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Åsa Urberg
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Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 3, 2020
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. Godkänna tertialrapport 3 2020 och lägga den till handlingarna

Sammanfattning

Kultur- och fritidsavdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram tertialrapport 3
2020 för kultur- och fritidsnämnden. I rapporten ingår en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens
internkontrollplan 2020.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden redovisar vid årets slut ett överskott på 0,5 mnkr jämfört med budget.
Överskottet beror främst på ej genomförda aktiviteter, som inte kunnat genomföras på grund av
Corona-pandemin, vilket återses inom driftskostnaderna i resultaträkningen. Intäkterna minskar med
0,3 mnkr jämfört mot budget vilket beror på en minskning i entréavgifter på simhallen, minskade
uthyrningsintäkter för anläggningar, minskade avgifter på biblioteken samt försenat genomförande
av Kulturrådets satsning, Stärkta bibliotek. Personalkostnaderna redovisar ett underskott på 0,6
mnkr vilket beror på besparingskrav som inte har kunnat verkställas på simhallen.
Den verksamhet som drabbats mest av Corona-pandemin är Anläggningar, då uthyrning av lokaler
minskat och därmed också intäkterna. Simhallen har haft färre antal besökare. Inkomstbortfallet
påverkar prognosen på sikt. Men däremot har verksamheterna en stor del av året kunnat erbjuda en
god service trots Corona.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Hans-Martin Akleye
avdelningschef kultur- och fritid

Tertialrapport 3 2020 med uppföljning av internkontrollplan 2020

Skickas till
Akten, KSF
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Inledning och sammanfattande analys
Påverkan med anledning av covid-19
Corona-pandemin har påverkat såväl landets som kommunens ekonomi stort. Det är stora
och snabba förändringar när det gäller både vikande skatteunderlag, tillkommande medel
från regeringen och samhällsstrukturer, som till exempel ökande arbetslöshet.
En stor del av Kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga verksamhet bromsades upp och
aktiviteter och arrangemang har gått sparlåga på grund av corona-pandemin. Som tur är,
har inte personalen drabbats i någon större utsträckning.
Biblioteket har under pandemin eftersträvat att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd
och därmed verkat för att minska smittspridning i biblioteket. De har gått ifrån att minska
på sittmöbler och kontaktytor inne lokalen, hålla utlåning och service öppet via “take-away”
och “boken kommer”, till att i december stänga helt enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Under denna tid har också reservationsavgifter, förseningsavgifter och avgifter för kopiering
och utskrifter inte kostat något. Det för att kompensera minskad service och för att minska
bokhantering under pandemin.
I simhallen har badandet minskat kraftigt både så väl avseende skolor som allmänhet, vilket
inneburit minskade inkomster samtidigt som den ökade rengöringen i simhallen har medfört
ökade kostnader. Under sensommaren började besöksantalet återigen stiga för att sedan
avta helt då hallen stängts för allmänheten. Endast Vanstaskolan har använt hallen för
skolsim, då de inte behöver åka kollektivt för att ta sig dit.
UNG fritid har gjort stora förändringar i verksamheten och flyttat utomhus. Det har kommit
många besökare i alla åldrar och de fortsätter sin verksamhet på olika platser i kommunen.
Anläggningarna har anpassats efter rådande läge och informationsmaterial har satts upp.
Föreningslivet bokade till stor del av sina tider till att börja med och sedan stängde hallarna
helt.
Arbetet med den årliga kulturhelgen (tidigare vecka) är framskjutet och det är ännu oklart
till när.
LOV-aktiviteterna har varit anpassade, med mindre arrangemang, inställd idrottsdag, inga
hoppborgar med mera. Inga LOV-aktiviteter utfördes under jullovet.
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Viktiga händelser under året
Centralt har det under året pågått ett arbete med att ta fram ett idrottsprogram och ett
kulturprogram. Beslut om programmen måste tas i Kommunfullmäktige innan de kan
användas, något som väntas ske någon gång i början av 2021.
Föreningslivet
Ett digitalt möte genomfördes med idrottsföreningar i samarbete med Stockholmsidrotten
med syfte att stämma av läget i coronatider. Det största orosmomentet hos föreningarna är
ekonomin på sikt. Kultur- och fritidsavdelningen har kontinuerligt under året haft möten
angående covid-19 med Stockholmsidrotten. Rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm samt respektive Specialidrottsförbund har
varit vägledande för kultur- och fritids anvisningar till föreningslivet.
Simhallen
Simhallen anpassade sin verksamhet utifrån minskat antal besökare och skolor avbokade
simundervisningen under våren. Föreningsverksamheten i simhallen påverkades i mindre
grad. Simskolan var fulltecknad under sommaren. Under hösten stängdes allmänhetens bad
ned i syfte att bidra till minskad smittspridning av covid-19. I december stängdes all
verksamhet i simhallen.
Biblioteket
Före pandemins utbrott hann biblioteket inviga sin nya barnavdelning, som förstördes av
översvämning 2019. Biblioteket invigde även den nya Picasso-loungen där kommunens
egen Picasso-litografi hänger.
Bibliotekschef har genomfört” konstpauser” för besökare under lunchtid, och under
pandemin på Youtube. Från den 18 december har biblioteken i kommunen varit helt
stängda och inte haft någon utlånings- eller återlämningsservice, detta på grund av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Anläggningar
Gröndalshallen har genomgått en övergripande renovering och föreningslivet hann precis
starta upp verksamhet i hallen innan Corona-pandemin slog till. Hallen kom igång i liten
skala under våren och hösten var fullbokad.
I Svandammskolans idrottshall har omklädningsrummen totalrenoverats.
I Sunnerby har konstgräsplanen återigen drabbats av skadegörelse.
På Kvarnängen har ishallen fått nytt tak, kylmaskineriet har fått en översyn. Ny ventilation
är installerad och ny is ligger på plats i ishallen från vecka 32. Hockeyträningen har kommit
igång. Under hösten infördes restriktioner för verksamheten inom hockey och konståkning,
viket innebar en kraftigt minskad verksamhet. Allmänhetens åkning i Ishallen har varit
inställd under största delen av året.
Från den 18 december stängdes all idrottsverksamhet i samtliga anläggningar.
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UNG fritid
UNG fritid har varit en viktig och trygg mötesplats för ungdomarna under perioden. Fler
besökande ungdomar än vanligt kom till Villan under våren, vilket initialt stötte på problem,
innan man hittade hygienrutiner.
Under sommaren hade UNG fritid aktiviteter på Nicksta med en container fylld med saker
att göra. De anordnade även skolavslutning där.
UNG fritid har också anordnat en HBTQI-aktivitet under Pride-veckan som var uppskattad.
I slutet av sommaren genomfördes Backlurafestivalen i mindre skala.
Under hösten har UNG fritid bedrivit utomhusverksamhet på Estö/skateparken där de också
lånade ut fritidsutrustning, vilket visade sig vara en uppskattat.
Sedan vinterhalvåret drog igång är UNG fritid på många olika platser i kommunen med sin
uppsökande verksamhet. De ser också fram emot att få börja använda lokalen Vita Villan i
Sorunda som legat i planeringsfas under 2020.
Kultur- och fritidsnämnden
Det har skett en stor förändring med teknikanvändning i samband med
nämndsammanträden som varit relativt nytt för alla inblandade. Alla nämnder fortsätter sina
sammanträden via Teams i så stor utsträckning som möjligt.
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Måluppfyllelse – sammanfattning
Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn
Den verksamhet som drabbats mest av corona-pandemin är Anläggningar, då uthyrning av lokaler
minskat och därmed också intäkterna. Simhallen har haft färre antal besökare. Inkomstbortfallet
påverkar prognosen på sikt. Men däremot har verksamheterna en stor del av året kunnat erbjuda
en god service trots corona.
Mål

Bedömning

1. Befolkningstillväxt medför ett ökat behov
av kultur- och fritidsaktiviteter, vilket
återspeglas i verksamheterna

Målet uppfylls delvis i
år.

2. Kultur-och fritids verksamhetsområden
ger medborgarna i kommunen god service

Målet uppfylls till stor
del i år.

Trend

Ett socialt hållbart Nynäshamn
Kultur- och fritidsavdelningen har parallellt med corona-hanteringen haft flera möten gällande
höstens kulturvecka. Det beslutades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni att
kulturhelgen (omdöpt) i september skulle ställas in och preliminärt flytta den till november.
I nuläget är det oklart när en kulturhelg kan anordnas.
Erbjudande för barn och ungdomar om ett innehållsrikt sommarlovsprogram begränsades med
tanke på pandemin. Samtidigt var det viktigt att erbjuda aktiviteter, då många barn hänvisas till
att vara hemma under hela lovet. Kultur- och fritidsavdelningen är beroende av föreningslivets
insatser och deras ledare. Många föreningar har ställt upp, så det har ändå blivit ett bra program
för många barn. Dessvärre kunde avdelningen och föreningarna inte tillgodose behovet under
jullovet på grund av restriktioner.
Backlurafestivalen för ungdomar genomfördes till 15/8, med begränsat antal deltagare. UNG fritid
anordnade även en HBTQI-aktivitet under Prideveckan.
Idrottsdagen som var planerad till den 28 augusti ställdes in. Det är oklart när nästa idrottsdag
kan anordnas.
Biblioteken har under perioden fyllt en viktig funktion då många äldre sökt sig dit för att få
information samt upprätthålla vardagsrutinerna. Tyvärr har det också inneburit en större
smittorisk. Biblioteken har dock på ett föredömligt sätt försökt tillgodose allmänhetens behov av
att på ett säkert sätt låna böcker och besöka biblioteket. Sedan december är dock bibliotekets
samtliga verksamheter helt stängda.
Mål

Bedömning

3. Kommunens medborgare ska uppfatta
kultur- och fritidsnämndens verksamheter
som en självklar del av livet i Nynäshamn

Målet uppfylls delvis i
år.

