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Viktiga händelser 

 Valborgsfirande och midsommarfirande på Ekbacken samverkan ÖHF 

 Nationaldagen firades den 6 juni på Ekbacken med underhållning av bland andra 
Svenska Lyxorkestern. 

 Parkteatern och Kullehusteatern gästspelade på Ekbacken i augusti med fri entré.  

 Skapande söndagar med bland annat öppet hus på Metodverkstan arrangerades. 

 Forskningsgrävning och amatörarkeologisk kurs på Biskopstuna för andra året.  

 Värd för finalen i kunskapstävlingen Vem vet mest om Österåkers kommun 
(klass 3 och 4) 

 Seniorernas dag på Ljusterö och på Ekbacken 

 En promenad med  kulturhistoriska skyltar på Ingmarsö har invigts. 

 Film i Österåker har erbjudit ungdomar att skapa VR-film för äldre som 
sommarjobb. 

 Konstnären David Svensson och konstnärsduon Aaro och Fahlsten är vinnarna 
av projekttävlingen att konstnärligt gestalta en ny entré till centrala Åkersberga, 
Kanalstaden, Österskär och skärgården.  

 Teater och musik för förskolan har genomförts för ca 680 barn. 

 Mitt Åkersberga – videopromenader av ungdomar. Konstnären Markus Emilsson 
har tillsammans med tio ungdomar från kommunen som ett sommarjobb under 
juni skapat ett tillfälligt offentligt konstverk. I åtta olika videopromenader delar 
ungdomarna med sig av sina tankar om hur det är att bo och leva i Österåker. 

 Kommunal konst inköpt under de senaste två åren ställdes ut på Österåkers 
bibliotek 25 januari- 14 februari. 

 Pris i årets skrivartävling i samband med Mänskliga Rättigheter Film, delades ut 
av kommunens samarbetspart Rotary  

 Stärkta bibliotek – bidrag som förstärker program, aktiviteter, interiörer i 
bibliotekslokaler, studieresa, marknadsföring och digital kompetensutveckling för 
brukare och medarbetare. 

 På Margretelunds konstgräsplan har granulat fyllts på 
 Konstgräsplanen vid Österåkers sportcenter har reparerats 
 Utbildning i värdegrundsarbete har genomförts med idrottsföreningar 
  tillsammans med Stockholmsidrotten och Johan Fallby, Idrottspsykolog. 
 En idrottsdag, Den stora idrottsdagen, har genomförts i samband med 

Idrottsgalan. 
 Med bidrag från MUCF utökades riktade sommarlovsaktiviteter till ungdomar i 

åldern 13-15år på fritidsgårdarna. 
 På sportlovet samarbetade fritidsgårdarna med föreningen  ”IFEN” och veckan 

fylldes med fantastiska aktiviteter för våra ungdomar. 194  ungdomar deltog i 
aktiviteter 
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1. Ekonomisk sammanfattning 

 

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti uppgår till 55,8 mnkr vilket 
motsvarar 64 % av årsbudgeten. Avvikelsen är 1 mnkr mot budget och beror främst på 
att bidrag inte utbetalts i samma takt som kostnaden budgeterats. Bokslutsprognosen är 
87,4 mnkr vilket är samma som budgeterat. 

 

2. Verksamhetsuppföljning 

 

 

2.1 Nämnd och förvaltning 
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden omfattar kommunens kultur- och 
fritidsverksamhet. Nämnden tar fram riktlinjer, förslag till peng och resursfördelning, 
hanterar avgifter och ersättningar och följer upp mål och kvalitet. Inom nämndens 
ansvarsområde ligger beslut om föreningsbidrag, kulturevenemangsbidrag och bidrag 
till ungas egen organisering. Nämnden ansvarar även för drift av bibliotek och 
verksamheten inom Kulturknuten. Nämndens politiska kostnader har uppgått till 469 
tkr vilket är 136 tkr högre än budget. Under våren hölls bland annat en utbildning för 
nämnden som bidragit till de högre kostnaderna under första halvåret. 

