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Kultur- och fritidsnämndens
Verksamhetsplan 2019
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Inledning
Mål och budget 2019 – 2022 är kommunfullmäktiges styrdokument för övergripande prioriteringar
av verksamheternas inriktning, de kommungemensamma målen och fördelningen av de ekonomiska
resurserna till nämnderna. Mål och budget utgör ett underlag för nämndernas beslut om inriktning,
mål och resursfördelning i verksamhetsplanen och internbudgeten inom respektive nämnds
ansvarsområde.
I kultur– och fritidsnämndens beslut om verksamhetsplan och internbudget fastställs hur nämnden
med egna mål ska bidra till uppfyllelse av de kommungemensamma målen.
Innehåll
Ett ekonomiskt hållbart
Nynäshamn

Ett socialt hållbart
Nynäshamn

Ett ekologiskt hållbart
Nynäshamn

Mål 1. Nynäshamn växer som
kommun.

Mål 5. Nynäshamns kommun är
attraktiv att bo, leva i och besöka.

Mål 2. Nynäshamns företag möter en
näringslivsvänlig kommun.

Mål 6. Nynäshamns kommun präglas
av gemenskap och jämlika livschanser.

Mål 8. Nynäshamns kommuns
verksamheter främjar utvecklingen av
ett långsiktigt hållbart och
klimatneutralt samhälle.

Mål 3. Nynäshamns kommun
bedriver verksamheten effektivt
med god service och ett gott
bemötande.

Mål 7. Alla barn och unga växer upp
med goda villkor för utveckling, lek
och lärande.

Mål 9. Nynäshamns natur- och
kulturvärden bevaras, förbättras och
utvecklas.

Mål 4. Nynäshamns kommun är en
attraktiv arbetsgivare.

Kulturområdet

Fritidsområdet

Övrigt

Biblioteksverksamhet

UNG fritid

Ungdomsråd

Kulturbuss

Öppen barn- och ungdomsverksamhet

Förening stöd

Konsthall

Fritidsverksamhet för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning

Lotteritillstånd

Bild- och folkrörelsearkiv
Bidrag till kulturföreningar och studieförbund
Kulturarrangemang och
kulturverksamhet för alla åldrar
Kulturverksamhet för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning

Simhall
Motionsslingor
Badplatser
Naturisbanor
Anläggnings- och bokningsfrågor
Bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar

Nattvandring
Allmänna anslagstavlor
LOV verksamhet
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Kommungemensamt mål (1)
Nynäshamn växer som kommun

Nynäshamn befinner sig i en region med kraftig befolkningstillväxt. Kommunens ambition är att
växa med 2% per år. Kommunen erbjuder nya och nuvarande Nynäshamnsbor olika former av
attraktiva bostäder i varierade upplåtelseformer för att de ska kunna välja det boende som bäst
passar den egna situationen. Kommunen utvecklar inköpt, exploateringsbar mark för bostäder,
arbetsplatser och samhällsservice. Hamnen Norvik, är en grundpelare för kommunens utveckling för
sysselsättning, företagsetablering och befolkningsutveckling.
En grundläggande förutsättning för långsiktig samhällsekonomisk stabilitet är kommuninvånarnas
sysselsättning, på en stark och mångsidig lokal och regional arbetsmarknad. För att underlätta för
kommuninvånarna att välja gång/cykel eller kollektiva färdsätt är det viktigt att kommunikationerna
är bra till och från arbete, studier och andra aktiviteter. Det är även viktigt att vägarna till och från
kommunen är trafiksäker och fungerar optimalt. Kommunstyrelsen och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bearbetar Trafikverket, andra statliga myndigheter och andra
organisationer för förbättringar av väg 225.

Nämndens mål
1.

Befolkningstillväxt medför utökat behov av kultur- och fritidsaktiviteter, vilket ska
återspeglas i verksamheterna.

Nynäshamn kommun växer vilket innebär att avdelningen måste säkerställa att utbudet av kulturoch fritidsaktiviteter också ökar. Det finns ett behov av att utveckla nya mötesplatser och
aktivitetsytor som är lokalt anpassade.
Nämndens åtaganden:
1. UNG fritid följer upp verksamheten och tillsammans med ungdomar skapar ett
attraktivt programinnehåll.

2019

Ung fritid fortsätter att kvalitetssäkra verksamheten i Villan, men ska också arbeta med att göra
fritidsgården i Ösmo mer attraktiv. Erbjuder aktiviteter i samverkan med ungdomar på skolor.
2. Simhallen strävar efter en balans mellan skolors simundervisning och
simsällskapets föreningsdrivna träning, samt erbjuder tillfällen för
motionssimning.