4. Det finns goda möjligheter för föreningar
i Nynäshamn att bedriva sin verksamhet

Målet uppfylls till stor
del i år.

5. Kultur- och fritidsnämndens
verksamheter
upplevs som jämlika och tillgängliga för alla
medborgare

Målet uppfylls till stor
del i år.

Trend
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Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn
Kultur- och fritidsavdelningen eftersträvar hållbara miljöer för kommunens aktiva medborgare.
Arbetet med att se över och eventuellt byta ut konstgräsplaner pågår.
Hyrda lokaler har problem att efterleva kraven på hållbarhet och sortering.

Ekonomisk analys
Kultur- och fritidsnämnden redovisar vid årets slut ett överskott på 0,5 mnkr jämfört med budget.
Överskottet beror främst på ej genomförda aktiviteter, som inte kunnat genomföras på grund av
coronapandemin, vilket återses inom driftskostnaderna i resultaträkningen. Intäkterna minskar
med 0,3 mnkr jämfört mot budget vilket beror på en minskning i entréavgifter på simhallen,
minskade uthyrningsintäkter för anläggningar, minskade avgifter på biblioteken samt försenat
genomförande av Kulturrådets satsning, Stärkta bibliotek. Personalkostnaderna redovisar ett
underskott på 0,6 mnkr vilket beror på besparingskrav som inte har kunnat verkställas på
simhallen.
Resultaträkning
Bidrag
Övriga Intäkter
Kommun/nämndbidrag
S:a Intäkter
Personal
Drift
9999
S:a Kostnader
S:a Netto, konto

Utfall Jan Dec 2020
0.5
3.4
51.5
55.5
-21.1
-33.9
0.0
-55.0
0.5

Budget Jan
- Dec 2020
0.6
4.0
51.2
55.8
-20.5
-35.3
-55.8
0.0

Diff Jan
- Dec
-0.1
-0.5
0.3
-0.3
-0.6
1.4
0.0
0.9
0.5

Budget
Helår 2020
0.6
4.0
51.2
55.8
-20.5
-35.3

Helårsprognos,
Augusti, 2020
0.6
3.3
51.2
55.1
-20.5
-34.9

-55.8
0.0

-55.4
-0.3

Vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans
En genomlysning av verksamheten i simhallen har gjorts och resulterat i en
organisationsförändring samt ny schemaläggning för personalen. Detta för att förbättra
simhallens ekonomi och styrning.
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Framtid
Covid-pandemin har starkt påverkat Kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2020 och
fortsätter att göra det in i 2021. Huvudsakligen har avdelningens möjligheter att ge
kommuninvånare en god service begränsats, men det har även uppstått positiva effekter.
Avdelningen utvecklar kontinuerligt metoder för att ge en bättre service och för att nå medborgare
i alla delar av kommunen. Det sker både digitalt och genom att utveckla verksamheter som
bygger på de önskemål och behov som finns. Oavsett hur länge vi är drabbade av pandemin är
detta en viktig utveckling som kommer att fortsätta framgent.
Stöd till kultur- och fritidsverksamheter
Stöd till civilsamhällets olika föreningar är en viktig del i att medborgarna ges ett attraktivt kulturoch fritidsutbud. För att de även i framtiden skall kunna vara en kraft att räkna med krävs att det
kommunala stödet utvecklas och troligen utökas. Det lokala näringslivet är även de en viktig del i
att skapa förutsättningar för medborgarna att uppleva och att vara aktiva. Genom olika former av
samarbeten och partnerskap finns möjligheter att tillsammans utveckla utbudet. Under 2021
kommer kultur- och fritidsavdelningen att arbeta med ett nytt reglemente för stöd till kultur- och
fritidsverksamheter.
Barn och ungas inflytande
I och med att FN:s Barnkonvention blev svensk lag har barnrätt och barn- och ungas inflytande
blivit än mer aktuellt. Ett barn- och ungdomsperspektiv skall därför alltid finnas med som underlag
i alla överväganden och beslut. Ett inflytandeforum för unga skall återupprättas.
Fritid för alla
UNG fritid ska utveckla verksamheten med att starta upp en ny fritidsgård i Sorunda. De kommer
även att fortsätta med sitt nya verksamhetssätt, och under den ljusa perioden på året flytta ut
verksamheten till platser i hela kommunen där människor vistas (Fritid för alla) till exempel
badplatser, skatepark, stadspark och torg. Tillgängligheten ska utökas ytterligare med mer
aktiviteter på kvällar och eventuellt helger. De kommer också att jobba vidare med miljöarbetet
genom olika utbildningar och aktiviteter som är miljöanpassade.
För att UNG fritid ska bli än mer mobila och kunna ta sig till alla kommundelar med sin
verksamhet behövs en buss. Ett utökat nämndbidrag kommer att äskas.
Bibliotek
Biblioteken behöver komplettera sin fysiska närvaro med en ökad digital närvaro och möjliggöra
digital delaktighet. Biblioteken i Nynäshamn behöver även knyta kontakter med andra
förvaltningar i kommunen för att tillsammans stödja medborgarna i frågor som rör
samhällsservice.
Den demografiska utvecklingen i kommunen ställer krav på bibliotekets kapacitet att erbjuda
relevant information och media på de språk som medborgarna i kommunen talar. Bibliotek och
förskola/skola ska samarbeta kring kompentensutveckling av lärare och pedagoger för att ge
barnen en positiv start i sitt läsande.
Biblioteken kommer att arbeta med sina miljöer. De är allvarligt eftersatta och det gäller såväl
huvudbiblioteket som filialerna. Förutom inredning behöver även belysning ses över liksom golv
och väggfärg. Kulturbussen behöver ny foliering som stämmer med kommunens nuvarande
grafiska profil. Inför årets slut beställdes en ny hemsida till Biblioteket och den kommer att kunna
brukas från mitten av februari 2021.
Kommunens sport- och fritidsanläggningar
Kvarnängens IP består idag av en konstgräsplan och en naturgräsplan med friidrottsanläggning
som används av skola, föreningsliv och för spontanidrott. Konstgräsplanen kommer att bytas ut
under 2021 till en ny, mer miljövänlig plan. Idrottsplatsen har i övrigt ett behov av upprustning av
träläktare, staket och dränering av naturgräsplanen. Det finns också ett stort behov av en ny
förrådsbyggnad för idrottsmateriel i anslutning till naturgräsplanen.
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Ishallen används av skola, föreningsliv och allmänhet. Det finns en hockeyrink som erbjuder is
under perioden augusti-mars. I ishallen finns behov av ytterligare förrådsutrymmen och
omklädningsrum. Dessutom finns det ett behov av upprustning av personalutrymmet. I nuläget
uppfyller detta inte arbetsmiljökraven för personalen, bland annat saknas fungerande dusch.
Under 2021 planeras upphandling av en ny ismaskin till ishallen. Utmaningen i ishallen är att
möta de behov som föreningen har för att bedriva en fungerande verksamhet i hallen. Det finns
till exempel krav på is i hallen under en längre period än nuvarande. Utöver ökade kostnader för
personal så innebär detta förändringar i byggnadens tekniska konstruktion.
Sunnerby IP består av en konstgräsplan som används av föreningsliv, skola och för
spontanidrott. Idrottsplatsen används i ganska lite omfattning av föreningslivet i Sorunda.
Konstgräsplanen är i behov av utbyte. Det finns ett behov av en allmän upprustning av miljön
kring planen, såsom till exempel läktare.
Kommunens simhall ligger i Ösmo, den används av skola, föreningsliv och allmänhet. En ny
simhall planeras att byggas inom en tio-årsperiod. Utmaningen med nuvarande simhall är att
hålla verksamheten igång under simhallens återstående livslängd och att försöka komma tillrätta
med höga driftkostnader. En genomgripande översyn av bemanning, drift och servicegrad
behöver göras för att fortsättningsvis erbjuda en simhall till en rimlig kostnad åt kommunens
medborgare.
En utmaning för Kultur- och fritid är att säkerställa föreningarnas möjlighet att bedriva sina
verksamheter. Nya föreningar innebär ökade krav på lokaler och förråd.
Platser för hälsofrämjande aktivitet
Det nyligen framtagna Idrottsprogrammet (beslut i Kommunfullmäktige under 2021) pekar på
behovet av spontanidrottsplatser. De behöver byggas på fler ställen i kommunen, så att barn och
vuxna kan aktivera sig gratis och under de tider som passar dem bäst. Behovet av många
aktivitetsytor utomhus har blivit mer tydligt i och med pandemin. Dessa platser måste inventeras
och utvecklas och för detta behöver medel avsättas.
Kulturarvet
Nynäshamns kommun har ett rikt kulturarv och rika kulturmiljöer. Åtgärder behövs för att både
synlig- och tillgängliggöra dessa.
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Uppföljning av kommungemensamma och nämndspecifika
mål
1. Ekonomisk hållbarhet Nynäshamns kommun har en gynnsam tillväxt
Inriktningar
Antalet kommuninvånare ska öka
Antalet arbetstillfällen ska öka
Företag och kommuninvånare ska vara nöjdare med kommunens service
Företag och kommuninvånare ska vara nöjdare med kommunens infrastruktur
Kommunens ekonomi ska vara enligt god ekonomisk hushållning

Kultur- och fritidsnämndens mål
1. Befolkningstillväxt medför ett ökat behov av kultur- och fritidsaktiviteter, vilket
återspeglas i verksamheterna
Nynäshamns kommun växer vilket innebär att avdelningen arbetar för att utbudet av kultur- och
fritidsaktiviteter också ökar. Kultur- och fritidsavdelningen har noterat att det under
Coronapandemin varit många besökare vid till exempel Lövhagen, Fjätternområdet och utomhus
över lag. Det har varit positivt i det hela och främjat kommuninvånarnas fysiska hälsa. Även
skateparken har varit välbesökt.
Nyckeltal:
1. Antal föreningar som bedriver idrottsverksamhet
2. Antal föreningar som bedriver kulturverksamhet
3. Antal föreningar som bedriver sociala verksamheter
4. Antal pensionärsföreningar

