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5. Driftbidrag 2
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7. Riktlinjer Covir-19 bidrag
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

34 (xx)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-20

Datum för anslagsuppsättande

2021-05-

Datum för anslagsnedtagande

2021-06-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Anna Olsson

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

35 (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

2021-05-20

36 (xx)

KFN §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

KFN §

37 (xx)

KFN 2021/

Krisstöd till föreningar
Förslag till beslut
Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att Kommunstyrelsen avsätter 1 000 000 kr ur
finansens buffert som kommunstyrelsen förfogar över, ansvar 81103, som ett
krisstöd till föreningar att söka medel ur.
2. Kultur och fritidsnämnden beslutar att Kommunstyrelsen överlåter till Kultur- och
fritidsnämnden att utarbeta riktlinjer och fördela krisstödet.
3. Kultur och fritidsnämnden beslutar att Kommunstyrelsen uppdrar åt Kultur- och
fritidsnämnden att redovisa till Kommunstyrelsen vid styrelsens första
sammanträde 2022 hur krisstödet har fördelats.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar, under förutsättning att Kommunstyrelsen
beslutar enligt ovan, att uppdra åt förvaltningen att redovisa förslag till riktlinjer
och rutiner samt återkomma med beslutsunderlag för användning av krisstödet
senast vid nämndens sammanträde den 2 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Som en följd av Coronapandemin varslar Föreningar om ett oerhört ansträngt
ekonomiskt läge och om risken att behöva lägga ner verksamheten.
En ideell förening får in pengar till föreningskassan genom att arrangera evenemang
och matcher, genomföra sammankomster, via medlemsintäkter och till viss del
kommunala och statliga bidrag.
Under 2020 minskade sammankomsterna med 11% och ungdomsföreningarna har
tappat 35% av sina medlemmar de senaste två åren. Ytterst få evenemang gick att
genomföra och de flesta matcher ställdes in.
De kommunala drift- och hyresbidragen täcker ca 26% av den totala kostnaden för
drift och hyra.
År 2020 rapporterade föreningarna i Vingåkers kommun in förluster till följd av
Coronapandemin på över 1 500 000 kr.
Samtidigt ökar kostnaden för driften av föreningarnas anläggningar, de fasta utgifterna
till förbund, licenser och personal kvarstår.
År 2021, pandemin fortsätter och med rådande restriktioner kommer inga alls eller
väldigt få arrangemang kunna genomföras.
Ett krisstöd till följd av Coronapandemin om 1 000 000 kr skulle innebära att i denna
akuta fas tillfälligt hjälpa och förbättra föreningarnas situation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

38 (xx)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-22
Handläggare

Elin Pettersson
0151–19192
Elin.Pettersson@vingaker.se

Diarienummer

KFN 2021/xxx

Krisstöd till föreningar
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur-och fritidsnämnden besluta föreslå Kommunstyrelsen att
besluta

1. Kommunstyrelsen avsätter 1 000 000 kr ur finansens buffert som
kommunstyrelsen förfogar över, ansvar 81103, som ett krisstöd till föreningar
att söka medel ur.
2. Kommunstyrelsen överlåter till Kultur- och fritidsnämnden att utarbeta
riktlinjer och fördela krisstödet.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden att redovisa till
Kommunstyrelsen vid styrelsens första sammanträde 2022 hur krisstödet har
fördelats.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar, under förutsättning att Kommunstyrelsen
beslutar enligt ovan, att uppdra åt förvaltningen att redovisa förslag till
riktlinjer och rutiner samt återkomma med beslutunderlag för användning av
krisstödet senast vid nämndens sammanträde den 2 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Som en följd av Coronapandemin varslar Föreningar om ett oerhört ansträngt
ekonomiskt läge och om risken att behöva lägga ner verksamheten.
En ideell förening får in pengar till föreningskassan genom att arrangera evenemang
och matcher, genomföra sammankomster, via medlemsintäkter och till viss del
kommunala och statliga bidrag.
Under 2020 minskade sammankomsterna med 11% och ungdomsföreningarna har
tappat 35% av sina medlemmar de senaste två åren. Ytterst få evenemang gick att
genomföra och de flesta matcher ställdes in.
De kommunala drift- och hyresbidragen täcker ca 26% av den totala kostnaden för
drift och hyra.
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År 2020 rapporterade föreningarna i Vingåkers kommun in förluster till följd av
Coronapandemin på över 1 500 000 kr.
Samtidigt ökar kostnaden för driften av föreningarnas anläggningar, de fasta utgifterna
till förbund, licenser och personal kvarstår.
År 2021, pandemin fortsätter och med rådande restriktioner kommer inga alls eller
väldigt få arrangemang kunna genomföras.
Ett krisstöd till följd av Coronapandemin om 1 000 000 kr skulle innebära att i denna
akuta fas tillfälligt hjälpa och förbättra föreningarnas situation.
Ärendets beredning
Kultur- och fritidschef har berett ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Ett aktivt föreningsliv är nyckeln till en aktiv fritid. Den svenska demokratin har rötter
i föreningslivet och många aktiviteter sker inom ramen för föreningslivet. Föreningar
gestaltar vår vardag och bidrar därmed till vår välfärd. Föreningslivet spelar dessutom
en väsentlig roll som en mötesplats där Vingåkersborna kan utveckla sociala
relationer.
Det är Vingåkers kommunens föreningar som är till stor del bidragande till att
landsbygden hålls levande, att våra medborgare erbjuds rörelse och att vi har
spännande och utvecklande evenemang att besöka.
Utan föreningslivet skulle ett samhälle succesivt dö ut.
Att avsätta 1 000 000 kr som ett krisstöd åt föreningarna till följd av pandemin spår ser
förvaltningen som en liten men oerhört betydande eftergift för att hålla liv i
föreningslivet.
Ekonomiska konsekvenser
Krisstödet tas ur finansens buffert som Kommunstyrelsen förfogar över. Inga
ytterligare kostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Elin Pettersson
Kutltur och fritidschef"[Klicka och skriv titel]"

9

vingaker.se

4 (10)

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]"

Föreningslivet gynnar hela landsbygden

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]"

Föreningslivet främjar rörelse och en meningsfull
fritid
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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]"

Föreninglivet är en del av demokratin och stävar
efter en jämlik fördelning.

"[Klicka och skriv]"

13

vingaker.se

8 (10)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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ja
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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 som är delaktiga i föreningslivet

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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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

KFN §

39 (xx)

KFN 2021/

Slottsrestaurangen
Förslag till beslut
Förslag till Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Kultur och fritidsförvaltningen uppdrar åt förvaltningen att driva slottsrestaurangen
under perioden 18 juni till och med 18 september 2021.
2. Kultur och fritidsförvaltningen uppdrar åt förvaltningen att under hösten 2021 gå ut
med ny upphandling om restauratör för slottsrestaurangen.
Sammanfattning av ärendet
Säfstaholms slotts restaurang står tom.
På grund av rådande pandemi och begränsat med statistik på besöksantal så har
förvaltningen inte någon restauratör som driver slottets restaurang.
December 2019 gick dåvarande Område Upplevelse (nu KoS) ut med en upphandling
av restauratör till Säfstaholms slotts restaurang. På grund av Corona och de
restriktioner som restaurangbranschen drabbades av blev uppgiften att få en
restauratör till slottet för stor.
Under våren 2020 och inför invigningen som planerades till 18 juni 2020 så gick
förvaltningen aktivt ut och frågade flera av våra lokala restauratörer om de önskade
driva restaurangen på slottet men ingen visade något intresse.
Förvaltningen ställde frågan till Lindens restaurangskola i Katrineholm om dom skulle
vilja driva restaurangen de tackande nej med hänvisning till att logistiken för deras
studenter skulle bli svår att lösa.
I mars 2021 bjöd förvaltningen åter in kommunens lokala restauratörer till ett möte för
att höra om det fanns ett intresse hos någon att driva slottets restaurang och för at
lyssna in synpunkter på om kommunen själva skulle driva restaurangen under en
period. En av de tillfrågade var från början intresserad men hoppade sedan av på
grund av osäkerhet kring de i dagsläget rådande restriktioner om
öppettider inom restaurangbranschen.
Förslag om att hålla marknadsmässiga priser, inte konkurrera om luncher och stötta de
lokala restauratörerna med reklam var två synpunkter som togs upp.
I övrigt hade restauratörerna inget att tillägga.
Förvaltningen har ställt frågan till enheten Mat och måltider om de under 4 månader
kan ombesörja enklare mat, picknickkorgar till slottet. De har tackat ja.
Genom att förvaltningen driver restaurangen själva så får vi ett ekonomiskt underlag
som vi kan visa vid en ny upphandling. Har restaurangen öppet i sommar så kan ett
nytt upphandlingsskede dessutom erbjuda intressenter att under tex augustimånad
komma på besök för att se hur verksamheten fungerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

40 (xx)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-12
Handläggare

Ulrika Di Martini Brakel
Diarienummer

KFN 2021/xxx

Slottsrestaurangen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kultur och Fritidsnämnden beslutar
1. Att uppdra åt förvaltningen att driva slottsrestaurangen under perioden 18 juni till
och med 18 september 2021.
2. Att uppdra åt förvaltningen att under hösten 2021 gå ut med ny upphandling om
restauratör för slottsrestaurangen.