HELÅR JANUARI-AUGUSTI

Driftsredovisning per slag        
(belopp i tkr)

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget-
avvikelse

Utfall 
2018

Period-
budget

Utfall 
perioden

Budget-
avvikelse

Förbrukat av 
helårsbudget 

%
Verksamhetens intäkter
Avgifter 4 438 4 438 0 4 244 2 934 2 728 -206 61%

Övriga intäkter 763 763 0 3 129 533 1 045 512 137%

Summa intäkter 5 201 5 201 0 7 373 3 467 3 773 306 73%

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader -14 005 -14 005 0 -13 070 -9 231 -9 306 -76 66%

Lokalkostnader -15 774 -15 774 0 -10 137 -10 516 -10 197 319 65%

Kapitalkostnader -1 250 -1 250 0 -1 405 -833 -824 9 66%

Köp av verksamhet -45 832 -45 832 0 -44 281 -30 525 -30 457 68 66%

Övriga kostnader -15 740 -15 740 0 -17 621 -9 168 -8 837 331 56%

Summa kostnader -92 601 -92 601 0 -86 514 -60 274 -59 622 651 64%

Verksamhetens nettokostnader -87 400 -87 400 0 -79 141 -56 806 - 55 849 957 64%

HELÅR JANUARI-AUGUSTI

Driftsredovisning per verksamhet 
(belopp i tkr)

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget-
avvikelse

Utfall 
2018

Period-
budget

Utfall 
perioden

Budget-
avvikelse

Förbrukat av 
helårsbudget 

%
Kultur- och fritidsnämnden -504 -504 0 -436 -333 -469 -136 93%

Stab -8 548 -8 548 0 -10 609 -5 676 -6 136 -460 72%

Bidrag föreningsverksamhet -5 209 -5 209 0 -4 828 -2 525 -1 171 1 354 22%

Allmän fritidsverksamhet -1 366 -1 366 0 -1 461 -994 -625 369 46%

Kulturverksamhet -6 471 -6 471 0 -5 409 -3 852 -3 938 -86 61%

Simhallar -3 830 -3 830 0 -3 860 -2 567 -2 613 -46 68%

Sport- och friluft -23 597 -23 597 0 -16 426 -15 725 -16 400 -675 70%

Fritidsgårdar -12 954 -12 954 0 -12 072 -8 636 -8 515 121 66%

Bibliotek -14 055 -14 055 0 -13 081 -9 292 -8 957 335 64%

Musikskola -10 866 -10 866 0 -10 959 -7 206 -7 025 181 65%

Verksamhetens nettokostnader -87 400 -87 400 0 -79 141 -56 806 - 55 849 957 64%
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Förvaltningsledningen/stab har kostnader för perioden på 6  mnkr vilket är 1 mkr 
lägre än vid delårsbokslutet 2018 om än 460 tkr högre än periodens budget. Det 
högre kostnadsutfallet omfattar kostnader för bemanning av servicecenter med 50% 
av en tjänst, extra kostnader för GDPR och vissa gemensamma kostnader för lokaler. 
Budget för gemensamma avskrivningskostnader för tidigare investeringar återfinns 
till viss del på allmän fritidsverksamhet där ett motsvarande kostnadsutrymme därför 
finns. 

2.2 Idrott och fritid  
Anläggandet av ett konstgräs fyllt med sand i stället för med gummigranulat gjorde 
att spelarna tappade förtroendet för planen. Man upplevde en ökad skaderisk. Under 
våren har därför arbete genomförts för att byta ut en del av grusfyllningen mot 
gummigranulat. Bytet har fått en mycket positiv respons.  

Konstgräset vid Österåkers sportcenter har genomgått en omfattande renovering där 
skadade partier har bytts ut samt att miljöåtgärder i form av granulatfällor har 
genomförts vid konstgräsen på Åkersberga idrottsplats och Röllingby.  

Friluftsliv 

Efter stormen Alfrida fälldes mycket träd över kommunens motionsspår och 
vandringsleder. Omhändertagandet av dessa har pågått under delåret och pågår 
fortfarande.  

Extra sand har påförts de kommunala baden.  

Föreningslivet 

Det fördjupade värdegrundsarbete som gjorts med tre av kommunens stora 
föreningar tillsammans med Stockholmsidrotten och Idrottspsykologen Johan Fallby. 
Arbetet kommer följas upp och fortsätta resten av året och målet är att det ska 
komma att inkludera ytterligare föreningar. 