52
30
6
5

2019
2019
2019
2019

-

50
30
6
5

Åtagande

Status

1. UNG fritid skapar ett attraktivt programinnehåll tillsammans
med ungdomar

Klart

Ung fritid fortsätter att arbeta för en meningsfull fritid för ungdomar. De
uppdaterar ständigt verksamheten genom att vara lyhörda för
målgruppens egna önskemål och idéer.
Kommentar:
UNG fritid har utvecklat en verksamhet som inte är bunden till någon av fritidsgårdarna. Det innebär att de
arrangerar olika aktiviteter och mötesplatser utifrån ungdomars önskemål.
UNG fritid har bland annat erbjudit aktiviteter som:
Skridskoåkning både i ishallen och i Kungsträdgården, Bounce, trampolinpark och Skidresa till Romme.
Många aktiviteter som planerats under perioden har flyttats fram. UNG fritid bedrev sin verksamhet utomhus
på Nicksta hela sommaren, vilket var mycket välbesökt och omtyckt. De tog även initiativet att skapa nya
aktiviteter i samband med Prideveckan. Under hösten var de på Estö IP vid skateparken och sedan har de
tagit tillfället i akt och åkt runt till olika platser i kommunen. Under sista delen har de även varit utomhus
utanför sin lokal Villan i centrala Nynäshamn.
UNG fritid har skapat bra tillfällen för unga att vara utomhus och röra sig mer än vanligt, genom att förlägga
all verksamhet utomhus på olika platser i kommunen. De har tagit initiativ till att hyra en släpvagn och en
container som ska fungera som mobila aktivitetsbanker med utrustning att låna för alla kommunens
medborgare.
De har trots pandemin uppfyllt sitt åtagande denna period.

10(18)

16/21 Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 3, 2020 - KFN/2020/0003/042-6 Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 3, 2020 : Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 3, 2020

11(18)

Åtagande
2. UNG fritid har utökat öppettiderna på fritidsgården
Vanstagården i Ösmo

Status
Påbörjat

Fritidsgården Vanstagården, tidigare Exit, har blivit mer tillgänglig
genom utökade öppettider och en utvärdering kommer att göras.
Kommentar:
Vanstagården har varit stängd under corona-pandemin. Ungdomarna hänvisades till utomhusverksamhet på
olika platser.

Åtagande
3. Kultur- och fritidsavdelningen ser över möjligheterna till ett
större nyttjande av lokalerna i fastigheten Villan och UNG fritid
för att kunna erbjuda en bredare verksamhet

Status
Väntar

En stor del av fastigheten används inte idag på grund av
renoveringsbehov. Kultur- och fritidsavdelningen ser att lokalerna har
potential och kan användas i samverkan med andra förvaltningar.
Kommentar:
De tomma lokalerna i Villan är i stort behov av renovering innan någon form av verksamhet får bedrivas där.
Det skulle innebära en stor kostnad att påbörja renovering och inför en sådan behövs en behovsanalys tas
fram.

Åtagande

Status

4. För att effektivisera verksamheten i simhallen pågår en
genomlysning av hallens öppettider, ekonomi och
personalomsättning

Påbörjat

Simhallen är ofta fullbokad med både skol- och öppen verksamhet.
Simhallen erbjuder också lekverksamhet i samband med loven.
Verksamheten delar hallen med Simsällskapet som erbjuder
föreningsverksamhet kvällstid. Utmaningen blir att kunna nå fler grupper
i en redan begränsad simhall.
Kommentar:
Genomlysningen av simhallen har fortsatt under perioden. Förändringar har genomförts för att effektivisera
verksamheten, såsom översyn av personalschema för att minska på timvikarier. Corona-pandemin har
påverkat verksamheten under perioden genom ett minskat antal besökare i hallen vilket har också betyder
minskade intäkter. Simhallen har varit öppen för besökare under hela sommaren för att erbjuda service till
medborgarna som semestrat på hemmaplan. Under hösten stängdes allmänhetens bad ner och endast skoloch föreningsverksamhet genomfördes i simhallen. Från den 18 december stängdes all verksamhet ner i
simhallen.
Genomlysningen som är ett stort åtagande, kommer att fortsätta under 2021.
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Åtagande

Status

5. Biblioteket med filialer utvecklar sin verksamhet och växer i
sin roll som kommunens kulturnav

Påbörjat

Biblioteket ska levandegöra medieinnehållet i en varierad
programverksamhet, även i samarbete med andra aktörer. Detta för att
nå fler och nya målgrupper. Under kommande året kommer personalen
att arbeta kring inkludering för att säkerställa att alla känner sig
välkomnade och sedda i biblioteket. För att kunna utveckla biblioteket till
ett kulturnav är det viktigt att fånga upp potentiella besökares önskemål
och behov.
Kommentar:
Året har påverkats av den pågående pandemin och arbetet har varit inriktat på att identifiera bibliotekets
viktigaste uppgifter under denna speciella tid. Det har varit och är begränsade öppettider och begränsad
möjlighet att vistas länge i biblioteket. Biblioteket har skapat metoder för att kunna låna ut böcker under
säkra förhållanden till riskgrupper genom att ha utökad Boken-kommer-service samt take-awaypåsar. Den
digitala kommunikationen har utökats och även närvaron på sociala medier genom små filmer med boktips,
poesi, konstpauser samt inblickar i bibliotekets vardag och de tjänster vi erbjuder. Detta för att upprätthålla
en kontakt med våra låntagare, ge lite inspiration och förhoppningsvis även nå nya låntagare genom våra
inslag på sociala medier. Från den 18:e december fick dock biblioteken stänga helt och liksom de flesta
bibliotek i Stockholms län sluta med såväl utlåning som återlämning av media. Detta efter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smitta av Covid-19.

Åtagande

Status

6. Biblioteket fortsätter att utveckla mångspråksavdelningarna
för att därmed följa Nynäshamns demografiska utveckling

Klar

Tack vare medel från Kulturrådet kommer biblioteken att kunna
förstärka sitt språkbestånd och på så sätt bli relevanta för såväl gamla
som nya Nynäshamnsbor. Arbetet med dessa inköp förlängs till och med
våren 2020 på grund av översvämning i biblioteket hösten 2019.
Kommentar:
Projektet är avslutat och böcker till både vuxna och barn har köpts in på de språk som är relevanta för den
demografiska sammansättningen i Nynäshamn. Det är noterat att lånen på flera språk har ökat tack vare det
nya beståndet. Biblioteket kommer nu att följa upp vilka språk som är de mest lånade så att de
fortsättningsvis utvecklar de språkområden som är mest relevanta.

Åtagande
7. Kultur- och fritidsavdelningen ska verka för utbyggnad av
aktivitetsytor i hela kommunen

Status
Påbörjat

Kultur- och fritid samverkar med MSN när det gäller övergripande
planer, för att säkerställa att ytor för ett aktivt friluftsliv finns med.
Kommentar:
Kultur- och fritidsavdelningen samverkar med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att utveckla
spontanidrottsytor på Estö IP. I Stora Vika har skaterampen ersatts med en ny. Kultur- och fritidsavdelningen
har förslag på nya aktiviteter i anslutning till skaterampen på Estö. Här måste planfrågan lösas för att kunna
gå vidare.
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Åtagande
8. Kultur- och fritidsavdelningen ska skapa förutsättningar för
föreningslivet att bedriva och utveckla sin verksamhet så att
det finns ett varierat utbud för alla kommunens medborgare.

Status
Påbörjat

Kultur- och fritid ger föreningslivet möjlighet att söka stöd i form av
verksamhetsbidrag och lokalbidrag. Det finns också möjlighet att söka
extra bidrag för speciella behov.
Ett samarbete med Stockholmsidrotten har påbörjats för att stödja
idrottsföreningar i att implementera ”Strategi 2025”. Strategin innebär
att få fler aktiva i idrottsrörelsen under hela livet. Fler ska känna sig
välkomna och få chansen att utvecklas. Det är viktigt att arbeta utifrån
ett folkhälsoperspektiv.
Kommentar:
Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med att ta fram nya regler för bidrag till föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens mål
2. Kultur-och fritids verksamhetsområden ger medborgarna i kommunen god service

Åtagande

Status

9. Kultur- och fritidsavdelningen tar fram ett Kulturpolitiskt
program

Påbörjat

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 § 92 att avsluta arbetet med
att ta fram en Kulturplan och gav Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att omarbeta kulturplanen till ett Kulturpolitiskt program, som bättre
överensstämmer med Mål och budget.
Kommentar:
Kulturprogrammet, som är färdigt, ska till Kommunfullmäktige för beslut innan det kan börja gälla.

Åtagande

Status

10. Kultur- och fritidsavdelningen arbetar för att effektivisera
och skapa en bättre service gentemot våra medborgare
Verksamheternas differentierade målgrupper kräver ny kunskap kring
bemötande. Avdelningen kommer att följa upp verksamheternas
servicenivå och i samverkan med HR hålla i temadagar och löpande
kompetensutbilda personal efter behov.

Påbörjat

Kommentar:
UNG fritid genomförde under våren en HBTQ-certifiering.
Biblioteket har arbetat med inkluderingsfrågor på arbetsplatsträffar utifrån en metod utvecklad av
Regionbiblioteket.
Kultur- och fritidsavdelningen ingår i nätverk för funktionsvariationer.
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Åtagande
11. Kultur- och fritidsavdelningen ska se över systemet för
nyckelhantering till kommunens idrottshallar

Status
Påbörjat

Kultur- och fritidsavdelningen kommer att göra en översyn av hantering
av nycklar/ nyckelbrickor och skapa en effektivisering av
uthyrningsförfarandet. Idag medför förfarandet en osäkerhet med
jourutryckningar samt missnöje från brukarna.
Översynen görs i samverkan med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommentar:
Hallar med RCO-system är nu uppkopplade så programmering kan göras på distans. Översyn av
nyckelbrickor främst för RCO-systemet pågår.
Nästa steg är att installera en ny modul i bokningsprogrammet FRI vilket kommer underlätta tillfälliga
bokningar.