Sammanfattning av ärendet
Säfstaholms slotts restaurang står tom.
På grund av rådande pandemi och begränsat med statistik på besöksantal så har
förvaltningen inte någon restauratör som driver slottets restaurang.
December 2019 gick dåvarande Område Upplevelse (nu KoS) ut med en upphandling
av restauratör till Säfstaholms slotts restaurang. På grund av Corona och de
restriktioner som restaurangbranschen drabbades av blev uppgiften att få en
restauratör till slottet för stor.
Under våren 2020 och inför invigningen som planerades till 18 juni 2020 så gick
förvaltningen aktivt ut och frågade flera av våra lokala restauratörer om de önskade
driva restaurangen på slottet men ingen visade något intresse.
Förvaltningen ställde frågan till Lindens restaurangskola i Katrineholm om dom skulle
vilja driva restaurangen de tackande nej med hänvisning till att logistiken för deras
studenter skulle bli svår att lösa.
I mars 2021 bjöd förvaltningen åter in kommunens lokala restauratörer till ett möte för
att höra om det fanns ett intresse hos någon att driva slottets restaurang och för at
lyssna in synpunkter på om kommunen själva skulle driva restaurangen under en
period. En av de tillfrågade var från början intresserad men hoppade sedan av på
grund av osäkerhet kring de i dagsläget rådande restriktioner om
öppettider inom restaurangbranschen.
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Förslag om att hålla marknadsmässiga priser, inte konkurrera om luncher och stötta de
lokala restauratörerna med reklam var två synpunkter som togs upp.
I övrigt hade restauratörerna inget att tillägga.
Förvaltningen har ställt frågan till enheten Mat och måltider om de under 4 månader
kan ombesörja enklare mat, picknickkorgar till slottet. De har tackat ja.
Genom att förvaltningen driver restaurangen själva så får vi ett ekonomiskt underlag
som vi kan visa vid en ny upphandling. Har restaurangen öppet i sommar så kan ett
nytt upphandlingsskede dessutom erbjuda intressenter att under tex augustimånad
komma på besök för att se hur verksamheten fungerar.
Ärendets beredning
Kultursamordnare och Kultur- och fritidschef.
Kultursamordnare har hört sig för och ett lyckat exempel på ett museum som driver
sin restaurang själva är Sörmlands museum i Nyköping. Där har man valt att arbeta
med lokalproducerad mat för att på så vis stötta näringsidkare i närområdet.
Mat & Måltider har redan ett utvecklat samarbete med lokala producenter och skulle
därför kunna fortsätta i samma anda på slottet.

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

Förvaltningens ståndpunkt
Ett slott mitt i byn är en unik möjlighet som kommunen har att förvalta. En betydande
del för ett lyckat besöksmål är närheten till något att äta och dricka. Att då låta slottets
helt nyrenoverade restaurang stå tom ännu en sommar bör ses som slöseri på en fin
resurs att locka ännu fler besökare till Vingåker.

Ekonomiska konsekvenser
Det finns en överhängande risk att kostnaden för restaurangen kommer vara större än
intäkterna. Pandemin är stor osäkerhetsfaktor.
Konsekvensen av att hålla stängt kan på längre sikt påverka både besöksnäringen och
möjligheten att få en restauratör till slottet.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

20

vingaker.se

3 (10)

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden.

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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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.

"[Klicka och skriv]"

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

Skolan ska ha en självklar plats på slottet, här
ska finnas en möjlighet för eleverna att lära
sig om Vingåkers historia. Kan vi visa att vi
låter skolan få en aktiv möjlighet att vara på
slottet så kan det skapa en framtidstro.

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

Vingåker har så mycket att bjuda
på, genom att visa att kommunen satsar
på verksamheten på slottet visar vi våra
medborgare och tillresta besökare hur
fantastiskt det kan vara att bo och besöka
vår ort.

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 bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Genom att erbjuda en vällagad måltid så kan vi
hjälpa till med ett ökat välbefinnande.
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Ett besök på slottet ska inte bara ge kunskap om
Vingåkers historia men också en upplevelse och
känsla av att man vill lära sig mer om det vi visar i
våra utställningar.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.
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Genom att visa att Vingåkers kommun vågar
satsa på ett slott mitt i byn så skapar vi
framtidstro.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Vingåker har så mycket att erbjuda, genom att
ge besökare en fulländad upplevelse så kan vi
visa inte bara våra medborgare utan även
tillresta besökare att Vingåker är en attraktiv
plats att bo på.
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Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.
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Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas 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:
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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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

KFN §
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KFN 2021/

Sponsring av Hitta Ut
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att Sponsra Vingåker Orienteringsklubb för att
genomföra Hitta Ut i Vingåker med 30 000 kr ur potten för de statliga lovbidraget.
Sammanfattning av ärendet
Hitta Ut är ett friskvårdsprojekt som samordnas av Svenska Orienteringsförbundet och
arrangeras ideellt av lokala orienteringsföreningar, med stöd från sponsorer och
partners. Vingåkers Orienteringsklubb (Vingåker OK) vill arrangera HittaUt i
Vingåker men är beroende av finansiering för att kunna genomföra projektet.
Vingåkers OK behöver ekonomiskt stöd till
- Ta fram nya orienteringskartor i centralorten
- Trycka upp och distribuera kartor
- Inköp av stolpar till checkpoint
Totalt uppgår kostnaden till 90 000 kr.
Eftersom aktiviteten kan ha positiva konsekvenser för flera områden inom kommunen
föreslås att dela på sponsringen mellan tre kostnadsställen inom kommunen
1. Kultur- och fritidsnämnden genom avsatta pengar för lov-aktiviteter
2. Resurser för centrumutveckling inom landsbygdsutvecklingsområdet
3. Kommunstyrelsens kostnadsställe för folkhälsa
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-04
Handläggare

Siri Ward
0151-193 392

Siri.ward@vingakser.se
Diarienummer

KFN 2021/xxx

Sponsring av HittaUt
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden
1. Sponsra Vingåker Orienteringsklubb för att genomföra HittaUt i Vingåker med
30 000 kr ur potten för de statliga lovbidraget.
Sammanfattning av ärendet
HittaUt är ett friskvårdsprojekt som samordnas av Svenska Orienteringsförbundet och
arrangeras ideellt av lokala orienteringsföreningar, med stöd från sponsorer och
partners. Vingåkers Orienteringsklubb (Vingåker OK) vill arrangera HittaUt i
Vingåker men är beroende av finansiering för att kunna genomföra projektet.
Vingåkers OK behöver ekonomiskt stöd till
- Ta fram nya orienteringskartor i centralorten
- Trycka upp och distribuera kartor
- Inköp av stolpar till checkpoint
Totalt uppgår kostnaden till 90 000 kr.
Eftersom aktiviteten kan ha positiva konsekvenser för flera områden inom kommunen
föreslås att dela på sponsringen mellan tre kostnadsställen inom kommunen
1. Kultur- och fritidsnämnden genom avsatta pengar för lov-aktiviteter
2. Resurser för centrumutveckling inom landsbygdsutvecklingsområdet
3. Kommunstyrelsens kostnadsställe för folkhälsa

Ärendets beredning
Miljö- och folkhälsostrategen har tagit fram underlag för beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Genom HittaUt kommer allmänheten i kontakt med orientering och upptäcka sitt
närområde. Aktiviteten är lättillgänglig och ska finnas i områden där många rör sig.
Orienteringsklubben i Vingåker vill arrangera HittaUt i Vingåker i sommar 2021.
Planen är att ha aktiviteten i tätorten med fokus på tre områden.
- I området runt Slottsskolan och slottet
- I outletområdet och centrum
- I området runt Sävstaskolan
Hur fungerar HittaUt?
Med hjälp av en orienteringskarta som finns i pappersformat och digitalt ska
deltagande leta sig fram till en checkpoint där det finns en kod som man kan registrera
på sitt HittaUt-konto (om man valt att registrera sitt deltagande). Checkpointsen har
olika svårighetsgrader så att alla kan delta, även med cykel, barnvagn eller rullstol.
Vanligtvis är perioden för HittaUt mellan april/maj till september/oktober men
arrangörerna får själv bestämma över periodens längd.
Sponsring
Blir aktiviteten lyckad har OK avsikt att utöka området till Vingåkers andra orter samt
erbjuda näringslivet att sponsra HittaUt sommaren 2022. När man går in som
sponsring av HittaUt får man sin logga tryckt på kartan i pappersform och man kan
även ha möjlighet att få en checkpoint i närheten av sin verksamhet.
Förvaltningens ståndpunkt
HittaUt är ett populärt friskvårsprojekt i Sverige. HittaUt finns i 87 orter och är en
populär aktivitet både för boende i närheten av aktiviteterna och besökare.
Sommaren 2021 kommer med största sannolikhet vara ännu en sommar med fysiska
restriktioner, hemestrar och ett ökat intresse för friluftsliv. Kommunen arbetar med att
skapa aktiviteter som går att genomföra, trots restriktioner. HittaUt kan vara en rolig
aktivitet för våra invånare och besökare.

Ekonomiska konsekvenser
Vingåkers OK har idag ingen nygjord karta över centrumområdet och behöver därför
rita upp en ny orienteringskarta. Föreningen behöver därför köpa in en resurs som ska
ta fram en ny karta. Föreningen behöver dessutom sponsring för att kunna trycka upp
det fysiska kartorna samt stolparna som används som checkpoints.
Eftersom det är första året som HittaUt anordnas i Vingåker önskar Vingåker OK att
kommunen går in som huvudsponsor för aktiviteten då man inte haft möjlighet att ha
en dialog med näringslivet om sponsring. Vingåkers OK har, tillsammans med
Katrineholm OK ansökt om resurser från RF-SISU Sörmland och Sörmlands
Sparbanken.
Vingåker OK önskar att kommunen går in och sponsrar HittaUt med 90 000 kronor.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Landsbygdsutvecklare
Folkhälsostrateg
Kultur- och fritidschef

Elin Pettersson
Kultur och fritidschef
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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.

"[Klicka och skriv]"

Aktiviteterna är placerade i anslutning till
skolor för att göra det lätt för skolor att delta
som en del i undervisning i exempelvis idrott
och hälsa.

Bidrar till en ökning av utbudet av aktiviteter
i tätorten och kan i sin tur vara en del i att
skapa en meningsfull fritid för våra invånare.

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.

HittaUt är ett friskvårsprojekt med syfte att
uppmuntra till fysisk aktiviteter i närområden samt
öka intresset för friluftsliv.
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Aktiviteterna är placerade i anslutning till skolor för
att göra det lätt för skolor att delta som en del i
undervisning i exempelvis idrott och hälsa.
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Genom att locka människor ut i sina närområden
och bostadsnära naturområden kan vi öka intresset
för dessa platser och förhoppningsvis ett ökat
intresse för att vilja bevara dessa platser med sina
ekosystem och biologiska mångfald.

37

vingaker.se

9 (10)

38

vingaker.se

10 (10
)

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?

Det finns möjlighet för barn att delta i aktiviteten då det är kostnadsfritt. Det
blir enklare att delta för dom barnen som bor eller vistas i tätorten.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

I nuläget har barn inte fått utrycka sin mening men vi planerar att ta upp
ärendet uppe i kommunens Ungdomsråd i fall kommunen går in som sponsor
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?

Aktiviteten är avsett att kunna genomföras till viss grad oberoende barns
villkor men det finns en viss risk för exkludering, särskilt av barn utanför
tätorten.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Aktiviteten är en friskvårsinsats och kan bidra till ökad fysisk aktivitet samt
bidra till en meningsfull fritid.
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

42 (xx)
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KFN 2021/

Hyresbidrag 2021
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja fördelningen av hyresbidrag för år
2020 enligt Kultur- och fritidschefens fördelning.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 100 000 kr i hyresbidrag vilka fördelas mellan
föreningar som hyr sina anläggningar/lokaler.
I år blev fördelningen 88,8 % av den totala hyreskostnaden.