Kommunens första ”Den stora idrottsdagen”. Föreningar fick möjlighet att visa upp 
sina verksamheter för potentiella nya medlemmar samt prisas för sina insatser. Årets 
stora idrottsdag inkluderade även invigningen av kommunens nya 
friidrottsanläggning.  

2.3 Ung i kommunen 
Ungdomslotsen har samverkat med Samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådsdialog 
med målgruppen yngre, samverkat sektorsövergripande i arbetet med skolpaket 
kopplat till Mänskliga rättigheter film. Ungdomslotsen har även fungerat som 
administrativt stöd i Barn- och ungdomsrådet samt förberett inför Toleransprojektet 
som startar under hösten.  
Vi deltar i ett nätverksarbete nationellt för att stärka genomslagskraften i de 
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ungdomspolitiska målen. Ungdomslotsen arbetar tillsammans med Mucf 
(myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att ta fram ett 
metodmaterial riktat till kommuner och regioner. Förberedelser pågår inför att 
kommunen genomför LUPP- undersökningen under hösten. Det har tagits fram en 
arbetsgrupp och en styrgrupp inför LUPP och arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete. 

Bidraget Ungas egen organisering har betalats ut till 5 projekt hittills i år. 
Lovaktiviteter, ett HBTQ-projekt, integration och teambuilding är några teman 
ansökningarna haft.   

2.3.1 Fritidsgårdar 
Fältgruppen har haft en utmaning med en växande problematik med en gruppering 
ungdomar som har negativ inverkan på varandra. I samverkan med vårdnadshavare, 
skola, Trygg i Österåker, polis, socialtjänst, har man nu hitta en långsiktig och hållbar 
arbetsmetod. Fokus ligger på att arbeta aktivt i nätverkslag med de individer som är 
motiverade till en förändring i positiv riktning. Fältgruppens målgrupp är från 
årsskiftet 10-18år.  
På sportlovet skedde samarbete med föreningen  ”IFEN” och veckan fylldes med 
fantastiska aktiviteter för våra ungdomar. 194 ungdomar deltog i aktiviteter som, 
fotokurs, bubble ball, gokart, paintball och bowling samt en skidresa till Romme med 
mera 

RFSL ungdom har under våren utbildat ungdomar i syfte att genomföra HBTQ 
ronder. Den första ronden har genomförts. 

Under våren har ett intensivt arbete skett på Bergagården för att öka tryggheten för 
våra besökare.  

Under sommaren har fritidsgårdarna arrangerat, Motorläger, Badbilen Ljusterö, 
Fotoläger, Teaterläger och ”Draget en aktivitetsvecka innan skolan startar. 

Med bidrag från MUCF utökades riktade sommarlovsaktiviteter till ungdomar i 
åldern 13-15år och 
Återföreningsdagen i samarbete med fritidshemmen där ca350 barn deltog. 
Två föreställningar med teater har producerats under våren. 
 

2.4 Kulturverksamhet för barn och unga 
Offentliga arrangemang för barn och deras vuxna har arrangerats på Österåkers 
bibliotek i form av ringlekar med Eva Hillgren och barnteater med Teater Barbaras 
Barbie-Nils och pistolproblemet, samt  Öppet hus på Metodverkstan vid tre tillfällen 
under våren.   

Kultur och fritidsnämnden har stått värd för finalen i kunskapstävlingen ”Vem vet 
mest om Österåker” som Österåkers hembygds- och fornminnesförening arrangerar 
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för klass 3 och 4 i samarbete med kommunen. 10 000 kr fördelas mellan de tre 
klasser som tar sig till finalen. 
Teater och musik för förskolan har genomförts för ca 680 barn. Margretelundsskolan 
erbjöds manusverkstäder kring film som en försöksverksamhet i april. 

Filmverkstäder och en filmvisning för skolan har anordnats i samarbetet med 
Stockholms Filmfestival Junior. På Bergagården har kultur- och fritidsförvaltningen 
deponerat filmteknik, för att ge möjlighet för unga att låna teknik som en form av 
talangutveckling.  
Praktikanter inom VR-producentutbildning och sommarjobbande ungdomar har 
skapat VR-filmer kring bland annat badplatser, skogsvandring, konstutställningar m. 
m. Filmerna kommer att kunna ses av kommunens äldre till hösten. Samtliga 
filmverksamheter är en samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, 
näringslivsenheten och fritidsgårdarna, där kultur- och fritidsförvaltningen leder 
projektet.  
 