2019

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.
3. Biblioteket med filialer utvecklar sin verksamhet och växer i sin roll som
kommunens kulturnav.
Biblioteket ska levandegöra medieinnehållet i en varierad programverksamhet, även i samarbete
med andra aktörer. Detta för att nå fler och nya målgrupper. För att kunna utveckla biblioteket
till ett kulturnav är det viktigt att fånga upp potentiella besökares önskemål och behov.

2019
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4. Biblioteket avser att utveckla mångspråksavdelningarna för att därmed följa
Nynäshamns demografiska utveckling.
Tack vare medel från Kulturrådet kommer biblioteken att kunna förstärka sitt språkbestånd och
på så sätt bli relevanta för såväl gamla som nya Nynäshamnsbor.
5. Kultur- och fritidsavdelningen ska utveckla möjligheten till att bedriva
spontanidrott genom att verka för en utbyggnad av aktivitetsytor i alla
kommuner.
Kultur- och fritid samverkar med MSN när det gäller övergripande planer, för att säkerställa att
ytor för ett aktivt friluftsliv finns med.
6. 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.
Kultur- och fritid erbjuder stöd i form av verksamhetsbidrag, lokalbidrag och snabb
slant. Dessutom sker ett samarbete med Stockholmsidrotten som innefattar utvecklingsstöd i
form av dialog, föreläsningar och workshops.

Kommungemensamt mål (2)

Nynäshamn är en företagsvänlig kommun

Nynäshamn är en attraktiv plats för etablering och utveckling av företag. Inom kommunen kan
företag starta, växa och utvecklas. Kommunorganisationen samverkar aktivt för att ge företagen
goda förutsättningar att växa genom att erbjuda möjligheter till god kompetensförsörjning, aktiv
markpolitik för hållbara bostäder och områden, och stöd. Nynäshamn är den naturliga platsen för
företag som har hållbarhetsperspektiv på produktion, transporter och socialt ansvarstagande.
Det finns inget nämndspecifikt mål.
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Kommungemensamt mål 3

Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service och gott
bemötande
Nynäshamns kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Genom en effektiv kommunal verksamhet
och politiska prioriteringar skapas utrymme för framtida behov. Alla verksamheter prövar löpande
möjligheterna till nya och effektivare arbetssätt. Kommunorganisationen samverkar för att ge
företagen och invånare goda förutsättningar genom att erbjuda god service, bra bemötande och en
tydlig och förståelig myndighetsutövning. Kommunens samhällsservice växer i takt med kommunens
befolkningsökning (utbildning, kultur, äldreomsorg, parker osv.).

Nämndens mål
2.

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

Enligt SCBs Medborgarundersökning 2017 är idrotts- och motionsanläggningar ett område som bör
prioriteras för att få nöjdare medborgare i Nynäshamns kommun. Anläggningarna är miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ansvar, men viss drift och verksamhet är kultur- och fritidsnämndens.
Nämndens åtaganden:
7. Kultur- och fritidsavdelningen arbetar för att effektivisera och skapa en bättre
service gentemot våra medborgare.

2019

Verksamheternas differentierade målgrupper kräver ny kunskap kring bemötande.
Avdelningen kommer att följa upp verksamheternas servicenivå och erbjuda temadagar och
kompetensutbildning för personal.
8. Kultur- och fritidsavdelningen ska se över systemet för nyckelhantering till
kommunens idrottshallar.

2019

Kultur- och fritidsavdelningen kommer att göra en översyn av hantering av nycklar och
nyckelbrickor för att få en effektivare service. Samtliga lokaler ses över.
9. Kultur- och fritidsavdelningen ska införa ett digitalt system för
bidragsansökningar och se över bidragshanteringen i stort.

2019

Hanteringen av bidrag till föreningar kommer att underlättas när ett nytt digitalt system införs i
kommunen. 2018 tog kultur- och fritidsavdelningen också över ansvaret för sociala-och
pensionärsföreningar och inte bara bidrag som avser kultur- och idrottsföreningar. Hela
hanteringen av bidrag, reglemente, ansökningsblanketter, webbinformation ska ses över under
2019. Allt ska göras mer brukarvänligt.
10. Kultur- och fritidsavdelningen ska arbeta för att utveckla Kvarnängens IP.
Kvarnängens IP behöver upprustas utifrån brukarnas behov och erbjuda en komplett idrottsplats
med en rimlig servicenivå för de föreningar och kommuninvånare som använder Kvarnängen.
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 diskuteras fram.
11. Biblioteken ska utveckla servicen gentemot våra medborgare.
Servicegraden kan förbättras genom att stärka personalens kompetens i mötet med låntagare
som har olika behov. Syftet är att bibehålla biblioteket som en trygg plats.