Baggetorps Idrottsförening
Ekumenia Ekbackskyrkan
Ekbackskyrkan IBK
Gropptorps IF
Vingåkers Volleybollklubb
Totalt

19 360 kr
26 400 kr
21 120 kr
21 604 kr
11 090 kr
99 574 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-05
Handläggare

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

KFN/xxx

Hyresbidrag 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Att bevilja fördelningen av hyresbidrag för år 2020 enligt Kultur- och
fritidschefens fördelning.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 100 000 kr i hyresbidrag vilka fördelas mellan
föreningar som hyr sina anläggningar/lokaler.
I år blev fördelningen 88,8 % av den totala hyreskostnaden.
Baggetorps Idrottsförening
Ekumenia Ekbackskyrkans
Ekbackskyrkans IBK
Gropptorps IF
Vingåkers Volleybollklubb
Totalt

19 360 kr
26 400 kr
21 120 kr
21 604 kr
11 090 kr
99 574 kr

Ärendets beredning
Kultur- och fritidschefen har berett ärendet
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen förordar beslutet.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
"[Klicka och skriv]"

Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"

"[Klicka och skriv namn]"
"[Klicka och skriv titel]"
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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.

"[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]"

47

vingaker.se

8 (9)

"[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?

49

vingaker.se

Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

KFN §

43 (xx)

KFN 2021/

Fördelning av Driftsbidrag 2 2021
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att fördela driftsbidrag 2 för 2021 till de

bidragsberättigade föreningarna för redovisade driftskostnader under 2020 i
enlighet med Kultur- och fritidschefens förslag
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delar ut ett driftsbidrag till bygdegårdar och
folketshuslokaler. I bidragsunderlaget räknas bland annat uppvärmning, vatten, räntor
och underhåll. Totalt uppgår de bokförda och redovisade driftskostnaderna för
föreningarnas lokaler till 545 657 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 145 000 kronor att fördela till denna
bidragsform under 2021 vilket innebär ett kommunalt driftsbidrag på 26,5 % av
föreningarnas faktiska driftskostnader.
Utifrån föreningarnas redovisade driftskostnader föreslår Kultur- fritidschefen
följande fördelning:
Baggetorps bygdegård
Marmorbyns Folkets Hus
Vingåkers Folkets Park
Högsjö Folkets Hus
Byalaget kreativa Läppe

17 498 kronor
36 996 kronor
34 039kronor
43 081 kronor
12 985 kronor

SUMMA

144 599 kronor

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kultur- och fritidsnämnden

Datum

2021-05-05
Handläggare

Elin Pettersson
0151-19192
johan.tranquist@vingaker.se
Diarienummer

KFN 2021/

Fördelning av Driftsbidrag 2 2021
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Fördela driftsbidrag 2 för 2021 till de bidragsberättigade föreningarna
för redovisade driftskostnader under 2020 i enlighet med Kultur- och
fritidschefens förslag
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden delar ut ett driftsbidrag till bygdegårdar och
folketshuslokaler. I bidragsunderlaget räknas bland annat uppvärmning, vatten,
räntor och underhåll. Totalt uppgår de bokförda och redovisade
driftskostnaderna för föreningarnas lokaler till 545 657 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 145 000 kronor att fördela till denna
bidragsform under 2021 vilket innebär ett kommunalt driftsbidrag på 26,5 % av
föreningarnas faktiska driftskostander.
Utifrån föreningarnas redovisade driftskostnader föreslår Kultur- fritidschefen
följande fördelning:
Baggetorps bygdegård
Marmorbyns Folkets Hus
Vingåkers Folkets Park
Högsjö Folkets Hus
Byalaget kreativa Läppe

SUMMA

17 498 kronor
36 996 kronor
34 039kronor
43 081 kronor
12 985 kronor

144 599 kronor

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kultur- och fritidschefen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
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☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Områdeschefens ståndpunkt

Då föreningarnas driftskostnader ökat från år till år samtidigt som den totala
bidragssumman för denna bidragsform varit relativt konstant under flera år blir
innebörden att det procentuella bidraget till föreningarna succesivt minskat.
2015 var bidraget 32 % och 2020 var bidraget nere i 26,5 % av föreningarnas
redovisade driftskostnader. I driftskostanden räknas även kostnader för löpande
underhåll och investeringar. Under dessa fyra år har därmed bidragets
procentuella andel av driftskostnaderna minskat med 5,5 %.
Driftskostnaderna för föreningarna är en betungande post och det är av stor
betydelse och värde för föreningarna att bidragets storlek ökas. En bidragsnivå
på 50 % borde vara eftersträvansvärt.
Bilagor

Driftsbidrag 2 2020 (beräkningsunderlag) Delas ut i samband med
nämndsammanträdet.
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

44 (xx)
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KFN 2021/

Fördelning av Driftsbidrag 1 2021
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att fördela driftbidrag 1, det vill säga 720 000
kr, till de bidragsberättigade föreningarna för redovisade driftskostnader under
2020 i enlighet med kultur- och fritidschefens förslag
Sammanfattning av ärendet
De ungdomsorganisationer med egna anläggningar som är bidragsberättigade
enligt fullmäktiges fastställda normer inkommer årligen med resultat- och
balansräkningar. För närvarande är det 12 föreningar som driver egna anläggningar. I
bidragsunderlaget räknas bland annat uppvärmning, vatten, räntor och reparation och
underhåll.
Personal- och administrativa kostnader samt nyinvesteringar räknas dock inte i
underlaget.
Totalt uppgår de berättigade driftskostnaderna för dessa föreningar till
2 690 434 kronor, vilket är en ökning med 262 406 kr mot föregående år.
Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 720 000 kronor att fördela till denna
bidragsform under 2020 vilket innebär ett driftsbidrag på 26,7 % av föreningarnas
faktiska driftskostnader.
Total fördelning driftbidrag 1 efter uträkning
Baggetorps IF
Båsenberga Slalomklubb
Högsjö gymnastikförening
Gropptorps IF
Högsjö Bollkubb
SMK
Vingåkers IF
Jakskytteklubben
Vingåkers OK
Vingåkers Ryttarförening
Vingåkers Tennisklubb
Vingåkers volleybollklubb
SUMMA

4 099
118 909
12 028
13 400
49 331
197 650
80 196
91 102
12 308
104 371
28 816
5 134
717 344 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kultur- och fritidsnämnden

Datum

2021-04-21
Handläggare

Elin Pettersson

0151-19192
Elin.pettersson@vingaker.se
Diarienummer

KFN 2021//

Fördelning av Driftsbidrag 1 2020
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Att fördela driftbidrag 1, det vill säga 720 000 kr, till de
bidragsberättigade föreningarna för redovisade driftskostnader under
2020 i enlighet med kultur- och fritidschefens förslag

Beskrivning av ärendet

De ungdomsorganisationer med egna anläggningar som är bidragsberättigade
enligt fullmäktiges fastställda normer inkommer årligen med resultat- och
balansräkningar. För närvarande är det 12 föreningar som driver egna
anläggningar. I bidragsunderlaget räknas bland annat uppvärmning, vatten,
räntor och reparation och underhåll.
Personal- och administrativa kostnader samt nyinvesteringar räknas dock inte i
underlaget.
Totalt uppgår de berättigade driftskostnaderna för dessa föreningar till
2 690 434 kronor, vilket är en ökning med 262 406 kr mot föregående år.
Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 720 000 kronor att fördela till denna
bidragsform under 2020 vilket innebär ett driftsbidrag på 26,7 % av
föreningarnas faktiska driftskostnader.
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Total fördelning driftbidrag 1 efter uträkning

Baggetorps IF
Båsenberga Slalomklubb
högsjö gymnastikförening
Gropptorps IF
Högsjö Bollkubb
SMK
Vingåkers IF
Jakskytteklubben
Vingåkers OK
Vingåkers Ryttarförening
Vingåkers Tennisklubb
Vingåkers volleybollklubb
SUMMA

4 099
118 909
12 028
13 400
49 331
197 650
80 196
91 102
12 308
104 371
28 816
5 134
717 344 kr

Förvaltningens ståndpunkt
2014 var bidraget 42 % och 2020 26,7 % av föreningarnas redovisade driftskostnader.
Under dessa sex år har därmed bidragets procentuella andel av driftskostnaderna
minskat med 15,3%. Driftskostnaderna för föreningarna är en betungande post och
det är av stor betydelse och värde för föreningarna att bidragets storlek ökas.
En bidragsnivå på minst 50% borde vara eftersträvansvärt.

Bilagor
1. Driftsbidrag 1 2020 (beräkningsunderlag) Delas ut i samband med
nämndsammanträdet.

VINGÅKERS KOMMUN

Elin Pettersson

Kultur- och fritidschef
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

KFN §

45 (xx)

KFN 2021/25

Riktlinjer Covid 19- bidrag
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för det tillfälliga Covid-19
bidraget
2. Kultur och fritidsnämnden beslutar under förutsättning att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt ovan, att uppdra åt förvaltningen att återkomma med
beslutsunderlag förlustbidraget vid nämndens sammanträde den 2 december
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fattade vid sammanträde 25 mars 2021 beslut om att
avsätta 250 000 kr ur befintlig ram för ett tillfälligt förlustbidrag. Förslaget var att
sätta ett maxtak på 25 000 kr per ansökan.
Förvaltningen föreslår följande riktlinjer för det tillfälliga Covid-19 bidraget. För att
beviljas bidraget krävs;
1) Föreningen lever upp till grundförutsättningar för Bidragsregler,
författningssamling §5.8.
2) Max 25 000 kr per ansökan.
3) Max en ansökan per inställt evenemang eller inställd större sammankomst
(ordinarie träningstider räknas inte som större sammankomst)
4) I ansökan till Vingåkers kommuns beskriver föreningen utförligt vilken
ekonomisk förlust det inställda evenemanget bidragit till, samt kan redovisa
att föreningen haft intäkter för liknade evenemang/sammankomst något av de
senaste 3 åren.
5) Sista ansökningsdag av bidraget är 31 oktober 2021
6) Nämnden fattar beslut om fördelningen av bidraget vid nämndens
sammanträde den 2 december 2021
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021- 05-05
Handläggare