2.4.1 Kulturknuten och arrangemang 
Konsert med Les Enchantés i Säbykyrkan i samarbete med Säbykyrkans kultur- och 
fritidsförening. Konserten filmades med VR-kamera och kunde i efterhand avnjutas 
med VR-glasögon av boende på två äldreboenden i Österåker.  
Valborgsfirande och midsommarfirande på  Ekbacken i samverkan med Österåkers 
hembygds- och fornminnesförening. 
Den 6 juni firades nationaldagen på Ekbacken, med underhållning av Svenska 
Lyxorkestern och två av kommunens musikskolor. Ceremoni för nya svenska 
medborgare i Vita huset.  
Seniorernas dag firades på Ljusterö torg i juni och på Ekbacken i augusti i samverkan 
med PRO, ÖHF och Blåsarsymfonikerna. 
Skymningsspelet Huldrans natt genomfördes i Trehörningens naturreservat.  
 
Satsning på scensommarteater  med fri entré på Ekbacken genomfördes i augusti. 
Parkteatern gästspelade med cirkusföreställningen Gregarious av och med Company 
Soon, och Kullehusteatern kom med årets uppsättning, Betjänten.  
Kulturevenemangsbidrag finansierar sverigefinnarnas dag arrangerad av Åkersberga 
finska förening 

Film i Österåker deltog 23 januari i mässan för e-tjänster och välfärdsteknologi på 
Kistamässan för att berätta om hur kommunen arbetat fram konceptet kring VR för 
äldre. 
 
Linköpings kommun deltog i ett seminarium kring VR- för äldre och 
förvaltningsövergripande samarbete i KF-salen 21 mars arrangerat av Film i 
Österåker.  
 
Föreningsbidrag 
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Kulturevenemangsbidrag har medfinansierat barnteater på Lurkan på Ingmarsö, 
berättarföreställningar på Husarö och Ljusterö, föredrag och utställning om 
Rysshärjningarna på Husarö och Ingmarsö , 50-talskväll och Livats Allsång på 
Ekbacken, Wiraspelen med flera verksamheter under sommaren. Sammanlagt har  
680 000 kr fördelats till 16 projekt 

Bidraget Kultur för äldre har under våren inneburit ett verksamhetsbidrag till 14 
föreningar och bidrag till fem projekt. Hittills har 350 000 kr fördelats av 400 000 kr 

 
Kulturmiljö 

En promenad med  kulturhistoriska skyltar på Ingmarsö har invigts. Skyltarna är 
finansierade av Kultur- och fritidsnämnden och har producerats av Ingmarsö-Brottö 
Kulturförening. 

Forskningsgrävning och amatörarkeologisk kurs på Biskopstuna i augusti månad. 
Utställning och olika publika program arrangeras under perioden, bland annat 
Arkeologidagen.  

14 mars arrangerade vi ett heldagsseminarium om fornvård för kommuner i regioner, 
i samarbete med Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. 

Fornvårdsinsatser har genomförts enligt fornvårdsplan. En leverantör av  
informationsskyltar för fornminnen på kommunal mark har direktupphandlats. 

Arbetet med att renovera Slussvaktarbostadens fortskrider. 

 

2.4.2 Konst 
Konstnären David Svensson och konstnärsduon Aaro och Fahlsten är vinnarna av 
projekttävlingen att konstnärligt gestalta en ny entré till centrala Åkersberga, 
Kanalstaden, Österskär och skärgården. Den 27 juni inleddes det konstnärliga 
uppdraget och trafiklösningen beräknas vara klar under våren 2020. 

Konstnären May Lindholms bronsfigurer kallade ”nystingar” är klara och kommer 
att placeras på ett torg i Östra Kanalstaden i närheten av Seniorgården under 
senhösten 2019. Tuppen på Ljusterö skolas tak av Berndt Helleberg har renoverats. 
Upphandling av konst för Slussholmen och Röllingbyparken har påbörjas. 

