof kommer se över marknadsföringsbudgeten för slottet och istället
använda sociala medier i större utsträckning då det är ett mer prisvärt
alternativ.
- Kof kommer se över pappersförbrukning och andra administrativa utgifter.
-Från 2021 kommer leasingavtalet för Skojbussen utgå, vilket innebär en
besparing på ca 70 000 kr /år.

Smarta lösningar
- Vi på Kof utgår i från Att Corona (eller liknade pandemi) har kommit för att
stanna och uppmuntrar därför till smarta digitala lösningar. Bibliotekets
arbetar aktivt med Digidelcenter har fått filial på slottet. Slottets utställningar
och aktiviteter är utformade på sådant sätt att du ska kunna delta utan att gå
på guidade visningar eller gruppaktiviteter. Skapa en digital fritidsgård är
också under planering.
-Med en gemensam aktivitetspott för biblioteket, badhuset, slottet och
fritidsgården kommer vi inom Kof arbeta effektivare kring evenemang och
aktiviteter vilket påverkar budgeten gynnsamt.
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-Kof kommer under de närmaste åren se över kompetensförsörjningen på Kof
och i stället för att erbjuda utbildningar på annan ort, fokusera på
webbutbildningar, internutbildningar samt samverkan med
närkommuner/övriga enheter inom kommunen.
-Inom ramen för Landsbygdsbibliotekarien och stärkta bibliotek finns
utrymme att nyttja medel till den ordinarie biblioteksverksamheten.
-Kof arbetar för att nyttja de personella resurserna på bästa sätt. Vår
administratör arbetar på både bibliotek, slott och badhus.
Konsekvenser
- Kultur- och Fritidssektorn är oerhört viktig för Vingåkersbygden. Det är
genom badhuset, fritidsgården, biblioteket, slottet, genom våra föreningar,
evenemang och aktiviteter som vi skapar trygghet och hoppfullhet för våra
medborgare. Utan dessa vore vår bygd död.
-Att ha goda förebilder och stabila vuxna i sin närhet är avgörande för våra
ungas framtidstro. Det är genom fritidssektorn som vi skapar mötesplatser
över generationsgränser, erfarenheter och lärdomar utbyts och förvaltas.
Fritidssektorn bidrar till bättre försättningar för våra medborgare och
kompletterar Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Utan
fritidssektorn hade Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen
mött ännu större utmaningar.
- Fortsätter restriktioner kring Corona- pandemin påverkar även det
intäkterna för Säfstaholms slott.
-Föreningarna driftkostnader ökar varje år och med uteblivna eller årligen
samma bidrag är risken stor att vårt föreningsliv minskar, vilket på sikt får
stora konsekvenser på våra barn och ungas hälsa och välbefinnande
-Trycket på de kommunala bilarna kommer bli högre, samtidigt har vi vetskap
om att Skojbussen i perioder varit relativt stillastående.
-Med färre aktiviteter och evenemang minskar intresset för bygden och på
sikt även inflyttningar.
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

69 (xx)

KFN §

Kulturstipendium
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utser xxxxxxxxxxx till kulturstipendiat
Sammanfattning av ärendet
Handlingarna presenteras på sammanträdet
Beslutsunderlag
Kriterier Kultur- och fritidsnämndens stipendier 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

70

Kulturstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning
Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmärksamma framstående kulturella insatser
Bosatt i Vingåker eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan även tilldelas kulturgrupper med verksamhet i Vingåker.
Stipendiaten skall ha utfört framstående kulturella insatser.
Kultur- och fritidsnämnden
7 500 kr

Ungdomsledarstipendium:
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att premiera värdefulla insatser som ungdomsledare.
Stipendiat skall vara bosatt i Vingåker eller verksam i Vingåker. Stipendiaten
skall ha utfört värdefulla insatser som ungdomsledare inom kommunens ideella
föreningar, idrottsföreningar, religiösa sammanslutningar eller studieorganisationer.
Kultur- och fritidsnämnden
7 500 kr

Ungdomskulturstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmuntra en dokumenterad ung begåvning inom kulturområdet.
Bosatt eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan användas till studier, studieresor eller liknande i syfte att utveckla
en lovande förmåga.
Stipendiat får ej ha fyllt 26 år.
Kultur- och fritidsnämnden
12 500 kr

Ungdomsidrottsstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmuntra en ung idrottstalang
Bosatt eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan användas till utbildning, utrustning och avgifter för resor och tävling
eller liknande i syfte att utveckla sin idrottstalang.
Stipendiat får ej ha fyllt 26 år.
Kultur- och fritidsnämnden
12 500 kr
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

70 (xx)

KFN §

Ungdomsidrottstipendium
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utser xxxxxxxxxxx till Ungdomsidrottstipendiat.
Sammanfattning av ärendet
Handlingarna presenteras på sammanträdet
Beslutsunderlag
Kriterier Kultur- och fritidsnämndens stipendier 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

72

Kulturstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning
Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmärksamma framstående kulturella insatser
Bosatt i Vingåker eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan även tilldelas kulturgrupper med verksamhet i Vingåker.
Stipendiaten skall ha utfört framstående kulturella insatser.
Kultur- och fritidsnämnden
7 500 kr

Ungdomsledarstipendium:
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att premiera värdefulla insatser som ungdomsledare.
Stipendiat skall vara bosatt i Vingåker eller verksam i Vingåker. Stipendiaten
skall ha utfört värdefulla insatser som ungdomsledare inom kommunens ideella
föreningar, idrottsföreningar, religiösa sammanslutningar eller studieorganisationer.
Kultur- och fritidsnämnden
7 500 kr

Ungdomskulturstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmuntra en dokumenterad ung begåvning inom kulturområdet.
Bosatt eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan användas till studier, studieresor eller liknande i syfte att utveckla
en lovande förmåga.
Stipendiat får ej ha fyllt 26 år.
Kultur- och fritidsnämnden
12 500 kr

Ungdomsidrottsstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmuntra en ung idrottstalang
Bosatt eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan användas till utbildning, utrustning och avgifter för resor och tävling
eller liknande i syfte att utveckla sin idrottstalang.
Stipendiat får ej ha fyllt 26 år.
Kultur- och fritidsnämnden
12 500 kr
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

71 (xx)

KFN §

Ungdomsledarstipendium
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utser xxxxxxxxxx till ungdomsledarstipendiat.
Sammanfattning av ärendet

Handlingarna presenteras på sammanträdet
Beslutsunderlag
Kriterier Kultur- och fritidsnämndens stipendier 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

74

Kulturstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning
Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmärksamma framstående kulturella insatser
Bosatt i Vingåker eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan även tilldelas kulturgrupper med verksamhet i Vingåker.
Stipendiaten skall ha utfört framstående kulturella insatser.
Kultur- och fritidsnämnden
7 500 kr

Ungdomsledarstipendium:
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att premiera värdefulla insatser som ungdomsledare.
Stipendiat skall vara bosatt i Vingåker eller verksam i Vingåker. Stipendiaten
skall ha utfört värdefulla insatser som ungdomsledare inom kommunens ideella
föreningar, idrottsföreningar, religiösa sammanslutningar eller studieorganisationer.
Kultur- och fritidsnämnden
7 500 kr

Ungdomskulturstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmuntra en dokumenterad ung begåvning inom kulturområdet.
Bosatt eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan användas till studier, studieresor eller liknande i syfte att utveckla
en lovande förmåga.
Stipendiat får ej ha fyllt 26 år.
Kultur- och fritidsnämnden
12 500 kr

Ungdomsidrottsstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmuntra en ung idrottstalang
Bosatt eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan användas till utbildning, utrustning och avgifter för resor och tävling
eller liknande i syfte att utveckla sin idrottstalang.
Stipendiat får ej ha fyllt 26 år.
Kultur- och fritidsnämnden
12 500 kr
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

72 (xx)

KFN §

Ungdomskulturstipendium
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utser xxxxxxxx till ungdomskulturstipendiat.
Sammanfattning av ärendet

Handlingarna presenteras på sammanträdet
Beslutsunderlag
Kriterier Kultur- och fritidsnämndens stipendier 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

76

Kulturstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning
Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmärksamma framstående kulturella insatser
Bosatt i Vingåker eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan även tilldelas kulturgrupper med verksamhet i Vingåker.
Stipendiaten skall ha utfört framstående kulturella insatser.
Kultur- och fritidsnämnden
7 500 kr

Ungdomsledarstipendium:
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att premiera värdefulla insatser som ungdomsledare.
Stipendiat skall vara bosatt i Vingåker eller verksam i Vingåker. Stipendiaten
skall ha utfört värdefulla insatser som ungdomsledare inom kommunens ideella
föreningar, idrottsföreningar, religiösa sammanslutningar eller studieorganisationer.
Kultur- och fritidsnämnden
7 500 kr

Ungdomskulturstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmuntra en dokumenterad ung begåvning inom kulturområdet.
Bosatt eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan användas till studier, studieresor eller liknande i syfte att utveckla
en lovande förmåga.
Stipendiat får ej ha fyllt 26 år.
Kultur- och fritidsnämnden
12 500 kr

Ungdomsidrottsstipendium
Ansvarig organisation:
Syfte
Kriterier för utnämning

Jury
Pris

Kultur- och fritidsnämnden
Att uppmuntra en ung idrottstalang
Bosatt eller bördig från Vingåker.
Stipendiet kan användas till utbildning, utrustning och avgifter för resor och tävling
eller liknande i syfte att utveckla sin idrottstalang.
Stipendiat får ej ha fyllt 26 år.
Kultur- och fritidsnämnden
12 500 kr
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

73 (xx)

KFN §

KFN 2020/69

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunal utvecklings- och serviceplan för
Vingåkersbygden
Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till kommunal utvecklings- och
serviceplan för Vingåkersbygden.
Sammanfattning av ärendet
Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 - 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans, skola,
hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
"Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god
tillgänglighet till offentlig och kommersiell service."
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt satta målen
om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra
till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska plattformen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

74 (xx)

KFN §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Följande beslut är fattade på delegation:

Delegationsbeslut augusti- september 2020
Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag, vt 2020 (samma som ht 2019pga Corona) 122 320 kr
Fördelning enligt nedan.
Aktivitetsbidrag
Båsenberga SLK
Equemenia Ekbackskyrkan
Ekbackskyrkans IBK
Gropptorps IF
Högsjö bollklubb
Korskyrkan
Vingåkers cykelklubb
Vingåkers golfklubb
Vingåkers IF
Vingåkers Jiu-jitsu club
Vingåkers OK
Vingåkers Ryttarförening

5 280 kr
4 240 kr
9 440 kr
5 920 kr
14 320 kr
1 120kr
880 kr
2 960 kr
14 720 kr
1 920 kr
2 160 kr
32 880 kr

Vingåkers Volleybollklubb

14 320 kr

SMK Vingåker

10 240 kr

Vingåkers Tennisklubb

1 920 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

75 (xx)

KFN §

Information
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
1.Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Badhuset
Biblioteket
Kommunikationschef kommer till nämnden och pratar om GDPR
Fritidsgården
Slottet
Uppfräschning runt om i bygden, fritidsaktiviteter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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