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

KFN/xxx

Riktlinjer Covid 19- bidrag
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Att anta riktlinjerna för det tillfälliga Covid-19 bidraget
2. Under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ovan, att uppdra
åt förvaltningen att återkomma med beslutsunderlag förlustbidraget vid nämndens
sammanträde den 2 december
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fattade vid sammanträde 25 mars 2021 beslut om att
avsätta 250 000 kr ur befintlig ram för ett tillfälligt förlustbidrag. Förslaget var att
sätta ett maxtak på 25 000 kr per ansökan.
Förvaltningen föreslår följande riktlinjer för det tillfälliga Covid-19 bidraget. För att
beviljas bidraget krävs;
1) Föreningen lever upp till grundförutsättningar för Bidragsregler,
författningssamling §5.8.
2) Max 25 000 kr per ansökan.
3) Max en ansökan per inställt evenemang eller inställd större sammankomst
(ordinarie träningstider räknas inte som större sammankomst)
4) I ansökan till Vingåkers kommuns beskriver föreningen utförligt vilken
ekonomisk förlust det inställda evenemanget bidragit till, samt kan redovisa
att föreningen haft intäkter för liknade evenemang/sammankomst något av de
senaste 3 åren.
5) Sista ansökningsdag av bidraget är 31 oktober 2021
6) Nämnden fattar beslut om fördelningen av bidraget vid nämndens
sammanträde den 2 december 2021
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Ärendets beredning
Kultur- och fritidschefen har berett ärendet
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Många är de föreningar som har stora förutser på grund av ställda evenemang och
sammankomster. Med ett maxtak på 25 000 kr ges det större möjlighet för fler
föreningar att ta del av det tillfälliga bidraget. Kultur- och fritidschefen förordar
beslutet
Ekonomiska konsekvenser
Bidraget tas inom befintlig ram.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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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.

"[Klicka och skriv]"

Föreningslivet bidrar till lärande och
inspiration

Föreningslivet bidrar till en aktiv landsbygd

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]"

Föreningslivet bidrar till en meningsfull fritid och är
oerhört viktigt efter Coronapandemin."[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]"

62

vingaker.se

7 (9)

"[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 i föreningar

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?

Barn är delaktiga i föreningslivet

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

2021-05-20

KFN §

46 (xx)

KFN 2021/

Ansökan om evenemangsbidrag Österåkers
Sockenråd
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja Österåkers Sockenråd ett
evenemangsbidrag på 10 000 kr för evenemanget Musikfest i Österåker 8/7 2021.
Sammanfattning av ärendet
Österåkers Sockenråd har ansökt om 15 000 kr i evenemangsbidrag för en Musikfest
den 8/7 2021 i Österåkers Kyrka samt Västra Vingåkers Kyrka. Målgruppen är
familjer och äldre. Evenemanget beräknas att locka mellan 500 - 1000 personer
uppdelat på mellan 7 och 10 minikonserter fördelat på ovan nämnda kyrkor.
Total kostnad är estimerad till 17 000 kr och förlusten beräknad till ca 2 000 kr
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-06
Ansökan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-06
Handläggare

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

KFN/xxx

Ansökan om evenemangsbidrag Österåkers
Sockenråd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden

1.

bevilja Österåkers Sockenråd ett evenemangsbidrag på 10 000 kr för
evenemanget Musikfest i Österåker 8/7 2021.

Sammanfattning av ärendet
Österåkers Sockenråd har ansökt om 15 000 kr i evenemangsbidrag för en Musikfest
den 8/7 2021 i Österåkers Kyrka samt Västra Vingåkers Kyrka. Målgruppen är
familjer och äldre. Evenemanget beräknas att locka mellan 500 - 1000 personer
uppdelat på mellan 7 och 10 minikonserter fördelat på ovan nämnda kyrkor.
Total kostnad är estimerad till 17 000 kr och förlusten beräknad till ca 2 000 kr

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

Förvaltningens ståndpunkt
Om kommunen ska kunna erbjuda fler upplevelser för kommunmedborgare såväl som
besökare till kommunen krävs flera besöksmål, fler arrangemang och ett engagerat
föreningsliv. Konserter är något som alltid uppskattas och har saknats av många detta
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år. Musikfesten i Österåker, som arrangerats tidigare, bör locka lokala och även
främmande besökare till Vingåker vilket är bra för besöksnäringen och som en extra
intäktskälla för Sockenrådet. Ett arrangemang som detta kräver en stor insats från
sockenrådets sida, inte minst personellt både innan, under och efter arrangemanget.
Det är så klart betydelsefullt att föreningen tjänar pengar på sina arrangemang som
sedan kan nyttjas i den löpande verksamheten. Även om inträdet är gratis hoppas man
på frivilliga donationer från besökarna som ska hjälpa till att täcka kostnader. Det
ideella engagemanget är dessutom svårt att värdesätta i kronor och ören men uppgår
säkert till en ansenlig summa. Med detta som bakgrund, trots vinst eller ej, bör vikten
av att skapa musikarrangemang just i år och möjligheten till att få glädjas
tillsammans tas i beaktande.
Kultur- och fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar ett
evenemangsbidrag på 10 000 kr till Österåkers Sockenråd

Ekonomiska konsekvenser
Då Kultur- och fritidsnämnden beslutat att slå samman evenemangsbidraget och övrigt
bidrag till ett Covid. Bidrag kommer ansökan tas ur potten för övrigt bidrag det
återstår 30 000 kr.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till

Österåker sockenråd

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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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.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Ett evenemang i Österåker bidrag till en aktiv
och attraktiv landsbygd vilket är betydande
för hela vingåker

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]"

Musikevenemang ökar välbefinnandet hos våra
medborgare.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Evenemanget är kostnadsfritt

"[Klicka och skriv]"

Evenemanget är kostnadsfritt

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Evenemanget vänder sig till alla målgrupper

"[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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Vingåkers
kommun

Ansökan om evenemangsbidrag

Ta del av bidragsreglerna innan ansökan.
Du hittar bidragsreglerna här: https://www.vingaker.se/foreningsbidrag

VINGÅKERS KOMM~.
Kultur- och fritidsnämnc!er.

2021 -84- 0 1

I

ANSÖKAN AVSER
Musikfest i Österåker

Dnr

/ Dnr

pi·---------

FÖRENING/ARRANGÖR
Föreningens namn

Bankgiro/Plusgiro nummer

Organisations nummer

802452-0309

Österåkers Sockenråd

633-1540

Postnummer

Adress

643 93

c/6 Egil Boräng, Valltrand 4

I E-postadress

Telefonnummer, kansli

070-643 93 55

Postort

Vingåker

egil.boraeng@gmail.com

KONTAKTPERSON

I E-postadress

Namn

Egil Boräng

I

Adress

Valltrand 4

egil.boraeng@gmail.com

Postnummer

643 93

I Mobilnummer

Telefonnummer

I Postort

Vingåker

070-643 93 55

BIFOGADE HANDLINGAR
Följande handlingar ska bifogas ansökan, så vida inte dessa handlingar redan lämnats in till kommunen i
annat ärende.
Bifogade handlingar/redan inlämnade handlingar:

■

l

■

IArsmötesprotokoll l

lverksamhetsberättelse ~Balans-och resultaträkning ~ Revisionsberättelse

EVENEMANGET
Namn

Datum för evenemanget

Musikfest i Österåker

2021-07-08

Plats för evenemanget

Förväntat besöksantal

Osteråkers kyrka

500 - 1000 under dagen

EVENEMANGETS HUVUDSAKLIGA MÅLGRUPP

D Pojkar D Flickor~ Män ~ Kvinnor.

.

Målgruppens huvudsakliga ålder

vuxna_

BESKRIVNING AV EVENEMANGET
Under eftermiddagen kommer det att anordnas 7 - 10 minikonserter på 20 minuter i olika genrer i Österåkers kyrka. Vi
önskar att deltagande musiker ska ha någon form av anknytning till Österåker. Dagen avslutas med en musikandakt.
Vi räknar med att de flesta medverkande ställer upp utan arvode. Kyrkan står för kostnaden för lokal, musikanläggning,
kyrkomusiker och vaktmästare. Allt övrigt förberedelsearbete görs ideellt av Sockenrådets medlemmar. Det kommer
att vara fri entre, men eventuellt tas det upp kollekt till något välgörande ändamål.
Om arrangemanget skulle behöva ställas in på grund av pandemin finns det inga kostnader, utan bidraget betalas
tillbaka oavkortat.
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På vilket sätt bidrar evenemanget till att positivt marknadsföra Vingåkersbygden?

Ge en musikupplevelse för dem som kommer. Visa på hur många med anknytning till
Österåker som musicerar i en eller annan form. I någon mån bidra till nätverkande
mellan deltagande artister.

Eventuella samarbetsoartner/medarran oö rer

Svenska kyrkan i Västra Vingåkers och Österåkers församlingar.
Vingåkers kommun.

KOSTNADSBERÄKNING
Specifikation

Belooo

Reseersättningar till medverkande musiker/artister

5

000

Enkel förtäring till cirka 30 medverkande

2 000

Arvoden till medverkande musiker

5 000

Annonsering, programblad mm

5 000
Summa17

000

FINANSIERING

Egen insats

Specifikation

Belopp

Bidrag från Vingåkers kommun

15 000

Österåkers Sockenråd

2 000
Summa17

000

..

SOKT BIDRAG

I 15 000 kronor
UNDERSKRIFT
Härmed intygas riktigheten i denna ansökan
Datum2021-03-26

,.)

Kassör
Namnförtydligande

L

ena

QI

sson

Ansökan skickas till: Vingåkers kommun, Område upplevelser, 643 80 Vingåker
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Österåkers sockenråd

Protokoll fört vid sockenstämma 12 september 2020
Stämman ägde rum i Nostalgimuseet och inleddes med frukost. 24 personer var närvarande.
Obs. Datum för stämman enligt stadgarna frångicks detta år på grund av Coronapandemin.

§ 1

Mötets öppnande
Egil Boräng hälsade välkommen.

§2

Fråga om mötet kallats i behörig ordning
Kallelse till mötet har skett i Österåkersbladet i Katrineholms-Kuriren samt på
Sockenrådets hemsida. Mötet godkände kallelsen samt att datum för stämman flyttats på
grund av Coronapandemin.

§3

Närvarande medlemmar - upprättande av röstlängd
Samtliga närvarande antecknade namn på en lista- de röstberättigade (mantalsskrivna i
socknen) antecknade ett R vid sitt namn. Se bilaga l.