Åtagande
12. Kultur- och fritidsavdelningen ska införa ett digitalt system
för bidragsansökningar samt se över bidragshanteringen i stort
Hanteringen av bidrag till föreningar kommer att underlättas när ett nytt
digitalt system införs i kommunen. En utredning av bidrag, reglemente,
ansökningsblanketter, webbinformation påbörjades under 2019 och
fortsätter 2020. Allt ska göras mer brukarvänligt och tydligt.

Status
Påbörjat

Kommentar:
Kultur- och fritidsavdelningen arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten. Hanteringen av
bidragsansökningar kommer att digitaliseras helt. Digitala ansökningsblanketter kommer att tas fram i
samband med att det nya regelverket för stöd till kultur- och fritidsverksamheter är färdigt.

Åtagande
13. Kultur- och fritidsavdelningen ska arbeta för att utveckla
Kvarnängens IP

Status
Påbörja
t

Kvarnängens IP behöver upprustas utifrån brukarnas behov och erbjuda
en komplett idrottsplats med en rimlig servicenivå för de föreningar och
kommuninvånare som använder anläggningen. Kultur- och fritid svarar
för driften i samarbete med Fastighetsavdelningen. Samarbetet med
Fastighetsavdelningen i drift och investeringsfrågor behöver utvecklas
och gemensamma mål för idrottsområdet vid Kvarnängen planeras.
Kommentar:
Ett arbete tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsavdelningen har påbörjats
för att prioritera de åtgärder som är nödvändiga för att modernisera Kvarnängens IP. Målet är att erbjuda en
komplett idrottsplats till föreningar och kommuninnevånare.
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3. Social hållbarhet Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka
Inriktningar
Kommuninvånarna ska känna sig tryggare
Kunskapsnivån i skolan ska öka
Kommuninvånarna ska känna sig nöjdare
Attraktiviteten för besökare ska öka
Likvärdigheten för kommuninvånarna ska öka
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Nynäshamns kommun ska erbjuda ett utbildningssystem med hög kvalitet
Kommuninvånarna ska ha god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter
Indikatorer
Barnbokslån i
kommunala
bibliotek
antal/barn 0–17
år
Deltagartillfällen
i idrottsföreningar,
antal/inv 7-20
år
Fysiska besök
vid kommunala
bibliotek,
antal/inv
Nöjd
MedborgarIndex - Kultur
Nöjd RegionIndex Fritidsaktiviteter

2016
16,1

2017
15,7

2018
13,5

2019
11,5

2020
Finns
tillgängligt
v. 20 2021

25

24

25

26

25

5,8

5,1

5,4

4,4

Finns
tillgängligt
v. 20 2021

61

60

-

57

Försenat

56

55

-

52

Försenat

Kultur- och fritidsnämndens mål
3. Kommunens medborgare ska uppfatta kultur- och fritidsnämndens verksamheter
som en självklar del av livet i Nynäshamn
Medborgarna i Nynäshamns kommun ska uppleva att det finns ett stort utbud av kultur och
fritidsaktiviteter som är tillgängliga och anpassade efter olika behov. Alla verksamheter bedrivs
utifrån ett hälso- och tillgänglighetsperspektiv.
Åtagande
14. Kultur- och fritidsavdelningen ska ta fram rutiner för
marknadsföring i samverkan med kommunikationsavdelningen

Status
Påbörjat

Kultur- och fritidsavdelningen har uppmärksammat att verksamheternas
utbud av aktiviteter och evenemang måste kommuniceras bättre, för att
nå fler målgrupper. Plan för detta görs i samverkan med
kommunikationsavdelningen.
Kommentar:
Kultur- och fritidsavdelningen har anordnat LOV-aktiviteter, Kulturvecka och Idrottsdag med mera under flera
års tid. För varje år som gått har avdelningen blivit bättre på att kommunicera och marknadsföra
arrangemangen. Avdelningen samverkar kontinuerligt med kommunikatör och därmed har kultur- och
fritidsverksamheter, arrangemang och evenemang blivit mer synliga.
Under corona-pandemin har information om inställda arrangemang kommunicerats via föreningsutskick,
information till skolorna och Facebook.
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Åtagande

Status

15. Biblioteken förbättrar sina miljöer för att skapa
stimulerande och kulturella mötesplatser för medborgarna

Påbörjat

Biblioteket ska eftersträva att vara ett öppet rum för sina besökare med
ytor för såväl lugn och ro som möten. Miljöerna strävar efter att vara
anpassade efter olika åldersgrupper. Det öppna rummet innefattar även
yta för studier och högläsning samt plats för intressanta samtal och
kulturupplevelser.
Kommentar:
Under 2020 har de två barnavdelningarna på huvudbiblioteket omgestaltats och tagit form av en Bokdjungel
för barn 6–13 år och en Bokstad för de allra minsta 0–6-åringarna. I detta arbete har biblioteket eftersträvat
att skapa inspirerande och tillgängliga miljöer som kan locka till läsning och vistelse på biblioteket. Under
hösten har vuxenavdelningen på huvudbiblioteket genomlysts utifrån ett stävan att göra biblioteket så
lättorienterat som möjligt. Ett antal åtgärder har formulerats och en del ny inredning beställts.
Förändringarna kommer att genomföras under våren 2021. I december beviljades biblioteken medel ur den
Digitala miljonen för att kunna genomföra ett mer flexibelt utlåningsarbete i och utanför biblioteken samt
teknik för att utöka och förbättra våradigitala produktioner. Slutligen kommer biblioteken nu även ha
bokningssystem till sina publika datorer.
Biblioteket i Sorunda har genomgått en total omgestaltning under sommaren för att skapa ett mer
lättorienterat biblioteksrum som även är anpassat till att skolan har en direktingång i ena änden av rummet.

Åtagande

Status

16. Kultur- och fritidsavdelningen fortsätter stödja den lokala
kulturföreningens insatser på Öja/Landsort

Väntar

Landsort är idag en viktig plats för konst och kultur som kultur- och
fritidsnämnden anser är av vikt att bevara. Avdelningen har stöttat med
medel för en översyn av skulpturernas placering samt byggande av
podium. Fortsatt kontakt hålls med ansvariga kontaktpersoner på
Landsort under 2020.
Kommentar:
I nuläget finns inget att rapportera.

Åtagande

Status

17. Kultur- och fritidsavdelningen ska genomföra gemensamma
personaldagar med samtliga verksamhetsområden

Klar

Samverkan över verksamhetsgränserna ökar kompetensen inom alla
verksamhetsområden. En ökad förståelse och kunskap om avdelningens
olika områden bidrar till bättre service till medborgarna. Gemensamma
personaldagar stärker en positiv anda inom avdelningen. Tack vare
medel från Kulturrådet kommer biblioteken att kunna förstärka sitt
språkbestånd och på så sätt bli relevanta för såväl gamla som nya
Nynäshamnsbor.
Arbetet med dessa inköp förlängs till och med våren 2020 på grund av
översvämning i biblioteket hösten 2019.
Kommentar:
En personaldag genomfördes under begränsade omständigheter i augusti med temat krishantering.
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Kultur- och fritidsnämndens mål
4. Det finns goda möjligheter för föreningar i Nynäshamn att bedriva sin verksamhet
Föreningslivet bidrar till en bättre folkhälsa genom både idrottslig och kulturell verksamhet.
Föreningsengagemang bidrar till social utveckling, identitetsskapande och stärker självkänslan hos
barn och ungdomar. Ett stort utbud av föreningar i kommunen är därför viktigt för alla
åldersgrupper. Genom föreningsbidrag, bokning och uthyrning av hallar stärks föreningslivets
förutsättningar.
Åtagande

Status

18. Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för planering och
genomförandet av Kulturveckan.

Väntar

Kultur- och fritidsavdelningen genomför den årliga Kulturveckan i
samverkan med föreningar och olika aktörer för att lyfta det stora
utbudet i Nynäshamns kommun. Speciellt genomförs en extra satsning
på en Barnkulturdagen och en Kulturfest. Utvärdering görs efter veckan
för att utveckla både programinnehåll och organisationen kring
verksamheten.
Kommentar:
Kulturdagar var tänkta att hållas under hösten. Arbetsmöten inför det genomfördes med olika aktörer och
verksamheterna under första halvåret men har sedan dess legat på is. I nuläget är det oklart när och hur
kulturdagar kan genomföras.

Åtagande
19. Kultur- och fritidsavdelningen ska genomföra en
idrottsdag för att lyfta idrottsföreningarnas möjlighet att
presentera sina verksamheter.

Status
Väntar

Under 2020 ska kultur-och fritidsavdelningen genomföra en Idrottsdag
på sommaren. Syftet är att föreningarna ska erbjuda barn-och unga
möjligheten att prova på en idrott. Detta för att inspirera till rörelse och
aktivitet. Idrottsdagen innehåller bland annat ett färglopp, vilket var
mycket uppskattat 2019.
Kommentar:
Kultur- och fritidsavdelningen planerar för en fortsatt satsning på arrangemang i samarbete med
föreningslivet. Under 2020 har möjligheterna att genomföra en sådan satsning varit begränsade på grund av
corona. Idrottsdagen och färgloppet har ställts in
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Kultur- och fritidsnämndens mål
5. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter upplevs som jämlika och tillgängligaför
alla medborgare
Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga
i samhället. Unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor och hälsa än befolkningen i
stort.
Åtagande
20. Kultur- och fritidsavdelningen och UNG fritid ska starta ett
Ungdomsråd.

Status
Påbörjat

Det är viktigt att ungdomar känner sig delaktiga i våra verksamheter.
För att stärka det än mer kommer arbetet med att bilda ett
Ungdomsråd
påbörjas. Detta görs i samarbete med UNG fritid.
Kommentar:
UNG fritid har arbetat med frågan i flera år. I nuläget går rekryteringen trögt till stor del beroende av
pandemin, men arbetet fortgår.