 

2.5 Bibliotek  
Biblioteket fortsätter arbetet med att vara en naturlig samlingpunkt för alla besökare 
genom att erbjuda litteratur och bokprat, aktiviteter, studierum, gratis wifi, datorer 
och skrivare, på öppettider som passar många. Huvudbiblioteket har öppet varje dag 
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förutom helgdagar,  tio månader per år. Filialen på Ljusterö har öppet två dagar i 
veckan med bemanning, övriga vardagar är funktionen Meröppet aktiverad. 
Ingmarsö har fortsatt öppet en dag per vecka året om. 

I år har biblioteket erhållit extra medel från Kulturrådet till bl a programverksamhet, 
vilket glädjande nog har resulterat i ökade besök och ökade antal utlån. Vi utvecklar 
och breddar programverksamheten både i egen regi och i samarbete med andra 
föreningar och verksamheter.  

Under våren 2019 har biblioteket inlett ett samarbetat med Lidingö, Täby, Norrtälje, 
Sollentuna och  Datorskolan ,ett projekt som finansieras genom Stärkta bibliotek. 
Tanken är att både medarbetare och brukare i kommunerna ska få utbildning i hur 
man använder digitala verktyg. Samarbetet kommer att löpa över minst ett år.  

Bokbåten fortsätter att åka ut till skärgården, två gånger per år. Tillsammans med 
Norrtälje, Värmdö och Haninge bidrar Österåkers kommun till att göra det möjligt 
att erbjuda skärgårdsborna tillgång till litteratur och till bibliotekspersonalens 
kompetens. Det är en mycket uppskattad händelse för de som bor i skärgården. 

Huvudbibliotekets lokaler har av många upplevts som mörka, varför vi i somras 
påbörjade ett långsiktigt arbete med att ersätta den stora mängd trasiga lampor som 
inte på många år har åtgärdats. I höst kommer nya möbler att köpas in med medel 
från Stärkta bibliotek. 

 
Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Utfall 

2018 Avvikelse Utfall bibliotek 2018 

Program och aktiviteter 473 450 538 88 
Besök 151 000 190 000 177 745 -12 255 
Utlåning 120 500 150 000 123 900 -26 100 

 

 

2.6 Musikskola 
De tre utförarna i kommunen, Österåkers Musikskola, Popskolan och Musikhuset 
har arbetat vidare i vårt kundvalssystem för musikskolor.  

Musikskolorna har undervisat 1347 elever under vårterminen i 1915 kurser.  Avtalet 
löpte ut våren 2018 och en ny upphandling av musikskoleverksamhet har genomförts 
då Livat artistskola har tillkommit. 
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3. Miljöarbete  

Inspektion har genomförts av kommunens konstgräsplaner och granulatfällor har 
installerats där det finns dagvattenbrunnar i anslutning till planerna.  

4 Framåtblick 

4.1 Idrott och fritid 
Nämnden deltar i arbetet med utvecklingen av kommunens anläggningar, framför allt 
kring Multihallen.  
De punkter som Svenska hockeyförbundet har krävt ska åtgärdas i ishallen för att 
godkänna sargerna för spel i tre år ska slutföras.  

Arbete fortgår med att utveckla strukturer kring föreningsdialog.  

4.2 Ung i kommunen 
Barnkonventionen bli lag 1 januari 2020. 

4.3 Kultur 
Som svar på uppdrag från nämnden planeras uppdaterade riktlinjer för Österåkers 
kommuns inköp av konst, att presenteras för kommunstyrelsen, efter samordning 
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Biblioteksplanen, som löper mellan 2016-2019, kommer att gås igenom och 
eventuellt revideras något. 

Bibliotekens uppdrag med förmedling av litteratur och språkutveckling är centrala, 
och de står beskrivna i Bibliotekslagen. Utöver de uppdrag som står i bibliotekslagen 
har ytterligare uppdrag riktats mot branschen – att vara behjälplig med att stödja den 
del av allmänheten som inte har tillräckligt med kunskap att använda digitala verktyg. 
För att kunna främja digital kompetens hos allmänheten måste det finnas en adekvat 
digital struktur samt kunskap hos personalen. Det är ett långsiktigt arbete som nu i 
höst påbörjas med hjälp av Stärkta bibliotek. När stödet från Kulturrådet upphör 
behöver vi fortsatt utveckla strukturen för att kunna erbjuda lämplig hjälp till 
allmänheten med syftet att motverka digitalt utanförskap. I övrigt är 
biblioteksvärlden inne i en förändringsprocess, där bl.a. lokala sökkataloger nu ska bli 
till en nationell katalog (LIBRIS), vilket innebär byte av system. Vi går mot nationella 
digitala bibliotekstjänster. Vidare förändras infrastuturen för bibliotekens webbsidor, 
till att bli än mer interaktiva och tillgängliga. Pliktlagstiftningen reformeras och nya 
direktiv kring upphovsrätten har kommit, vilka har antagits av EU. Allt detta fordrar 
en kompetensutveckling hos personalen.  



