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Inledning
Mål och budget 2020 – 2023 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. Nämnden
berörs dock inte av alla kommungemensamma mål.
Nytt för 2020
Ansvaret för motionsslingor och badplatserna i form av vattenprover och bryggöversyn, överförs till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
Den 1 januari 2020 blir delar av FN:s barnkonvention lag. Barnkonventionen poängterar alla barns
samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Bestämmelsen är
vittomfattande – alla åtgärder som rör barn. Den griper således in i nästan alla politikområden,
inte bara traditionella barnområden som skola, barnomsorg, social barnavård, fritidsverksamhet.
Det framgår av formuleringen att barnets bästa alltid ska beaktas i beslutsfattandet. Barn har rätt
att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall
som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Konventionen
kräver inte att vad som är bäst för barnet alltid skall vara utslagsgivande, men barnets bästa ska
ligga med och väga tungt i vågskålen när beslut som rör barn ska fattas.
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Ekonomisk Hållbarhet Nynäshamns kommun har en
gynnsam tillväxt

Social Hållbarhet –
Nynäshamns är attraktivt att
bo, leva i och besöka

Ekologisk Hållbarhet –
Nynäshamns kommuns
verksamheter främjar
biologisk mångfald samt ett
hållbart och klimatneutralt
samhälle

INRIKTNINGAR
Antalet kommuninvånare ska öka
Antal 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

Kommuninvånarna ska känna sig
tryggare

MÅLOMRÅDEN
1.

Klimat, energi och luft

2.

Hållbar planering och god
bebyggd miljö

Kommuninvånarna ska känna sig
nöjdare

3.

Fungerande ekosystem och
friska vatten

Attraktiviteten för besökare ska öka

4.

Giftfria och resurssnåla
kretslopp

Kunskapsnivån i skolan 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

Kulturområdet

Fritidsområdet

Övrigt

Biblioteksverksamhet

UNG fritid

Ungdomsråd

Kulturbuss

Öppen barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsstöd

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
Naturisbanor
Anläggnings- och bokningsfrågor
Bidrag till ungdoms- och
idrottsföreningar

Nattvandring
Allmänna anslagstavlor
LOV-verksamhet
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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.
Nynäshamn kommun växer vilket innebär att avdelningen arbetar för att utbudet av kultur- och
fritidsaktiviteter också ökar.

Nyckeltal, 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
Nämndens åtaganden:
1. UNG fritid skapar ett attraktivt programinnehåll tillsammans med ungdomar

2020

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

2020

Fritidsgården Vanstagården, tidigare Exit, har blivit mer tillgänglig genom utökade öppettider
och en utvärdering kommer att göras.
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

2020

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

2020
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5. Biblioteket med filialer utvecklar sin verksamhet och växer i sin roll som
kommunens kulturnav

2020

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

2020

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

2020

Kultur- och fritid samverkar med MSN när det gäller övergripande planer, för att säkerställa att
ytor för ett aktivt friluftsliv finns med.
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.
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.

2020
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Kultur- och fritidsnämndens mål
2.

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

Nämndens åtaganden:
9. Kultur- och fritidsavdelningen tar fram ett Kulturpolitiskt program

2020

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.
10. Kultur- och fritidsavdelningen arbetar för att effektivisera och skapa en
bättre service gentemot våra medborgare

2020

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.
11. Kultur- och fritidsavdelningen ska se över systemet för nyckelhantering
till kommunens idrottshallar

2020

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.
12. Kultur- och fritidsavdelningen ska införa ett digitalt system
för bidragsansökningar samt se över bidragshanteringen i
stort

2020

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.
13. 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 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.

20202023
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2. 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

2016

2017

2018

16,1

15,7

13,5

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

25

24

25

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv

5,8

5,1

5,4

Nöjd Medborgar-Index - Kultur

61

60

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter

56

55

-

2019

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.
Nämndens åtaganden:
14. Kultur- och fritidsavdelningen ska ta fram rutiner för marknadsföring i
samverkan med kommunikationsavdelningen

2020

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

2020
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16. Kultur- och fritidsavdelningen fortsätter stödja den lokala kulturföreningens
insatser på Öja/Landsort

2020

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

2020

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.

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

2020

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

2020
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Kultur- och fritidsnämndens 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:
20. Kultur- och fritidsavdelningen och UNG fritid ska starta ett Ungdomsråd.

2020

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

2020

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.
22. Kultur- och fritidsavdelningen arrangerar LOV-satsningar

2020

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.
23. Kultur- och fritidsavdelningen deltar i kommunens övergripande arbete för
implementering av FN:s barnkonvention
Barnkonventionens riktlinjer ska genomsyra alla våra verksamheter.

2020
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3. Ekologisk Hållbarhet –
Nynäshamns kommuns verksamheter främjar biologisk
mångfald samt ett hållbart och klimatneutralt samhälle
Målområden
1. Klimat, energi och luft
2. Hållbar planering och god bebyggd miljö
3. Fungerande ekosystem och friska vatten
4. Giftfria och resurssnåla kretslopp

Kultur- och fritidsnämnden har inga egna mål inom målområdena.
Nämndens åtaganden:
24. Kultur- och fritidsavdelningen ska ta fram en plan för kommunens
konstgräsplaner

2020

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 plasteller gummibaserat granulat.
Åtgärder har vidtagits för att informera användarna av befintliga konstgräsplaner om att
minimera spridning av granulat till dagvattenledningar, avlopp och naturen.
25. Kultur- och fritidsavdelningens verksamheter avvänder olika kärl för att
källsortera materia, material med mera för att minska avfallsmängden

2020