§ 4 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes. Bilaga 2
§ 5 Val av ordförande för mötet
Amie Hultgren valdes till mötesordförande.
§ 6 Val av sekreterare för mötet
Ing-Mari Frössevi valdes till sekreterare för mötet.
§ 7 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Åke Eriksson och Ola Malmkvist valdes till protokolljusterare och rösträknare.
§ 8 Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen (bilaga 3) föredrogs av Egil Boräng, godkändes av mötet och
lades till handlingarna.
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§

9 Styrelsens ekonomiska redovisning för 2019
Den ekonomiska redovisningen (bilaga 4) föredrogs av Lena Olsson.

§ 1 0 Revisorernas berättelse
Egil Boräng läste upp revisorernas berättelse. (Revisionsberättelse bilaga 5). Berättelsen
lades till handlingarna.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 12 Val av föreningens ordförande
Till ordförande för Österåkers sockenråd på ett år valdes Egil Boräng.
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter
Följande ledamöter valdes till styrelsen för Österåkers sockenråd:
Ing-Mari Frössevi (omval 2 år), Lena Olsson (omval 2 år), Lars-Åke Holmgren(omval 2
år).
§ 14 Val av revisorer
Till revisorer valdes Agne Andersson och Göran Heljedal för I år. Till revisorssuppleant
valdes Jan-Anders Nyberg.
§ 15 Val av valberedning
Till valberedning valdes Kenneth Andersson, Eva Hallin och Ola Malmkvist. Ola är
sammankallande.
§ 16 Rekommenderad frivillig medlemsavgift för 2021
Stämman beslutade om en rekommenderad frivillig medlemsavgift om 50 kr för
enskilda personer samt 100 kr för företag och föreningar.
§ 17 Ansökan om bygdepeng och andra landsbygdsmedel
En del av bygdepengen utfaller med 5000 kr genom att utvecklingsplanen utvärderas.
En del av bygdepengen är sökbar. Egil föreslog att Sockenrådet ansöker om medel för
jubileumsfirande; seminarium och musikfest. Jan-Anders Nyberg föreslog att ansöka om
medel för Österåkersbladet. Efter diskussion beslutades om ansökan om medel för
j ubileumsfirande.
§ 18 Verksamhetsplan
Förslaget till verksamhetsplan föredrogs av Egil Boräng (bilaga 6). Verksamhetsplanen
för 2020 godkändes. Inför 2021 framkom önskemål om samarbete kring tre föreningars
jubileumsfirande (Sockenrådet, Friskoleföreningen, Fastighetsföreningen). Detta
beslutades att tas upp på dagordningen inför höstens förenings- och företagsmöte. JanAnders Nybergs förslag att landshövdingen ska bjudas in kvarstod. Anna Frössevi
informerade om planeringen för kyrkrodd samt framförde önskemål om att seminariet
2021 skulle innehålla samtal om praktiska lösningar av livsmedelsservice i Österåker.
§ 19 Budget för 2020
Mötet godkände budget för 2020 (bilaga 4).
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§ 20 övriga frågor
Gunnel Larsson informerade om boendegruppens arbete och visade bilder på förslag till
byggnation. Eva Hallin tackade boendegruppen för arbetet.
§ 21 Mötets avslutande
Mötesordföranden framförde sitt tack till stämmans deltagare och styrelsen. Egil Boräng
tackade Amie Hultgren, mötesordföranden.

Protokollet fördes av
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Ing-Mari Frössevi
I

Justerare:
·1

~

Ola Malmkvist
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Österåkers sockenråd

Verksamhetsberättelse för 2019
Sockenstämman 2019 ägde rum lördagen den 7 april i skolans matsal. 27 personer var
närvarande. Frukost serverades.
Styrelse
Följande personer har utgjort sockenrådets styrelse:
Egil Boräng (ordförande), lng-Mari Frössevi (sekreterare), Lena Olsson (kassör), Lars-Åke
Holmgren, Viola Larsson, Sören Larsson, Sören Berglind.
Styrelsemöten
Styrelsen har under 2019 haft 15 protokollförda möten, ett konstituerande möte samt ett
antal icke protokollförda arbetsmöten.
Österåkersbladet
Österåkersbladet som utkommer med 12 nummer per år har under året distribuerats av
frivilliga sockenbor. Fredrika Hultgren och Eva Liden har varit redaktörer och Egil Boräng
ansvarig utgivare. Den tryckta upplagan är cirka 500 exemplar och 130 mottagare har fått
bladet som pdf-fil.
Föreningsmöte
Ett föreningsmöte genomfördes den 7 oktober. 21 personer deltog representerande 11
föreningar. Aktuellt från varje förening, landsbygdsutvecklingsprogrammet, Österåkers
utvecklingsplan samt aktuellt från boendegruppen presenterades och diskuterades.
Företagsmöte
Ett företagsmöte genomfördes den 11 november. 12 personer deltog. Sara Sjöqvist
informerade om kommunens utvecklingsprogram som ska leda till en utvecklingsplan för
hela Vingåkersbygden. Lokalekonomisk analys för Österåker presenterades och företagens
behov gällande utveckling diskuterades.
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Valborgsmässofirande
Valborgsmässofirandet genomfördes traditionsenligt; samling vid sockenstugan, fackeltåg till
elden vid församlingshemmet, vårsånger av kyrkokören, tal av Arne Westberg
raketuppskjutning, möjligheter till inköp av korv och kaffe vid och i församlingshemmet,
musikunderhållning av Carl-Henrik Gustavsson i församlingshemmet. Ca 200 personer deltog
vid elden och 65 personer i församlingshemmet. Detta är ett arrangemang där sockenrådet
samverkar med Österåkers församling, Österåkers hembygdsförening och ÖIS.
Sockendagen 2019
Många deltagare kom till sockendagen den 3 augusti som ägde rum i området framför skolan
och idrottshallen. Marknad, lunchmusik i kyrkan, käpphästtävling, välkomnande av inflyttade
socken bor och nya sockenrådsmedlemmar var dagens innehåll som avslutades med den
traditionella Byakampen. Årets bymästare blev Säby lag 1.
Julmarknaden
Den 7 december genomfördes årets julmarknad. Ett 25-tal marknadsdeltagare deltog och
mängder med besökare.
Representation
Enskilda styrelsemedlemmar har under 2019 deltagit i Vingåkers storting, kommunens
utvecklingsforum, konferens om socialt byggande samt landsbygdsting
Ekonomi
Sockenrådets ekonomi framgår av separat bokslut.
Slutord
Till sist vill Socken rådet tacka för alla frivilliga insatser vid genomförandet av årets
verksamhet. Det är många, både fast- och fritidsboende, som på olika sätt medverkat vid
våra olika arrangemang och vid produktion och distribution av Österåkersbladet. Dessa
insatser är en förutsättning Socken rådets arbete.

Österåker 2020-04-18
(
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M~t.--Lena Olsson
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Sören Berg/i~/' . •
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Lars-Åke Holmgre/
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Sören Larsson
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Österåkers
socken råd
Ekonomisk redovisning för 2019
Inkomster
Medlemsavgifter

6 650,00

Österåkersbladet (föreningsinsatser och annonser)

3 775,00

Möten, fester, arrangemang

14 520,50

Diverse

300,00

SUMMA

25 250,50

Utgifter
Österåkersbladet

9 177,50

Möten, fester, arrangemang

6 993,25

Diverse (bl. a hemsida)

16 005,71

SUMMA

32 176,46

I Årets resultat

-

6 930,961

-

1 212,07

Kapital 2019-12-31
KASSA
BANK

27 085,42

SUMMA

25 873,35
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Revisionsberättelse Österåkers Sockenråd

Vid granskning av Österåkers Sockenråds räkenskaper
och redovisning 2019-01-01 - 2019-12-31 vilken ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultatoch balansräkningen för föreningen samt beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

••

0

Osteraker 2020-03-16

. . . . -~~.M.~ . ~
/Göran Heljedal/

/ Agne Andersson/
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

47 (xx)

KFN §

KFN 2021/

Budget och prognos första tertialen 2021
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Kultur och fritidsnämnden godkänner tertialrapporten och överlämnar den till

kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Även om vi går mot ljusare tiderna får vi lida av följderna från pandemin.
Under tertialen har badhuset, biblioteket och Säfstaholms slott hållit stängt.
Intäktsbortfallet är stort så även om verksamheterna sparat i den mån det gått, pekar
prognosen negativt. Om vi inom en snar framtid kan öppna igen tror vi med tillförsikt
på bättre resultat i slutet av året.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-06
Tertialen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-06
Handläggare

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

KFN 2020/

Budget och prognos första tertialen 2020
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna tertialrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden tar del av budgetuppföljning och tertialrapporten
för januari-april 2021.
Kultur- och fritidschefens ståndpunkt

Även om vi går mot ljusare tiderna får vi lida av följderna från pandemin.
Under tertialen har badhuset, biblioteket och Säfstaholms slott hållit stängt.
Intäktsbortfallet är stort så även om verksamheterna sparat i den mån det gått,
pekar prognosen negativt. Om vi inom en snar framtid kan öppna igen tror vi
med tillförsikt på bättre resultat i slutet av året.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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Månadsrapport April
Kultur- och fritidsnämnden
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1 Översikt över verksamhetens utveckling

volym

2017

2018

2019

2020

2021

Antal badande

45 786

40982

50849

28877

44000

Antal besök
biblioteket

58515

61397

61397

54696

60000

antal utlån
biblioteket

49884

47441

46934

37890

52000

antal program
biblioteket

104

165

200

222

170

0

10000

9000

12000

0

1000

20000

10

100

22

24

Antal besök
fritidsgården
antal besök
slottet

8761

10000

antal aktiviteter

0

0

antal
bidragsrättigade
föreingar

27

24

200101 200831

21

190101 190831

180101 180831

170101 170831

160101 160831

2 Händelser av väsentlig betydelse
Verksamheterna har till stor del varit stängda och personalen har stöttat upp i varandras verksamheter
och nom Barn- och utbildning.
•
•
•
•
•
•
•

Badet fortsatt stängt på grund av pandemi.
Badhuset har investerat i klättervägg för att locka besökare under sommaren.
Biblioteket har varit helt stängt pga ombyggnation i biblioteksbyggnaden
Biblioteket bygger om personalutrymmen och förbereder för meröppet.
Fritidsgården öppen som vanllit och har lagt mycket tid på utomhusaktiviteter.
Jobbat i andra enheter
Slottet har stängt.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Kvalitetsdeklaration
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
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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

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

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Det är ett ansträngt läge.
Både badhuset och slott är stängt vilket inte genererar de periodiserade intagens enligt planerat.
Badhuset kommer hålla öppet hela sommaren för att locka till sig besökare och med hopp om att öka
intäkterna. Slottet kommer hålla öppet varje dag under sommaren, men med tydliga restriktioner, även
det med hopp om att öka intäkterna.
Fritidsgården betalar fortfarande hyra för den gamla fritidsgården vilket påverkar resultatet negativt.
Badhuset har inte anställt ny badmästare utan håller nere personalkostnaderna.
På fritidsgården är en personal långtidssjukskriven och ingen är ersättare har satts in vilket påverkar
ekonomin.
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).