Åtagande
21. Kultur- och fritidsavdelningen arbetar för ett utökat utbud
för barn med funktionsvariationer

Status
Påbörjat

Medverkan i Södertörnskommunernas riktade arbete med till exempel
mässan minfritid.nu och Beachparty på Dalarö. Fortsatt verksamhet
med ”onsdags Villan” för ungdomar med funktionsvariationer. UNG
fritid har också samarbete med särskolorna i kommunen och simhallen
erbjuder tillgång till halltider.
Biblioteket fortsätter utveckla det pågående samarbetet med andra
kommunaktörer som arbetar med barn med funktionsvariationer.
Under2020 invigs den nya förbättrade “Äppelhyllan” som innehåller och
presenterar medier för barn med särskilda behov.
Föreningslivet ska erbjudas stöd, i att utveckla sin verksamhet för
målgruppen, genom utbildningar och bidrag.
Kommentar:
På biblioteken finns ett pågående arbete för att dels öka tillgängligheten och inkluderingen för och av barn med
funktionsvariationer och dels för att utöka mediebeståndet för dessa grupper. Barnbibliotekarierna har ansökt
om och fått pengar från Kulturrådets satsning Stärka bibliotek för att köpa litteratur samt arrangera program.
UNG fritid bedriver verksamhet för ungdomar med funktionsvariationer på onsdagskvällar: ”Onsdagsvillan”. De
arbetar också men att bjuda in målgruppen till ordinarie verksamheter och har ett samarbete med särskolan.
Under Backlurafestivalen fanns en DJ från målgruppen.
Under pandemin har ingen sådan verksamhet kunnat genomföras.
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Åtagande
22. Kultur- och fritidsavdelningen arrangerar LOV-satsningar
Avdelningen söker medel för att arrangera aktiviteter under
sommarlovet och övriga lov. Detta görs i samverkan med föreningsliv
och olika kulturaktörer. Syftet är att erbjuda likvärdiga aktiviteter för
barn och unga under lovperioderna.

Status
Påbörjat

Kommentar:
Kultur- och fritidsavdelningen planerade för aktiviteterna i enlighet med restriktioner från
Folkhälsomyndigheten.
Under sportlovet arrangerades hinderbanor etcetera och även en teater för barn i Bio Vågen som var mycket
välbesökt.
På sommarlovet erbjöds aktiviteter som ridning, tjejcamp fotboll, karate, simning, tennis, badminton, friidrott
med mera. Aktiviteterna var utspridda under hela sommarlovet och geografiskt i hela kommunen. Totalt så
deltog ca 360 barn/ungdomar i dessa aktiviteter och nio föreningar med totalt 50 ledare från föreningslivet.
Sommarens barnutställning på biblioteket Dino de Lux ställdes in och skjuts fram till 2021 på grund av de
rådande omständigheterna med covid-19.
På jullovet hölls inga LOV-aktiviteter på grund av pandemin.

Åtagande
23. Kultur- och fritidsavdelningen deltar i kommunens
övergripande arbete för implementering av FN:s
barnkonvention

Status
Påbörjat

Barnkonventionens riktlinjer ska genomsyra alla våra verksamheter.
Kommentar:
Samtliga av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper och inkluderar barn. UNG fritid har ett stort
ansvar och utgår från ungdomarnas egna önskemål men även genom att stötta det nystartade
Ungdomsrådet.
Biblioteket arbetar kontinuerligt med att implementera barnperspektiv på de beslut som tas rörande
bibliotekets verksamhet och dess lokaler. De tittar på skyltning, orientering i rummet och fördelningen av yta
till olika målgrupper i biblioteket. De levererar under våren boklådor till förskolor, skolor och arbetar med
kompetensutvecklingsprojekt med förskolepedagogerna kring läsfrämjande i förskolan. Verksamheten styrs
av att den skall vara för, av och med barn.
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3. Ekologisk hållbarhet Nynäshamn kommuns verksamheter främjar biologisk mångfald samt ett
hållbart och klimatneutralt samhälle

Målområde

Klimat, energi och luft
Hållbar planering och god bebyggd miljö
Fungerande ekosystem och friska vatten
Giftfria och resurssnåla kretslopp

Kultur- och fritidsnämnden har inga egna mål inom målområdena.
Åtagande

Status

24. Kultur- och fritidsavdelningen ska ta fram en plan för
kommunens konstgräsplaner

Påbörjat

Kultur-och fritid i samverkan med Fastighetsavdelningen strävar efter
att byta ut kommunens konstgräsplaner mot en ny typ av miljövänligt
konstgräs som inte kräver underhåll med plast- eller gummibaserat
granulat.
Åtgärder har vidtagits för att informera användarna av befintliga
konstgräsplaner om att minimera spridning av granulat till
dagvattenledningar, avlopp och naturen.
Kommentar:
Arbete med att byta ut konstgräsplanen på Kvarnängen har påbörjats genom en utvärdering av de olika
varianter av miljövänligt konstgräs som finns på marknaden idag.

Åtagande

Status

25. Kultur- och fritidsavdelningens verksamheter avvänder
olika kärl för att källsortera materia, material med mera för att
minska avfallsmängden

Väntar

Kommentar:
Översynen har ej genomförts.
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Ekonomisk analys
Analys per verksamhetsområde
Ansvar
Simhallen
Bidragsgivning
Anläggningar
Ung fritid
Biblioteken
Övrig
verksamhet
S:a Kulturoch fritid

Utfall Jan
- Dec
2020
-1.0
0.5
-0.6
0.7
-0.4
1.3

Budget
Jan - Dec
2020
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Diff Jan Dec

0.5

0.0

0.5

-1.0
0.5
-0.6
0.7
-0.4
1.3

Budget Helårsprognos,
Helår Augusti, 2020
2020
0.0
-0.5
0.0
0.0
0.0
-0.2
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.3
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Simhallen
Viktiga händelser

En övergripande genomlysning påbörjades hösten 2019 avseende personalorganisation, statistik och
driftkostnader. Arbetet har utmynnat i organisationsförändringar med syfte att minska timvikarier och
effektivisera verksamheten. I samband med pandemin minskade besöksantalet kraftigt.

Ekonomisk analys
Simhallen avslutar året med ett underskott, avrundat till 1,0 mnkr. Då simhallen delvis varit stängd under
verksamhetsåret beror avvikelsen dels på ett intäktstapp på 0,4 mnkr, till följd av ett minskat besöksantal
samt dels på ökade personalkostnader på 0,5 mnkr jämfört mot budget. Simhallen gick in i
verksamhetsåret med ett besparingskrav som inte har kunnat genomföras.

Resultaträkning

Övriga Intäkter
Kommun/nämndbidrag
S:a Intäkter
Personal
Drift
9999
S:a Kostnader
S:a Netto, konto

Utfall Jan - Budget
Dec 2020
Jan Dec
2020
2.0
2.4
5.8
5.8
7.8
8.2
-3.4
-2.9
-5.3
-5.3
0.0
-8.7
-8.2
-1.0
0.0

Diff Jan
- Dec
-0.4
0.0
-0.4
-0.5
0.0
0.0
-0.6
-1.0

Budget Helårsprognos,
Helår Augusti, 2020
2020
2.4
5.8
8.2
-2.9
-5.3

1.9
5.8
7.7
-2.9
-5.3

-8.2
0.0

-8.2
-0.5

Vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans

Underskottet i Simhallens verksamhet har pågått i flera år och har justerats med kostnadstäckning från
övrig verksamhet inom Kultur- och fritid. En genomlysning av verksamheten i simhallen har genomförts
och resulterat i en organisationsförändring samt ny schemaläggning för personalen. Detta för att förbättra
simhallens ekonomi och styrning.

Framtid

En risk inför kommande verksamhetsår 2021 är den pågående pandemin och ytterligare nedstängningar,
vilket betyder minskade entréintäkter och minskad uthyrning av simhallen.
På sikt kommer en ny simhall att byggas vilket är nödvändigt då nuvarande fastighet har tekniska brister.
Det bedöms ha stor påverkan på hyresnivån samt en påverkan på kapitalkostnaden för verksamheten.
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Bidragsgivning
Viktiga händelser

Idrottsföreningarna med barn- och ungdomsverksamhet kommer att kompenseras för de minskningar i
LoK- stödet som uppstod i samband med pandemin. Beslut om detta har tagits av KFN och justeras vid
utbetalningar under 2021.

Ekonomisk analys
Bidragsgivning redovisar ett överskott på 0,5 mnkr vid årets slut vilket förklaras av att delar av bidragen
inte har kunnat betalas ut, då föreningarna inte har haft sin verksamhet igång på grund av
coronapandemin. Föreningarna har inte haft möjlighet att genomföra vissa arrangemang och därmed inte
sökt bidrag.

Resultaträkning

Övriga Intäkter
Kommun/nämndbidrag
S:a Intäkter
Drift
S:a Kostnader
S:a Netto, konto

Utfall Jan
- Dec
2020
0.0
9.0
9.0
-8.5
-8.5
0.5

Budget
Jan Dec
2020
9.0
9.0
-9.0
-9.0
0.0

Vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans
Inga åtgärder har behövts.

Diff Jan
- Dec
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5

Budget Helårsprognos,
Helår Augusti, 2020
2020
9.0
9.0
-9.0
-9.0
0.0

9.0
9.0
-9.0
-9.0
0.0
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Anläggningar
Viktiga händelser

Lokaluthyrningen i anläggningar minskade under våren på grund av pandemin.

Ekonomisk analys

Verksamhetsområdet redovisar vid årets slut ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet beror dels på
minskade intäkter för uthyrning av kommunens anläggningar på 0,2 mnkr samt dels på grund av ökade
driftskostnader jämfört mot budget på 0,4 mnkr. Orsaken till driftskostnadsökningen beror främst på
oförutsedda kostnader för slyröjning och fällning av träd på Kvarnängens idrottsplats samt underhåll av
ishallens ismaskin.