20192022
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Kommungemensamt mål (4)

Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nynäshamns kommun både upplevs och är känd som en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är
våra viktigaste ambassadörer för att locka nya medarbetare. Kommunens medarbetare upplever att
de har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet bedrivs. Kompetensutveckling
utifrån verksamheternas behov är viktigt för medarbetarnas utveckling. I kommunen finns goda
möjligheter till karriär. Metoder och stöd för ett hållbart chefskap är väl utvecklat.
Det finns inget nämndspecifikt mål.
Nämndens åtaganden:
Följande åtagande ska stödja kultur– och fritidsnämndens arbete:
12. Kultur- och fritidsavdelningen ska genomföra gemensamma personaldagar med
samtliga verksamhetsområden
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.

2019

7(10)

Kommungemensamt mål (5)

Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka

Nynäshamn är en attraktiv och trygg kommun för kommuninvånarna och besökare. Kommunen
erbjuder en god livsmiljö, med närhet till det viktiga i livet, som lockar till att starta och utveckla
verksamheter, till att bosätta sig här och till att besöka kommunen. Kommunen upplevs som ett
öppet, tolerant samhälle med en god social sammanhållning.
Nynäshamns kommun skapar goda möjligheter för en innehållsrik och omväxlande fritid genom sin
natur-, kultur-, idrotts och fritidsmiljö. Verksamheterna stimulerar till aktivt deltagande och barn och
ungdomar ska prioriteras

Nämndens 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.
Nämndens åtaganden:
13. Kultur- och fritidsavdelningen ska utveckla samarbetet med
informationsansvariga, för att bättre synliggöra kultur- och fritidsaktiviteter i
olika medier.

2019

Kultur- och fritidsavdelningen har uppmärksammat att verksamheternas utbud av aktiviteter och
evenemang måste kommuniceras mer, för att alla målgrupper ska kunna ta del av utbudet.
Satsning görs med ökad utbildning och samverkan med kommunikationsavdelningen.

14. Kultur- och fritidsavdelningen ska lägga upp en strategi för omvärldsbevakning.

2019

Varje verksamhetsområde bevakar trender och förändringar i samhället utifrån respektive
område, vilket underlättar förändringsarbeten på sikt.
15. Biblioteken förbättrar sina miljöer för att skapa stimulerande och kulturella
mötesplatser för medborgarna.

2019

Biblioteket ska eftersträva att vara ett vardagsrum för sina besökare med yta för lugn och ro
samt möten anpassade efter olika åldersgrupper. ”Vardagsrummet” innefattar även yta för
studier och högläsning samt plats för intressanta samtal och kulturupplevelser.
16. Kultur- och fritidsavdelningen fortsätter stödja den lokala kulturföreningens
insatser på Öja/Landsort.
Landsort är idag en viktig plats för konst och kultur som kultur- och fritidsnämnden anser av vikt
att bevara. Avdelningen har stöttat med medel för en översyn av skulpturernas placering samt
byggande av podium. Fortsatt kontakt hålls med ansvariga på plats under 2019.

2019
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Nämndens 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.
Föreningar bidrar till social utveckling, identitetsskapande och till att stärka 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.
Nämndens åtaganden:
17. Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för planering och genomförandet av
Kulturveckan.

2019

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
temadagar ex barnkulturdagen. Utvärdering görs efter veckan för att förbättra både
programinnehåll och organisationen kring verksamheten.
18. Kultur- och fritidsavdelningen ska genomföra en idrottsdag för att lyfta
idrottsföreningarnas möjlighet att presentera sina verksamheter.

2019

Under 2019 kommer kultur-och fritidsavdelningen att genomföra en Idrottsdag på våren. Syftet
är att föreningarna ska erbjuda barn-och unga att prova på en idrott, för att inspirera till att
börja idrotta, utifrån ett hälsoperspektiv.
19. Kultur- och fritidsavdelningen utvecklar arbetet med idrottshallen i Stora Vika.
Under 2018 påbörjades renoveringen av idrottshallen i Stora Vika. Under 2019 ska kultur- och
fritidsavdelningen se över användningsområden, så att idrottshallen kan bokas för olika
aktiviteter och verksamheter.
20. Kultur- och fritidsavdelningen ska se över kriterierna för utdelning av stipendier
och priser.
Kultur- och fritidsavdelningen anpassar regelverket för stipendier och utmärkelser så att de
blir en hjälp och möjlighet för stipendiaterna, att utvecklas inom sitt område