4.1.1.1.1 Nämndmål: Ekonomi inom rambudget
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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

4.1.2.1.1 Nämndmål: kostnadsfri simundervisning åk 0-9

4.1.2.1.2 Nämndmål: Säfstaholmsslott utbildning

Analys
Utbildnings programmet är färdigt och beräknas lanseras i maj.
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

4.1.3.1.1 Nämndmål: Antal barn i föreningslivet ska öka utan att kvaliteten äventyras

Analys
Antalet medlemmar i ungdomsföreningar har minskat med 35% de senaste två åren.
Antalet sammankomster har minskat med 11 % sedan förra året.
4.1.3.1.2 Nämndmål: Antalet badande i badhuset ska öka utan att äventyra kvaliteten

Analys
Badhuset är stängt
4.1.3.1.3 Nämndmål: Antalet besök av tjejer på fritidsgården ska öka

4.1.3.1.4 Nämndmål: Barnkonventionen

4.1.3.1.5 Nämndmål: Biblioteket är tillgängligt för alla
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Analys
Biblioteket är öppet men inte för besök
4.1.3.1.6 Nämndmål: Hygieniskt och miljömedvetet badhus

4.1.3.1.7 Nämndmål: positiv, demokratisk och drogfri fritidsgård

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

4.1.4.1.1 Nämndmål: Antalet digitala arrangemang ska öka på biblioteket

4.1.4.1.2 Nämndmål: antalet besök på Säfstaholms slott

Analys
Säfstaholms slott är stängt
4.1.4.1.3 Nämndmål: Kostnadsfria E- medier

4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall
Apr 2021

Ack budget
Apr 2021

Avvikelse
mot budget
Apr 2021

Årsbudget
Apr 2021

Kultur- och fritidsnämnden

5 355

5 430

74

16 286

Bad

1 145

995

-150

2 985

Bibliotek

1 295

1 332

37

3 995

980

828

-151

2 484

1 066

966

-100

2 898

Fritidsgård
Slottet

Prognos Apr
2021
0

Det positiva resultatet beror främst på att inte föreningsbidraget delats ut och allmänt lägre
administrativa kostnader.
Prognos: - 300 000 kr
Badhuset- Utfallet beror på att badhuset är stängt. Något mindre utgifter vilket inte gör glappet så
stort. Ingen ny badmästare har anställts.
Biblioteket- Utfallet beror på att lägre utgifter och färre evenemang.
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Fritidsgården- beror på dubbla hyror
Slottet- Utfallet beror på att intäkter och utgifter är periodiserade och inte intäkter har inkommit.

5 Väsentliga personalförhållanden

•
•
•
•

Avvaktar med nyanställning på badhuset.
Gravid personal erbjuds andra arbetsuppgifter då de är i riskgrupp under pandemin
Personalen är flexibel och har arbetat på andra enheter
Behöver timanställd personal vissa tider när vi öppnar badet

•

Personal sjukskriven på fritidsgården, tim anställer för vissa tider.

6 Förväntad utveckling
Det ser ljusare ut.
Trots en prognos som pekar på ett minusresultats ser personalen ljust på framtiden och har stort hopp
till att få öppna verksamheterna inom kort. Förberedelser inför sommaren utställningar,
sommarlovsprogram och övrig verksamhet är i full gång. Stort fokus kommer vara på aktiviteter
utomhus.
I likhet med tidigare år kommer vi erbjuda aktiviteter i hela Vingåkersbygden, men i år utvidgar vi
verksamheten och samarbetar med Fritidbanken.
Generation Pep och Fritidsbanken står tillsammans bakom den nya satsningen Fritidsbanken Pep Up,
en mobil fritidsbank där barn och unga, och även vuxna, kan låna utrustning för att testa på olika
fritidsaktiviteter.
Aktivitetsrundor längs med Båsenberga och Högsjö elljusspår. Längs med spåren finns 12 skyltar med
aktiviteter att göra för vuxna och barn.
Är det Sveriges längsta hopphage? En hopphage som är 170 meter lång kommer målas längs med
Köpmangatan
Badhuset fortsätter vara stängt första halvan av maj men planerar för att öppna den 17 maj. Badhuset
planerar för att ha öppet badet i sommar med ändrade öppettider och erbjuda simmärkestagning både
inom- och utomhus
Alla elever i Vingåkers kommun åk 1-9 kan från skolavslutningen och 3 veckor framåt hämta ut ett
klippkort/presentkort/lott från Säfstaholms slott.
Kortet gäller på;
Badhuset- kostnadsfritt simmärke hela sommaren
Säfstaholms slott- Skapa en toalettbomb (som doftar gott)
Fritidsgården- Spring hinderbanan och få en aktivitetssak (ex metspö, fotboll, freebee)
Biblioteket- Hörlurar och info om Bibblio dvs ljudböcker)

8
94

Glass- Alla barn som lämnar in kortet får en glass på utnämnda stället (näringslivansvarig håller i
frågan). En guldkant i vardagen för flera av kommunens barn vilket vi vill bidra till.
Alla barn som deltar på en aktivitet är med i en utlottning av en bärbar dator från Digidelcenter och
andra bra saker till skolstarten (ju fler aktiviteter man deltar i desto större chans till vinst.)
Under majmånad kommer vi att planerar slottets personal att bygga sommarens stora utställningen
"Smells like art" som ska ha vernissage 18 juni. Vi jobbar även på att hitta olika evenemang som ska
kunna genomföras även om det fortsatt kommer att vara restriktioner. Vi planerar att jobba med ett
slotssytem där man som besökare ska kunna boka in sig på visningar på slottet.
I början på maj öppnar biblioteket för uthämtning av böcker igen. Tyvärr kan de inte hålla öppet pga
att vi inte har någon ventilation i lokalerna förrän efter midsommar, då ombyggnationen av
biblioteksbyggnaden förväntas vara klart.
Inom kort kommer ombyggnationen av bibliotekslokalen påbörjas. Kontorslokalerna flyttar ner till
källaren och vi får en större yta för besökare på biblioteket. I samband med ombyggnationen
förbereds för ett meröppet bibliotek.
Vingåkers kommun har blivit beviljade 500 000 kr i statliga medel för lovverksamheter och Kultur
och fritid inväntar svar på två ansningar från Kulturrådet. den en behandlar verksamheterna på slottet
och inställda museiverksamheten och den andra berör stärkta bibliotek.
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KFN 2021/

Konsekvensbeskrivning och äskande gällande Kulturoch fritidsnämndens budgetram 2022
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Kultur och fritidsnämnden äskar 600 000 kr i utökad budgetram till
föreningsbidrag från och med år 2022, driftbidrag 1 och 2, författningssamling §5.8
2. Kultur och fritidsnämnden äskar 75 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 till den ökande driften av nytt bibliotekssystem.
3. Kultur och fritidsnämnden äskar 100 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 till den ökande driften av nytt kassa- och bokningssystem
4. Kultur och fritidsnämnden äskar 350 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 för arrendekostnad och nyttjanderätt av Säfstaholms slotts slottspark
5. Kultur och fritidsnämnden äskar 200 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 för nytt ansvar för sporthallar, bad- och lekplatser.
6. Kultur och fritidsnämnden äskar 500 000 kr i utökad budgetram från och med år
2022 för att behålla kommunens Digidellots.
7. Kultur och fritidsnämnden äskar 300 000 kr i utökad investeringsram från och med
år 2022 för investeringar i kommunens sporthallar
8. Kultur och fritidsnämnden äskar 300 000 kr i investeringsmedel år 2022 för inköp
av ett nytt kassa- och bokningssystem.
9. Kultur och fritidsnämnden godkänner Konsekvensbeskrivning och äskande vid
budgetram 2022, enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2022 utifrån den av kommunstyrelsen beslutade
planeringsdirektiv med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 som fastställdes 202103-29 §43 uppgår till 16 518 000 kronor.
Behovet utifrån uppräkning av löner och fördyrade allmänna kostnader gör att det
under år 2022 behövs en ökning av rambudgeten med 1 825 000 kr för en ekonomi i
balans och 600 000 kr i investeringar.
1. Förvaltningen har i och med KoFs nämndsammanträde 2021-03-25 samt
dialogdag 1 2021 rapporterat om Vingåkers föreningars stora ekonomiska
svårigheter. Till följd av Coronapandemin beskriver förvaltningen att man i
ungdomsföreningarna ser en minskning med 11 % för sammankomster och att
föreningarna tappat 35% av sina medlemmar. Sammankomster och
medlemsantal är förenat med intäkter för föreningarna. Samtliga föreningar
berörs ekonomiskt av inställda evenemang och sammankomster.
Samtidigt ökar kostnaden för drift och hyror. 2014 uppgick kommunens
driftbidrag till 40% av föreningarnas faktiskt driftkostnader. I år 2021 täcker
de 26,7 % av utgifterna. 600 000 kronor extra driftbidrag skulle i dag täcka
49% av föreningarnas driftkostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Kommunens bibliotekssystem är gammalt och det behöver upphandlas nya
system vilket medför utökade driftkostnader.
Enligt bibliotekslag 2013:801, 2 §, ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Bibliotekets
biblioteksdatasystem är föråldrat och motsvarar inte längre vare sig
biblioteksanvändarnas eller bibliotekspersonalens behov av vad man kan
förvänta sig av ett fullvärdigt bibliotekssystem i den digitaliserade värld vi
befinner oss i och dessutom kommer biblioteksdatasystemets leverantör inom
kort att sluta uppgradera det. Ett nytt bibliotekssystem medför en ökad
driftkostnad med 75 000 kr.
3. Under 2019 gick dåvarande Område Upplevelse ut med en upphandling om
nytt kassa- och bokningssystem. Då behovet att ett sådant system inte var
kartlagt stoppades upphandlingen för att utreda behovet. I dag vet
förvaltningen att behovet av ett boknings- och kassasystem behövs inom
samtliga Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett nytt system optimerar
och effektiviserar verksamheterna. Ett nytt Kassa- och bokningssystem
medför en ökad driftkostnad med 100 000 kr.
4. Efter renovering av Säfstaholms slott 2020 skrev Kommunfastigheter AB nytt
hyresavtal med förvaltningen i vilket nyttjanderätten till Slottsparken inte
ingick. Ett arrendeavtal tillhörande Slottsparken beräknas kosta 350 000 kr,
vilket innebär att Kommunfastigheter Ab förvaltar parken och förvaltningen
får fritt nyttja den.
5. Kultur- och fritidsnämnden får efter årsskiftet, i lokalförsörjningsstrategin, KF
beslut XXXXX, ett utökat ansvar av sporthallar, lekplatser och badplatser.
Samtidigt har nämnden ett uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2022 ta fram ett underlag för beslut gällande Sportcenter och badhus vid
Slottskoleområdet. För att inte bara förvalta utan även utveckla det utökade
ansvaret behöver förvaltningen avsätta extra personella resurser med 200 000
kr. Eventuella resterande kostnader tas inom ram.
6. Projekttiden för Digidelcenter går mot sitt slut och efterfrågan av
DigidelCentrets funktion och Digidel-lotsens tjänster och funktion som nav,
ökar stadigt, internt inom kommunen och för vingåkersborna. Att kunna
hantera digital teknik oavsett ålder bör vara en rättighet och är i stort sett ett
krav för att kunna vara en delaktig och fri medborgare idag. En tjänst som
Digidellots beräknas uppgå till 500 000 kr.
7. Kultur- och fritidsnämnden får efter beslut i lokalförsörjningsstrategi KF
beslut XXXXX och i och med årsskiftet 2022 ett utökat ansvar av kommunens
idrottshallar. Förvaltningen ser tillsammans med Kommunsfastigheter AB,
vilka ansvarar för de fasta installationerna och med idrottslärarna vid
respektive idrottshall över inventarierna samt upprättar en prioriteringslista för
sporthallarna. För att täcka nödvändiga förslitnings- och underhållskostnader
samt förbättra standarden i idrottshallarna (med bl.a. hjärtstare i vardera hall)
äskar Kultur- och fritidsnämnden om utökad investeringsram från 2022 med
300 000 kr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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8. Inför 2022 beräknas upphandling av nytta kassa- bokningssystem var klart. Ett
nytt system bedöms kosta 300 000 kr.
Inför 2022 föreslår förvaltningen, förutom ovanstående äskande att öka
effektiviseringen inom förvaltningen.
Förvaltningen kommer under 2022 aktivt arbeta för att öka intäkterna genom att bland
annat erbjuda Säfstaholms slotts studiematerial till skolor utanför Vingåkersbygden.
I badhuset har förvaltningen investerat in en klättervägg och flytleksaker för att locka
fler besökare i en bredare målgrupp.
Kompetensutbildningen av personalen kommer även fortsättningsvis rationaliseras
och ske mer digitalt än tidigare.
Förutom dessa åtgärder ämnar förvaltningen bibehålla en allmän återhållsamhet
besparingar genomföras för en ekonomi i balans 2024.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-27
Handläggare