Resultaträkning

Övriga Intäkter
Kommun/nämndbidrag
S:a Intäkter
Personal
Drift
9999
S:a Kostnader
S:a Netto, konto

Utfall
Jan Dec
2020
1.2
12.1
13.3
-2.8
-11.1
0.0
-13.9
-0.6

Budget
Jan Dec
2020
1.4
12.1
13.5
-2.8
-10.7

Diff Jan
- Dec

-13.5
0.0

-0.2
0.0
-0.2
-0.1
-0.4
0.0
-0.4
-0.6

Budget Helårsprognos,
Helår Augusti, 2020
2020
1.4
12.1
13.5
-2.8
-10.7

1.1
12.1
13.3
-2.8
-10.7

-13.5
0.0

-13.5
-0.2

Vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans

I och med coronapandemin har nämnden inte haft möjlighet att vidta åtgärder för att kompensera
verksamhetsområdets underskott. Det kompenseras dock av andra överskott inom Kultur- och
fritidsnämnden.

Framtid

En risk för kommande verksamhetsår är en intäktspåverkan, som är förutsatt av att uthyrningsgraden
fortsatt är låg till följd av coronapandemin.
På sikt kommer flera stora investeringar att behöva genomföras inom anläggningar. I investeringsplanen
ligger en ny ismaskin som medför en stor utgift och delvis ökade kapitalkostnader framgent.
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UNG fritid
Viktiga händelser

Hela ungdomsverksamheten flyttades ut i samband med pandemin. Aktiveter har genomförts vid Villan
och under sommaren på Nickstabadet.

Ekonomisk analys

UNG fritid avslutar året med ett överskott på 0,7 mnkr. Överskottet beror delvis på utlånad personal till
grundskolan, där minskningen i personal inte behövt ersättas med vikarie. Det beror också på inställda
arrangemang under året såsom i samband med Valborg och skolavslutning.

Resultaträkning

Bidrag
Övriga Intäkter
Kommun/nämndbidrag
S:a Intäkter
Personal
Drift
S:a Kostnader
S:a Netto, konto

Utfall
Jan Dec
2020
0.0
0.1
5.7
5.8
-3.7
-1.3
-5.1
0.7

Budget
Jan Dec
2020

Diff
Jan Dec

0.1
5.7
5.7
-4.3
-1.5
-5.7
0.0

Vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans

0.0
0.0
0.0
0.1
0.5
0.2
0.7
0.7

Budget Helårsprognos,
Helår Augusti, 2020
2020
0.1
5.7
5.7
-4.3
-1.5
-5.7
0.0

Inga åtgärder har behövts.
Överskottet dämpar andra verksamheters underskott inom nämndens ansvar.

0.1
5.7
5.7
-4.3
-1.2
-5.4
0.3
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Biblioteken
Viktiga händelser
Under våren 2020 avslutades renoveringen av Nynäshamns centrala bibliotekslokaler, till följd av
översvämningen 2019. I samband med pandemin minskade servicenivån. Dock har andra former av
utlåning av böcker erbjudits medborgarna.

Ekonomisk analys

Vid årets slut redovisar Biblioteken ett underskott på 0,4 mnkr. Underskottet beror på en minskning av
bidrag på 0,2 mnkr till följd av försenat genomförande av Kulturrådets satsning, Stärkta bibliotek.
Denna satsning kommer att slutföras under våren 2021 istället.
Personalkostnaderna ökar med 0,1 mnkr jämfört mot budget vilket beror på att det i budgeten ingår en
nedsättning i sysselsättningsgrad för en medarbetare, vilket inte uppfylldes. Driftskostnaderna ökar med
0,1 mnkr jämfört mot budget vilket förklaras av extraodinära kostnader kopplade till återställning av
Nynäshamns bibliotek efter översvämningen 2019.

Resultaträkning

Bidrag
Övriga Intäkter
Kommun/nämndbidrag
S:a Intäkter
Personal
Drift
9999
S:a Kostnader
S:a Netto, konto

Utfall
Jan Dec
2020
0.4
0.2
14.9
15.5
-9.0
-6.9
0.0
-15.9
-0.4

Budget
Jan Dec
2020
0.6
0.2
14.9
15.7
-8.9
-6.8

Diff Jan
- Dec

-15.7
0.0

-0.2
0.0
0.0
-0.2
-0.1
-0.1
0.0
-0.3
-0.4

Budget Helårsprognos,
Helår Augusti, 2020
2020
0.6
0.2
14.9
15.7
-8.9
-6.8

0.6
0.2
14.9
15.7
-8.9
-6.8

-15.7
0.0

-15.7
0.0

Vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans
Kommunen inväntar fortfarande besked om ersättning för extraordinära kostnader kopplade till
översvämningen på Nynäshamns bibliotek 2019.
Till 2021 års budget är personalbudgeten korrigerad för att stämma överens med det faktiskta
medarbetarantalet och dess sysselsättningsgrad.
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Övrig verksamhet
Viktiga händelser
Planeringen av Kulturveckan påbörjades våren 2020. På grund av pandemin har vi tvingats ställa in
arrangemanget under hösten 2020. Det genererar ett överskott.
Vi planerade även för att genomföra en Idrottsdag i samarbete med föreningslivet. Även detta
arrangemang ställdes in.

Ekonomisk analys

Övrig verksamhet visar ett överskott på 1,3 mnkr. I detta ingår även en buffert för oförutsedda
händelser. Bidragen från staten ökar med 0,1 mnkr och nämndbidraget ökar med 0,3 mnkr jämfört mot
budget vilket är tilläggsanslaget som beslutades av Kommunfullmäktige i Delårsrapporten per den 31
augusti 2020.
Personalkostnaderna ökar med 0,4 mnkr vilket beror på en avvikelse gällande en kostnad som
budgeterades under driften men som sedan bokförts under personalkostnader i utfallet. Detta är således
inget reelt underskott. Driftskostnaderna redovisar ett större överskott som beror på att kultur- och
fritidsaktiviteter inte genomförts enligt plan då möjligheten begränsats på grund av coronapandemin.

Resultaträkning

Bidrag
Kommun/nämndbidrag
S:a Intäkter
Personal
Drift
9999
S:a Kostnader
S:a Netto, konto

Utfall
Jan Dec
2020
0.1
4.1
4.1
-2.0
-0.9
0.0
-2.9
1.3

Budget
Jan Dec
2020

Diff Jan
- Dec

3.8
3.8
-1.6
-2.1
-3.8
0.0

0.1
0.3
0.4
-0.4
1.3
0.0
0.9
1.3

Budget Helårsprognos,
Helår Augusti, 2020
2020

3.8
3.8
-1.6
-2.1

3.8
3.8
-1.6
-2.0

-3.8
0.0

-3.7
0.1

Vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder har behövts. Överskottet dämpar andra verksamheters underskott inom nämndens ansvar.

Framtid

Risker finns att vårens utbud av Kultur- och fritidsaktiviteter begränsas av coronapandemin och de
rekommendationer som myndigheterna utfärdar. Arrangemang planeras att genomföras under 2021, så
snart rekommendationerna och pandeminlagen tillåter.
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Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2020 uppgick till 1,0 mnkr. Vid årets slut uppgår
investeringsutgifterna till totalt 0,8 mkr.
Investeringsutgifterna för Skatebordrampen i Stora Vika samt inventarier till simhallen är enligt budget.
Små avvikelser återfinns inom de andra investeringsprojekten. Den största avvikelsen finns i utgifterna
för inventarier till idrottshallarna där endast drygt 0,05 mnkr nyttjats av budgeten på 0,2 mnkr.

Projekt
KFN Inventarier MoB
2020-2023
Inventarier Simhallen
KFN 2020
Skateboardramp Stora
Vika KFN 2020
Konstinköp 2020
Inventarier till
Idrottshallar
Isfräs till Ishallen
2020
Inventarier Bibliotek
2020
S:a Investeringar

Utfall
Utfall
tidigare Jan - Dec
år
2020

Helårsbudget
2020

Totalt
Total
utfall budget

Aktiveringar

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,5

0,0

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,2

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,1

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,1

-0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,1

0,0

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

0,3

0,0

-0,8

-1,0

-0,8

-4,5

0,8
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Statistik
Biblioteken: öppettimmar*

2020

HB
Ösmo
Sorunda
Summa

Biblioteken: besökande**
HB och buss

1 804

662

1 032

1 036

576
2 581

888
3 545

1 010
3 850

2019

2018

43 366

93 466

97 600

2 405

25 900

21 800

7 168

16 494

17 728

8 167
61 106

15 923
151 783

14 364
151 492

Ösmo

Biblioteken: utlåning

2018

1 625

2020

varav Konsthallen
Sorunda
Summa

2019
1 343

2020

2019

2018

HB

83 761

89 809

95 600

Ösmo

13 321

14 108

17 461

Sorunda

18 102

20 259

24 138

4 669
119 853

10 884
135 060

10 2061
147 297

Kulturbussen
Summa

Simhallen: öppettimmar
Simhallen
Summa

Simhallen: badande
Simhallen
Summa
UNG fritid: öppettimmar

2020
2 332
2 332

2020

UNG fritid besökare

2018

2 866
2 866

2019

53 660
53 660
2020

Exit, Ösmo
Villan, Nynäshamn
Summa

2019

2 999
2 999

2018
***

2019

***

2018

*

502

310

*
3 199*

1 511
2 013

1 754
2 064

2020

2019

2018

Exit, Ösmo

3 369**

5 245

2 558

Villan, Nynäshamn

2 241**

9 052

10 240

375**

1 173
15 470

1 589
14 387

Öppna arrangemang
Summa

Lovaktiviteter
Deltagartillfällen
Summa

5 985**
2020
***2 418
2 418

2019
5 858
5 858

2018
5 011
5 011

*Fritidsgårdarna har varit stängda efter februari 2020 då verksamheten flyttade utomhus. **På grund av att
gårdarna varit stängda så finns endast besöksstatistik för januari-februari. ***LOV-aktiviteter anordnades coronaanpassat under sommar- och höstlov. Inga aktiviteter anordnades under jullovet.
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Medarbetare
Kultur- och fritid
2020
2019
Anställda personer
(Antal anställda med anställning mer än 40%
tjänstgöringsgrad (inkl. vikarier, exkl. timavl))

därav kvinnor
deltidsanställda

(enligt ovan)

41

41

23
10

21
10

38,3
56,1
24,4

38
52,5 %
24,39 %

4,34%

2,6 %

42,46%

21,3 %

6,85%
1,69%

26,1 %
0,0 %

0,3%
5,40%
3,46%

0,0 %
2,9 %
3,2 %

Anställningar omräknat till heltid
(inkl. vikarier, exkl. timavl)

Andel kvinnor %
Andel deltidsanställda %
Sjukfrånvaro Totalt
(Sjukfrånvaro per anställning i procent av
sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid tiden
jan-december respektive år alla anställda även timavlönade)

Över 60 dagar (andel sjuktimmar av totalt antal
sjuktimmar)
Kvinnor
Män
T.o.m. 29 år
30 - 49 år
50 år och uppåt
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Avtalshantering
1. Registrering av ingångna avtal
Inga nya avtal har upprättats under perioden.