Indikatorer, redovisas vid bokslut:
1. Antal föreningar som bedriver idrottsverksamhet
2. Antal föreningar som bedriver kulturverksamhet
3. Antal föreningar som bedriver sociala verksamheter
4. Antal pensionärsföreningar

2019
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Kommungemensamt mål (6)

Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser

I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde och rättigheter att delta i samhällslivet
oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund. Kommunens arbete främjar delaktighet,
jämställdhet, mångfald och likabehandling.
Det har avgörande betydelse för att förhindra ohälsa. Hälsa definieras som ”ett tillstånd av
fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande” av Världshälsoorganisationen (WHO). Hälsa är
därmed något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är något positivt som omfattar goda livsvillkor,
goda levnadsvanor och frånvaro av missbruk. Prioriterad målgrupp i kommunens arbete är barn,
ungdomar och äldre.

Nämndens mål
5.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter upplevs som jämlika och tillgängliga för 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.
Nämndens åtaganden:
Följande åtaganden ska stödja kultur- och fritidsnämndens arbete med kommunfullmäktiges mål:
21. Kultur- och fritidsavdelningen verkar för bildandet av ett Ungdomsråd.

2019

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.
22. Kultur- och fritidsavdelningen ser över möjligheterna att bilda en ”fritidsbank”.

2019

En ”fritidsbank” innebär insamling av fritidsutrustning som sedermera kan lånas ut. Det ökar
möjligheten för fler att utöva sport och idrott. Kultur- och fritidsavdelningen kommer under året
att utreda hur man på bästa sätt ska kunna erbjuda detta i samverkan med någon förening.
23. Kultur- och fritidsavdelningen deltar i flera arrangemang riktade mot barn- och
ungdomar med funktionsvariationer.

2019

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.
Föreningslivet ska erbjudas stöd, i att utveckla sin verksamhet för målgruppen, genom
utbildningar och bidrag.
24. Biblioteket ska initiera ett samarbete med aktörer som arbetar med barn och
unga med funktionsvariation för att göra biblioteksverksamheten tillgänglig.
Insatser ska göras för att bättre informera skolpersonal om det programutbud och anpassade
hjälpmedel som finns för barn med funktionsvariationer.
25. Simhallen arbetar för att utveckla simskoleverksamheten.
Översyn av verksamheten ska genomföras, för att möta ett utökat behov av simundervisning.

2019
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Kommungemensamt mål (7)

Alla barn och unga växer upp med goda villkor för utveckling lek och lärande

Tillgången till ett förskole- och utbildningssystem av hög kvalitet har stor betydelse för barns och
ungdomars livssituation. Nu och senare i livet. Utbildningen ger alla likvärdiga möjligheter att
utvecklas och nå goda resultat, oavsett bakgrund eller förutsättningar.
För barnen och ungdomarna är den trygga och utvecklande miljön både socialt och fysiskt, samt
utbudet av bra kultur och fritidsaktiviteter viktiga förutsättningar för framtiden.

Nämndens åtaganden:
Följande åtaganden ska öka kultur- och fritidsnämnden möjligheter att nå kommunfullmäktiges mål:
26. Kultur- och fritidsavdelningen arrangerar LOV-satsningar med medel från
socialstyrelsen, under förutsättning att dessa medel tilldelas enligt
regleringsbrev 2019.
Avdelningen söker medel för att arrangerar 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.

27. Genom s.k. föreningsbidrag stärker man föreningslivets möjligheter att erbjuda
aktiviteter för våra medborgare oavsett ålder.
Kommunens föreningsliv erbjuder ett utbud av aktiviteter för barn och unga, som stimulerar till
en aktiv och rörlig fritid. Föreningslivet bidrar till att stärka barn och ungas identitet och
medverkar till att skapa goda förutsättningar för en trygg miljö.

2019
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Kommungemensamt mål (8)

Nynäshamns kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt
hållbart och klimatsmart samhälle

Nynäshamns kommun har antagna Klimat-och miljömål 2018-2021 – Med sikte mot 2045. Det är
kommunens dokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn till 2020 och styra riktningen
mot ett Nynäshamn med netto-noll-utsläpp av växthusgaser år 2045.
Det finns inget nämndspecifikt mål.
Nämndens åtaganden
Följande åtaganden ska stödja kultur- och fritidsnämndens arbete med kommunfullmäktiges mål:
28. Avdelningen bevakar motionsspår och badplatser i samarbete med miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningen/gata- parkavdelning.
Kultur- och fritidsavdelningen har ansvar för underhåll och utveckling av badplatser och
motionsspår. Avdelningen eftersträvar att erbjuda kommunens medborgare möjlighet till
avkoppling och rekreation på väl fungerande anläggningar.