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

KFN 2021/xx

Konsekvensbeskrivning och äskande gällande Kulturoch fritidsnämndens budgetram 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämndens beslutar att
1.
Äska 600 000 kr i utökad budgetram till föreningsbidrag från och med år
2022, driftbidrag 1 och 2, författningssamling §5.8
2.
Äska 75 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 till den ökande
driften av nytt bibliotekssystem.
3.
Äska 100 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 till den ökande
driften av nytt kassa- och bokningssystem
4.
Äska 350 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 för arrendekostnad
och nyttjanderätt av Säfstaholms slotts slottspark
5.
Äska 200 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 för nytt ansvar för
sporthallar, bad- och lekplatser.
6.
Äska 500 000 kr i utökad budgetram från och med år 2022 för att behålla
kommunens Digidellots.
7.
Äska 300 000 kr i utökad investeringsram från och med år 2022 för
investeringar i kommunens sporthallar
8.
Äska 300 000 kr i investeringsmedel år 2022 för inköp av ett nytt kassa- och
bokningssystem.
9.
Godkänna Konsekvensbeskrivning och äskande vid budgetram 2022, enligt
tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2022 utifrån den av kommunstyrelsen beslutade
planeringsdirektiv med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 som fastställdes 202103-29 §43 uppgår till 16 518 000 kronor.
Behovet utifrån uppräkning av löner och fördyrade allmänna kostnader gör att det
under år 2022 behövs en ökning av rambudgeten med 1 825 000 kr för en ekonomi i
balans och 600 000 kr i investeringar.
1. Förvaltningen har i och med KoFs nämndsammanträde 2021-03-25 samt
dialogdag 1 2021 rapporterat om Vingåkers föreningars stora ekonomiska
svårigheter. Till följd av Coronapandemin beskriver förvaltningen att man i
ungdomsföreningarna ser en minskning med 11 % för sammankomster och att
föreningarna tappat 35% av sina medlemmar. Sammankomster och
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medlemsantal är förenat med intäkter för föreningarna. Samtliga föreningar
berörs ekonomiskt av inställda evenemang och sammankomster.
Samtidigt ökar kostnaden för drift och hyror. 2014 uppgick kommunens
driftbidrag till 40% av föreningarnas faktiskt driftkostnader. I år 2021 täcker
de 26,7 % av utgifterna. 600 000 kronor extra driftbidrag skulle i dag täcka
49% av föreningarnas driftkostnader.
2. Kommunens bibliotekssystem är gammalt och det behöver upphandlas nya
system vilket medför utökade driftkostnader.
Enligt bibliotekslag 2013:801, 2 §, ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Bibliotekets
biblioteksdatasystem är föråldrat och motsvarar inte längre vare sig
biblioteksanvändarnas eller bibliotekspersonalens behov av vad man kan
förvänta sig av ett fullvärdigt bibliotekssystem i den digitaliserade värld vi
befinner oss i och dessutom kommer biblioteksdatasystemets leverantör inom
kort att sluta uppgradera det. Ett nytt bibliotekssystem medför en ökad
driftkostnad med 75 000 kr.
3. Under 2019 gick dåvarande Område Upplevelse ut med en upphandling om
nytt kassa- och bokningssystem. Då behovet att ett sådant system inte var
kartlagt stoppades upphandlingen för att utreda behovet. I dag vet
förvaltningen att behovet av ett boknings- och kassasystem behövs inom
samtliga Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett nytt system optimerar
och effektiviserar verksamheterna. Ett nytt Kassa- och bokningssystem
medför en ökad driftkostnad med 100 000 kr.
4. Efter renovering av Säfstaholms slott 2020 skrev Kommunfastigheter AB nytt
hyresavtal med förvaltningen i vilket nyttjanderätten till Slottsparken inte
ingick. Ett arrendeavtal tillhörande Slottsparken beräknas kosta 350 000 kr,
vilket innebär att Kommunfastigheter Ab förvaltar parken och förvaltningen
får fritt nyttja den.
5. Kultur- och fritidsnämnden får efter årsskiftet, i lokalförsörjningsstrategin, KF
beslut XXXXX, ett utökat ansvar av sporthallar, lekplatser och badplatser.
Samtidigt har nämnden ett uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2022 ta fram ett underlag för beslut gällande Sportcenter och badhus vid
Slottskoleområdet. För att inte bara förvalta utan även utveckla det utökade
ansvaret behöver förvaltningen avsätta extra personella resurser med 200 000
kr. Eventuella resterande kostnader tas inom ram.
6. Projekttiden för Digidelcenter går mot sitt slut och efterfrågan av
DigidelCentrets funktion och Digidel-lotsens tjänster och funktion som nav,
ökar stadigt, internt inom kommunen och för vingåkersborna. Att kunna
hantera digital teknik oavsett ålder bör vara en rättighet och är i stort sett ett
krav för att kunna vara en delaktig och fri medborgare idag. En tjänst som
Digidellots beräknas uppgå till 500 000 kr.
7. Kultur- och fritidsnämnden får efter beslut i lokalförsörjningsstrategi KF
beslut XXXXX och i och med årsskiftet 2022 ett utökat ansvar av kommunens
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idrottshallar. Förvaltningen ser tillsammans med Kommunsfastigheter AB,
vilka ansvarar för de fasta installationerna och med idrottslärarna vid
respektive idrottshall över inventarierna samt upprättar en prioriteringslista för
sporthallarna. För att täcka nödvändiga förslitnings- och underhållskostnader
samt förbättra standarden i idrottshallarna (med bl.a. hjärtstare i vardera hall)
äskar Kultur- och fritidsnämnden om utökad investeringsram från 2022 med
300 000 kr.
8. Inför 2022 beräknas upphandling av nytta kassa- bokningssystem var klart. Ett
nytt system bedöms kosta 300 000 kr.
Inför 2022 föreslår förvaltningen, förutom ovanstående äskande att öka
effektiviseringen inom förvaltningen.
Förvaltningen kommer under 2022 aktivt arbeta för att öka intäkterna genom att bland
annat erbjuda Säfstaholms slotts studiematerial till skolor utanför Vingåkersbygden.
I badhuset har förvaltningen investerat in en klättervägg och flytleksaker för att locka
fler besökare i en bredare målgrupp.
Kompetensutbildningen av personalen kommer även fortsättningsvis rationaliseras
och ske mer digitalt än tidigare.
Förutom dessa åtgärder ämnar förvaltningen bibehålla en allmän återhållsamhet
besparingar genomföras för en ekonomi i balans 2024.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för Kultur- och fritid
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Vår värld är i förändring. Vi känner konsekvenserna av inställda evenemang och
social distansering är ett nytt ord vi tvingats lära oss. Vi förstår att en minskning av
rörelse och intressanta arrangemang kommer få konsekvenser på sikt.
Behovet av Kultur och fritidssektorn har kanske aldrig varit större.
Kultur och fritid använder sin kreativitet och hållbara lösningar för att skapa
effektivisering och spara på våra resurser. Förvaltningen arbetar oavbrutet med att
höja sin ambitionsnivå och öka intäkterna samtidigt som kostnaderna hålls nere.
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Att ha goda förebilder och stabila vuxna i sin närhet är avgörande för våra ungas
framtidstro. Det är genom Kultur och fritid som vi skapar mötesplatser över
generationsgränser, erfarenheter och lärdomar utbyts och förvaltas.
Kultur och fritid bidrar till bättre försättningar för våra medborgare Utan Kultur och
fritid hade Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen mött ännu
större utmaningar.
Om förvaltningen inte får igenom sina äskanden blir den direkta konsekvensen att
verksamheternas arbete påtagligt saktas ner. På längre sikt, vilket också är svårare att
se, blir konsekvenserna av ett sådant beslut att våra medborgare och
Vingåkersbygdens anseende påverkas negativt.