2. Riktlinjer för direktupphandlingar följs
Riktlinjerna har följts.
3. Beloppsgränser för delegation följs
Beloppsgränserna har följts.
Bidragsfördelning
1. Bidragsfördelningen följer bidragsreglementet
Reglementet har följts.
Delegationsbeslut
1. Delegationsbeslut fattas enligt delegationsordning
Samtliga beslut på delegation har redovisats för nämnd. Kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning kommer att revideras under början av 2021.

2. Delegationsbeslutet dokumenteras korrekt
Besluten hart registreras i ärendehanteringssystemet.
3. Delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden rapporteras
Besluten har redovisats för nämnd inför sammanträde
Klagomål och synpunkter
1. Inkomna klagomål och synpunkter registreras. Inkomna klagomål och synpunkter utreds och
besvaras.
När det kommer in synpunkter eller klagomål till kultur- och fritidsnämndens brevlåda eller via
verksamheterna registreras dessa och registrator ansvarar för att hämta in svar från verksamhet,
vilket också diarieförs. Nämnden får klagomålet/synpunkten redovisat när svar inkommit. Det finns
inga klagomål/synpunkter från 2020 som inte har besvarats.
Kommunikation internt/externt
1. Information på förvaltningens och verksamheternas webbsidor är aktuell.
Under 2020 fick Nynäshamns kommun en ny webb som slagits samman med turistbyråns. I och
med det övertogs också en del av publiceringsarbetet av kommunikationsavdelningen. Det finns
dock ett behov av uppdateringar av blanketter för föreningsstöd, något som kultur- och
fritidsavdelningen valt att avvakta med tills det nya reglementet för stöd till kultur- och
fritidsverksamheterna är antaget.
Likabehandlingsplan
1. Verksamheternas Likabehandlingsplan revideras en gång om året
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har en gemensam Likabehandlingsplan framtagen
under 2018 som gällde från 2018-03-01 till 2019-03-01. Dokumentet är i behov av revidering och
ett nytt slutdatum.

16/21 Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 3, 2020 - KFN/2020/0003/042-6 Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 3, 2020 : Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 3, 2020

30(18)

Verkställande av beslut
1. Fattade beslut genomförs/implementeras
Kultur- och fritidsnämnden har under år 2020 inte gett många uppdrag till Kultur- och
fritidsavdelningen utöver de åtaganden som finns i Verksamhetsplan 2020. Nedan redovisas
samtliga beslut tagna av Kultur- och fritidsnämnden under 2020.

KFN 2020-01-29
§ 3 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse,
tertialrapport 3 2019
§ 4 Kultur- och fritidsnämndens Internbudget samt
Internkontrollplan 2020
§ 5 Äskande om medel till lovaktiviteter för barn- och unga
KFN 2020-03-23
§ 11 Ordförandebeslut – Förlängd giltighetstid
Biblioteksplan
§ 13 Svar på remiss – Införande av e-förslag i Nynäshamns
kommun
§ 14 Svar på remiss – Förslag till digital strategi för
Nynäshamns kommun
§ 15 Byte av roll som ledamot och ersättare i Kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott
§ 16 Svar på remiss – Budgetdirektiv Mål och budget 2021

Lades till handlingarna

§ 17 Kompletterad version – Revidering av Kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning mars 2020
§ 18 Redovisning av delegationsbeslut

Ändringarna utfördes

Antogs
Genomfördes
Genomfördes
Överlämnades till
Kommunstyrelsen
Överlämnades till
Kommunstyrelsen
Genomfördes
Överlämnades till
Kommunstyrelsen

Lades till handlingarna

KFN 2020-04-27 Inställt
KFN 2020-05-18
§ 23 Kultur- och fritidsnämnden Tertial 1, 2020
§ 24 Föreningsstöd med anledning av Corona –
§ 25 Svar på medborgarförslag om ett utomhusgym vid
Sunnerby IP

§ 26 Svar på remiss – informationssäkerhetspolicy
Nynäshamns kommun

Lades till handlingarna
Genomfört, LOK-stöd utbetalt
enligt 2019 års verksamhet
Kultur- och fritidsavdelningen fick i
uppdrag att avvakta framtagande
av riktlinjer om sponsring från
företag och sedan ta upp beslutet
igen. Det har inte tagits fram några
riktlinjer under 2020.
Överlämnades till
Kommunstyrelsen

KFN 2020-06-15
§ 34 Godkännande av arbetsgång – Kulturprogram för
Nynäshamns kommun 2021–2024

Arbetsgången godkändes

§ 35 Godkännande av arbetsgång – Idrottsprogram för
Nynäshamns kommun 2021–2024
§ 36 Godkännande av arbetsgång – Nytt bidragsreglemente
§ 37 Redovisning av delegationsbeslut

Arbetsgången godkändes
Arbetsgången godkändes
Redovisningen godkändes
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KFN 2020-09-21
§ 41 Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2 2020
§ 42 Svar på remiss – Styrdokument för krisberedskap och
civilt försvar
§ 48 Redovisning av delegationsbeslut
KFN 2020-11-16 Sammanträdet ställdes in pga tekniska
problem, samtliga beslutspunkter bordlades till ett extra
insatt sammanträde den 2 december.

Lades till handlingarna
Överlämnades till
Kommunfullmäktige
Lades till handlingarna

KFN 2020-12-02
§ 66 Kulturprogram för Nynäshamns kommun
§ 67 Idrottsprogram för Nynäshamns
§ 68 Förlängd giltighetstid för Biblioteksplan till 2020
§ 69 Mobilt Fritidsbibliotek – Ett inriktningsbeslut

§ 70 Svar på internremiss – riktlinjer för hållbart byggande
§ 71 Medborgarförslag – Drive-in-bio på Estö
§ 72 Medborgarförslag – En badstege till bryggan vid 1:a

Överlämnat till Kommunfullmäktige
Överlämnades till
Kommunfullmäktige
Överlämnades till
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsavdelningen gavs
i uppdrag att ta fram ett mindre
missvisande namn på
verksamheten och att utveckla
utlåningen. Uppdraget är under
arbete, namnet är ändrat till
AktivitetsBanken.
Överlämnades till
Kommunstyrelseförvaltningen
Medborgarförslaget avslogs
Pumpviken – förslaget ansågs
besvarat med yrkandet att Kulturoch fritidsavdelningen tar kontakt
med mark- och
exploateringsenheten och
rekommenderar dem att se över
bryggan av säkerhetsskäl. Beslutet
är skickades till Kommunstyrelseförvaltningen och MEX

KFN 2020-12-14
§ 82 Svar på remiss – Medborgarförslag – Gör allmänna
platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till
porrfria zoner
§ 83 Svar på medborgarförslag – Konstfrusen isbana på
Stadhusplatsen
§ 84 Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021
med Internbudget, investeringsbudget och interkontrollplan

Överlämnades till kommunstyrelsen
med tillägg av yrkande
Förslaget ansågs besvarat, kulturoch fritidsavdelningen kommer att
överväga att ta upp det igen till
nästa vintersäsong
Antogs
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(4)
Diarienummer
KFN/2021/0019/800-1

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av kontaktpolitiker i kultur- och
fritidsnämnden 2021
Förvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kulturoch fritidsnämnden år 2021.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag på fördelning av kontaktpolitiker i kultur- och
fritidsnämndens verksamheter.

Ärendet
Uppdraget
Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att skaffa sig en översiktlig bild av hur det fungerar
för dem som verksamheten är till för, samt att vara en länk mellan verksamhet och nämnd.
Att göra ett kontaktpolitikerbesök i en verksamhet innebär att man kommer dit som gäst.
Det krävs att besöket anmäls i god tid i förväg och att besöket godkänns av enhetschef
eller gruppchef.
Då flera ledamöter är kontaktpolitiker för samma verksamhet/verksamheter är det viktigt att
de kommer överens om vem som kontaktar vilken verksamhet. Kontaktpolitikern
representerar nämnden och inte ett enskilt parti. Kontaktpolitikerna får gärna besöka
verksamheterna tillsammans.
Återrapportering sker muntligt vid nämndsammanträdet vid punkt Politikerrapport.
Uppstår behov av ytterligare behandling av någon del av rapporten lyfts denna som en
övrig fråga.
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Syfte
Syftet med uppdraget är att få kunskaper om verksamheten vilket görs genom till exempel
samtal med personal och besökare. Det kan också vara av vikt att sätta sig in i hur det går
med måluppföljning, vilka kända utmaningar som finns samt hur verksamhetens framtid ser
ut. Kontaktpolitikeruppdraget innebär också att lyssna och ge energi. Kontaktpolitiker ska inte
fungera som ställföreträdande fackombud.

Arvodering
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat om arvodering enligt följande:
1. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt till
sammanträdesarvode för att genomföra kontaktpolitikerbesök om totalt fem (5)
timmar per år.
2. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst för att genomföra kontaktpolitikeruppdraget enligt punkt 1.
Kultur- och fritidsnämnden har kommit överens om att fullt arvode (för fem timmar), tas
ut vid första besökstillfället för att underlätta arvoderingsförfarandet.
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Kontaktpersoner i verksamheterna - kontaktpolitikeruppdrag
2021

Huvudbibliotek; konsthall och folkrörelsearkiv
Kontaktpolitiker:
Margaretha Gustavson (M), Björn Larsson (SD), Christer Dahl (S)

Huvudbibliotek

Giovanna Jörgensen, Bibliotekschef 08-520 683 06 giovanna.jorgensen@nynashamn.se

Konsthall och folkrörelsearkiv

Emma Palmér, Kultursekreterare 08-520 683 12 emma.palmer@nynashamn.se

Sorunda bibliotek, Ösmo bibliotek, Kulturbussen, Lokala
konstnärer
Kontaktpolitiker:
Bo Persson (L), Charlotte Lindfors (KD), Annette Merio (V)

Sorunda bibliotek 08- 531 970 38

Anders Bollin anders.bolin@nynashamn.se
Andrea Berge andrea.berge@nynashamn.se

Ösmo bibliotek 08-520 735 52

Deniz Solborg deniz.solborg@nynashamn.se
Johan Thilander johan.thilander@nynashamn.se

Kulturbussen

Irina Littner 08-520 683 09 irina.littner@nynashamn.se
Martina Sellberg 08-520 683 07 martina.sellberg@nynashamn.se

UNG fritid Villan, Verksamhet för unga med
funktionsnedsättning
Kontaktpolitiker:
Johan Wolf (SD), Daniel Jobark (S), Linnea Johansson (KD)

UNG fritid Villan och Onsdagsvillan

Kristian Slotte, enhetschef UNG fritid 08-520 738 56 kristian.slotte@nynashamn.se

UNG fritid Vita Villan i Sorunda samt Exit i Ösmo
Kontaktpolitiker:
Christina Sönnergren (M), Lennart Thunqvist (MP)

UNG fritid Vita Villan och Exit

Hanna Söderholm 08-520 738 92 hanna.soderholm@nynashamn.se
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Simhall, Naturisbanor (vintertid), Badplatser (sommartid)
Kontaktpolitiker:
Rolf Åberg (SN), Per Malmsten (M), Khloud Al Refai (S)

Simhall

Mikael Tegelstam, gruppchef simhall 08-520 684 34 mikael.tegelstam@nynashamn.se

Naturis och badplatser

Sune Hamrin, fritidsstrateg 08-520 684 05 sune.hamrin@nynashamn.se

Motionsspår, Kvarnängens IP, Kultur- eller fritidsföreningar
med föreningsbidrag eller lokalbidrag
Kontaktpolitiker:
Kjell Gustafsson (C), Halina Juskiv (S), Lou-Lou Hillstad (SN)

Motionsspår, Kvarnängen samt föreningar

Sune Hamrin, fritidsstrateg 08-520 684 05 sune.hamrin@nynashamn.se

_______________________
Åsa Urberg
Nämndsekreterare

Skickas till
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-01-29

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2021/0020/189-1

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Föreningsstöd baserat på 2019 års verksamhet - med
anledning av corona
Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna att kultur- och fritidsavdelningen under 2021 betalar ut LOK-stöd baserat på 2019
års verksamhet

Ärendet

Från våren 2020 och vidare in i våren 2021 har föreningslivet i Nynäshamn erfarit flera negativa
konsekvenser på grund av rådande pandemi. Många träningar har ställts in eller slagits samman på
grund av få deltagare. Det Lokala Aktivitetsstödet (LOK) betalas ut till föreningarna baserat på
deltagare vid varje aktivitet. Det innebär att stödet baserat på vårens deltagande skulle bli mycket
lågt. Flera föreningar kan hamna i ett svårt läge ekonomiskt.

Förvaltningens bedömning

Enligt rekommendationer från Riksidrottsförbundet bör kommuner betala ut Lokalt aktivitetsstöd till
föreningar baserat på ett normalår. Kultur- och fritidsavdelningen bedömer att 2019 är ett sådant år.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Skickas till

Akten, KSF ekonomi

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2021/0021/814-1

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Lövhagen
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden
1. Ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Lövhagen
2. Kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen fram förslag och inriktningar samt begränsningar för
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning
Halvön Lövhagen sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan Gårdsfjärden i öster och Nynäsviken i
väster. Längst i norr börjar Nynäshamns bebyggelse och längst söder ligger Bergholmen och
Gummerholmen. På östra sidan, strax söder om samhället, sträcker sig den natursköna
Strandvägen.

Ärendet

Lövhagen är numera ett populärt friluftsområde med markerade vandringsleder, som sträcker sig
genom skog och längs stranden med bad- och rastplatser. Längst i norr, vid Strandvägen ligger
Lövhagens café med servering, vandrarhem och stugor. Djurlivet på Lövhagen är mycket rikt, med
hjort, älg, mink, räv och vildsvin. (Wikipedia)
Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring
hur Lövhagen kan utvecklas på olika sätt. Bara de senaste åren har flera motioner och
medborgarförslag lämnats in och olika idéer har lanserats i den allmänna debatten.
Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Lövhagen ska
utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett friluftsområde med hög kvalitet.
Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela
kommunen.

_______________________
Mikael Persson (L)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Skickas till
KSF, Akten, SBN

20/21 Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Kvarnängen - KFN/2021/0022/814-1 Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Kvarnängen : Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Kvarnängen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2021/0022/814-1

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: Asa.Urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Kvarnängen
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden
1. Ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Kvarnängen
2. Kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen fram förslag och inriktningar samt begränsningar för
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning
Kvarnängens idrottsområde är beläget i norra Nynäshamn och omfattar ishall, idrottshall, tennishall,
fotbollsplaner, elljusspår med mera

Ärendet
Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring
hur Kvarnängen kan utvecklas på olika sätt.
Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Kvarnängen
ska utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett idrottsområde med hög kvalitet.
Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela
kommunen.

_______________________
Mikael Persson (L)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Skickas till

KSF, Akten, SBN
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Datum
2021-02-01
Upprättad av
Arne Almroth, rektor Kulturskolan
Kristian Slotte, enhetschef Ung fritid

Granskad/beslutad av
Hans Martin Akleye, avdelningschef
Kultur och fritid

Behovsanalys verksamhetsförändring Vita villan
Sammanfattning
Kyrkskolan har meddelat att de inte har något behov av att hyra Vita villan framledes. Frågan
ställdes internt om det fanns någon annan verksamhet som hade ett lokalbehov i Sorunda. Ung
fritid och Kulturskolan meddelade att de var intresserade och efter att ha tittat på lokalerna har de
kommit överens om att dela på villan.

Behov
I dagsläget måste de barn och ungdomar som vill utnyttja de aktiviteter som erbjuds av Ung fritid
och kulturskolan ta sig till Ösmo eller Nynäshamn.
Ung fritid har länge planerat att öppna upp en ny fritidsgård i Sorunda som är utanför skolmiljön.
Vita villan är en lösning där man kommer att kunna erbjuda en rad aktiviteter vilka främjar
ungdomarna i sin utveckling mot vuxenlivet.
För många barn och ungdomar i Sorunda har deltagande i kulturskolan inte varit en möjlighet
eftersom de i många fall måste ta sig in till Nynäshamn för att få undervisning. Vita villan ger en
möjlighet för fler barn och ungdomar att delta i kulturskolans verksamhet när den blir tillgänglig
lokalt.
Antal personer som kommer att uppehålla sig i Vita villan samtidigt uppgår till 15 personer max.

Behovsbeskrivning
För att kunna använda Vita villan
•
•
•

Fiber/wifi bör installeras
Installation av diskmaskin
I dagsläget är det inte tillåtet att använda ovanvåning eftersom godkänd utrymning saknas.
Verksamheterna önskar använda sig av övervåning.

Finansiering
Fiber/wifi finansieras centralt av Barn- och utbildningsförvaltningen.
Efter kontakt med Fastighet ryms verksamhetsanpassningar upp till 200 000 kronor inom den
beräkning som gjorts för de kommande 4 åren. Det ska alltså inte innebära någon ytterligare
höjning av hyran. Anpassningar som innebär ytterligare kostnader måste föregås av en diskussion
med verksamheterna.
Enligt överenskommelse ska hyran delas jämnt mellan verksamheterna. Hyra i dagsläget är 203 486
per år.

_____________________________
Hans Martin Akleye
Avdelningschef Kultur och Fritid
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
KFN/2021/0023/816-2

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Behovsanalys - Vita Villan
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. överlämna behovsanalysen till kommunstyrelsen som underlag för en förstudie.

Sammanfattning

UNG fritid vill utöka sina lokaler och starta en fritidsgårdsverksamhet i Sorunda. Lokalsamordnare på
barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys som underlag till
kommunstyrelsens fastighetsavdelning.

Ärendet

Ung fritid har länge planerat att öppna upp en ny fritidsgård i Sorunda som är utanför skolmiljön.
Vita villan är en lösning där man kommer att kunna erbjuda en rad aktiviteter vilka främjar
ungdomarna i sin utveckling mot vuxenlivet.
För många barn och ungdomar i Sorunda har deltagande i kulturskolan inte varit en möjlighet
eftersom de i många fall måste ta sig in till Nynäshamn för att få undervisning. Vita villan ger en
möjlighet för fler barn och ungdomar att delta i kulturskolans verksamhet när den blir tillgänglig
lokalt.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Behovsanalys verksamhetsförändring Vita villan

Skickas till

KSF/fastighet, Akten, BUN, Ekonomi, UNG fritid

______________________
Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