Ekonomiska konsekvenser
Att förvaltningen håller en ekonomi i balans är målsättningen. Utmaningen för
förvaltningen är att fortsätta hålla samma höga kvalité och fortsätta med sin höga och
betydelsefulla ambitionsnivå.
1. Ett aktivt föreningsliv är nyckeln till en aktiv fritid. Den svenska
demokratin har rötter i föreningslivet. Föreningar levandegör vår vardag
och bidrar därmed till vår välfärd. Det är Vingåkers kommuns föreningar
som till stort del är det som bidrar till en levande landsbygd och att våra
invånare får ta del av evenemang och aktiviteter som erbjuder rörelse och
förströelse. I en kommun som Vingåker där föreningarna till stor del
själva tar äger, driver och ansvarar för sina anläggningar är behovet av
ekonomiskt stöd än viktigare. Om inte driftbidraget höjs kommer våra
föreningar succesivt utarmas och i värsta fall behöva lägga ner sin
verksamhet. Utan föreningslivet skulle vårt samhälle med tiden dö ut.
2. För att kunna fortsätta vara en viktig och relevant samhällsfunktion och ett
nav i demokratiutvecklingen behövs ett nytt bibliotekssystem. Ett modernt
och tillgängligt bibliotek behöver vara lätt att nå och i den digitaliserade
världen vi lever i för att vara relevant för Vingåkersborna. Att följa med i
samhällets digitalisering är ett sätt för Vingåker att fortsätta vara en
levande landsbygd. Utan ett nytt bibliotekssystem stannar utvecklingen
upp och biblioteket kan inte leva upp till den höga standard som de i dag
gör.
3. Att som besökare kunna boka sina biljetter online är i dagens
digitaliserade värld, för många, en självklarhet. Lika effektivt är det att
sköta bokningar och betalningar via ett system. Utan ett nytt kassa- och
bokningssystem kan verksamheterna inom kultur och fritid inte fortsätta
leva upp till den höga kvalitet som de i dag levererar.
4. Den största och tydligaste följden av att inte arrendeavtalet för
Säfstaholms slotts slottspark är att inga kommunala evenemang kommer
äga rum där. Säfstaholms slott är halvt utan dess park.

102

vingaker.se

5 (12)

5. Att förvalta och höja normen för våra idrottshallar och att samtidigt ta
fram ett noga förberett underlag gällande Sportcenter och badhus är en
viktig funktion inom Kultur och fritid. Vi saknar en funktion som driver
projekt framåt. Utan den kommer verksamheten bli lidande och på sikt
behöva sänka sin ambitionsnivå.
6. Utan dagens sammanhållande Digidel-lots för DigidelCentret mister
Vingåker det starka och uppskattade navet som har formats, för hjälp med
användningen av digital teknik, inom kommunen och för vingåkersborna,
och Vingåker riskerar att få många invånare med stort digitalt
utanförskap.
7. Kommuners idrottshallar håller låg klass och varje år är det saker som
behöver åtgärdas. Förvaltningen har påbörjat ett arbeta för att öka
standarden och skapa likvärdiga idrottshallar med synonymt utbud oavsett
var i kommunen man befinner sig. Till ex bör hjärtstartare ingå i
grundutbudet.
8. Utan investeringsmedel till Kassa- bokningssystem finns det inga medel
att tillgå vid en ev upphandling.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges

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.

Målsättningen är en ekonomi i balans.

"[Klicka och skriv]"

Kultur. Och fritid

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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KFN §

KFN2021/

Svar på granskningsrapport av internkontrollen
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
1. Kultur och fritidsnämnden tar del av informationen och ger ordförande och vice
ordförande i uppdrag att fatta beslut om besvarande av granskningskontrollen av
internkontrollen.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen
som förvaltningen. Kommunens revisorer har sin risk- och väsentlighetsanalys funnit
skäl att granska nämndernas beslut om internkontrollplaner och uppföljning.
Beslutsunderlag

Justerandes sign
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KFN §

Begäran om entledigande
Förslag till beslut
1. Kultur och fritidsnämnden entledigar Brigitta Lovén (M) från sitt uppdrag som
ersättare i Kultur och fritidsutskottet
Sammanfattning av ärendet

Brigitta Lovén har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina uppdrag
som ersättare i Kultur och fritidsutskottet.
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KFN §

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Kultur och fritidsnämnden utser Anders Larsson (M) till ny ersättare i Kultur och
fritidsutskottet efter Brigitta Lovén (M)

Sammanfattning av ärendet

Brigitta Lovén (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i Kultur och fritidsutskottet.
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Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Följande beslut är fattade på delegation:

Aktivitetsbidrag ht 2020
BSLK
Equmenia Ekbackskyrkan
Ekbackskyrkans IBK
Gropptorps IF
Högsjö Bollklubb
Korskyrkan
SMK Vingåker
Vingåkers Cykelklubb
Vingåkers Golfklubb
Vingåkers IF
Vingåkers OK
Vingåkers ryttarförening
Vingåkers Tennisklubb
Vingåkers Volleybollklubb
Totalt

5 600 kr
4 240 kr
9 440 kr
5 920 kr
14 320 kr
1 120 kr
10 240 kr
880 kr
2 960 kr
14 720 kr
1 920 kr
2 160 kr
43 360 kr
1 920 kr
133 120 kr

En minskning med 11% från föregående år

Justerandes sign
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Administrationsbidrag

Baggetorps Idrottsförening
BSLK
Equmenia Ekbackskyrkan
Ekbackskyrkans IBK

2 300 kr
9 315 kr
2 990 kr
7 705 kr

Friluftsfrämjandet Vingåker

115 kr

Högsjö Bollklubb

12 880 kr

Gropptorps IF
Korskyrkan

10 695 kr
1 955 kr

SMK Vingåker
Vingåkers Cykelklubb
Vingåkers Golfklubb

10 810 kr
2 760 kr
9 890 kr

Vingåkers IF
Vingåkers Jiu-Jitsu Club
Vingåkers OK

12 535 kr
1 495 kr
4 255 kr

Vingåkers Ryttarförening
Vingåkers Tennisklubb

27 140 kr
2 760 kr

Vingåkers Volleybollklubb
Summa

7 245 kr
126 845

Den faktiska summan för 2020
administrationsbidrag är 115 690 kr vilket
innebär en minskning med 35 % av
medlemmar i våra ungdomsföreningar på två
år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

115

vingaker.se

Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-20

56 (xx)

KFN §

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
KFN 2021/38- Planeringsdirektiv budget 2022 - 2024
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
- 2022 9.175 personer (1 november 2021)
- 20239.200 personer (1 november 2022)
- 2024 9.225 personer (1 november 2023)
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0
procent per år under planperioden för barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden och med 1,5 procent per år för övriga nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5
procent per år under planperioden.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till
inriktningsbeslut om förändringar i kommunens arbete med anledning
av de erfarenheter som pandemin inneburit för arbetssätt mm. I redovisningen ska
ingå frågor om arbetsmiljö, prioriteringar, distansarbete/lokalbehov och en
fortsättning på den framtidsanalys som gjordes av kommunens krisledning
sommaren 2020. En sammanställd omvärldsbevakning ska också finnas
med. Därutöver ska andra relevanta ämnen som kommer upp under
utredningsarbetet redovisas.
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag
på införande av nya och ökad användning av befintliga externa och interna digitala
tjänster i samtliga förvaltningar. I redovisningen ska utöver beskrivning av
tjänsterna ingå en bedömning av kostnader, en nyttohemtagningsanalys och en
preliminär tidplan.
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa förslag till åtgärder
som möjliggör en målsättning att kommunen år 2030 ska ha 9 600 invånare. I
underlaget ska framgå till exempel vilka satsningar som ska göras för tåg- och
busspendling, vilken samhällsservice som krävs i olika geografiska områden mm. I
beräkningen av konsekvenser ska hänsyn också tas till utjämningssystemet och till
ökad efterfrågan på kommunala verksamheter.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
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kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 redovisa en utredning om en
övergång från intäktsfinansiering till finansiering genom ram eller på annat sätt för
enheten Mat & Måltider. Ekonomiska och andra konsekvenser för både enheten
och berörda nämnder och förvaltningar ska ingå i utredningen.
8. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021 presentera ett förslag
på långsiktiga ekonomiska mått för kommunen i form av, till exempel, koncernens
soliditet, koncernens självfinansieringsgrad, koncernens skuldsättningsgrad
respektive nämndorganisationens resultat. I förslaget ska ingå dels vilka måtten ska
vara och vilken nivå de bör ha, dels en beskrivning av vilka konsekvenser olika
nivåer får för ekonomi och verksamheter.
9. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen/kultur
och fritid ska senast den 30 juni 2022 redovisa de underlag som krävs för ett
politiskt beslut om att initiera byggnation av sportcenter och badhus i anslutning
till Slottsskolan.
I 0. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska
senast den 30 juni 2022 presentera ett förslag på modell, inklusive belopp, för
bidrag till enskilda vägar.
KFN 2021/39- Utredning om den organisatoriska placeringen av frågor
om kultur- och turismnäringen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utredningen.
2. Kommunstyrelsen bedömer att ingen förändring av ansvarsfördelningen mellan
nämnderna ska göras.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska skickas som delgivning till fullmäktige
KFN 2021/41 - Svar på revisionsrapport om granskning av
leverantörsutbetalningar
Kommunstyrelsens beslut
I. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att internkontroll av leverantörsregistret ska ske
kvartalsvis. Urval av tio leverantörer ska ske genom stickprov av
ekonomihandläggare som rapporterar till ekonomichef.
KFN 2021/11 - Kommunstyrelsens nämndplan för 2021 och planperiod 2022 2023
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta nämndplan för 2021 och planperiod 2022 2023.
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KFN 2021/44 - Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden 2020.
3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn-och utbildningsnämnden 2020.
4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur-och fritidsnämnden 2020.
5. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 2020.
6. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård 2020.
7. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma patientnämnden
2020.
8. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad (viadidaktnämnden) 2020.
9. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma taxe-och
avgiftsnämnden 2020.
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Information
Förslag till beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
2. Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Sommarlovsaktiviteter
Lovbidraget
Kulturrådet
Föreningsregistret
Hitta rätt i bidragsdjungeln
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