Bilaga 1.

Mål- och resultatstyrning  för Kultur- och fritidsförvaltningen, Österåkers kommun
Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål Resultatmål för KFN Indikator Kommentar

Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 2020-2021

Kommunens invånare och besökare ska i 

de kommunala idrottsanläggningarna 

uppleva att de får ett trevligt bemötande 

samt att anläggningarna är säkra, hela och 

rena.

NKI mätning till föreningar

Ny 2018 60 66 65 65

Enkät till berörda 

idrottsföreningar

Kultur och fritidsnämnden ska verka för 

ett varierat och allsidigt kulturutbud med 

hög kvalitet.

Antal offentliga kulturarrangemang för barn 

och vuxna som anordnats i kommunen med 

stöd av KFN. Ny 2018 - 92 90 90

Kultur och fritidsnämnden ska verka för 

att folkbiblioteket erbjuder hög 

tillgänglighet avseende öppetider och 

tillgång till medier, aktiviteter och 

program.

Antal öppetdagar per år totalt på 

folkbiblioteken.

Ny 2018 475 476 475 475

Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per 

vecka.

Ny 2018 62 62 62 62

Avser timmar per 

vecka 

Antal program och aktiviteter på 

folkbiblioteken
377 450 492 450 500

Österåker ska ha en ekonomi i balans. Nämden ska inte redovisa nåon negativ 

budgetavvikelse vid bokslut

Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ 

avvikelse. 1% 0% 2% 0% 0% % av nettokostnad

Österåker ska vara bästa skolkommun i 

länet.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för 

demokratiutveckling i skolan.  Fler skolor 

ska delta i kommunens 

demokratistärkande elevrådsarbete. 

Antal skolor som medverkar i kommunens 

demokratistärkande elevrådsarbete.

Ny 2018 8 10 10 10

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på 

omsorg för äldre och personer med 

funktionsnedsättning.

Den upplevda tillgängligheten till 

kommunens kultur och fritidsanläggningar 

ska öka.

NKI, intervjuundersökning för personer 

med funktionsnedsättning, NKI 

intervjuundersökning (ev. på Café Måsen)

Ny 2018 60 - 60 60

Nöjdhets-

undersökning *

Andelen unga som alltid känner sig trygga 

inom Kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde ska öka.

Trygghetsindex för unga i åk 8

90% 90% 90% 90% 90%

NKI på biblioteket (nollvärde 2018) Ny 2018 - 60 60 ej genomfört

Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna

97% 98%
95%

98% 98%

Måluppfyllelse (Målnivå)

Invånarna ska uppleva en professionell 

service av högsta kvalitet och ett gott 

bemötande i all kommunal service.

Österåker ska ha en trygg miljö.



Kommunfullmäktiges inriktningsmål Resultatmål för KFN Indikator Kommentar

Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 2020-2021

Stimulera till att verksamheter och 

föreningar inom nämndens område 

bedriver aktiviteter med hänsyn till 

miljön.

Andel föreningar som genomfört insatser 

inom miljöområdet.

Ny 2018 - 2 4 4

Pågående enligt plan, 

Riktlinjer för 

miljöbidrag till 

föreningar. Ta fram 

riktlinjer

Förbättra möjligheterna att arbeta 

långsiktigt och strategiskt med 

kulturmiljöfrågorna i Österåkers 

kommun.

Antal åtgärder som genomförts

Ny 2018 - 1 1 1

Pågående enligt plan. 

En förstudie till 

reviderat 

kulturmiljöprogram

Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten 

skall vara ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbar.

Kommunen ska erbjuda ett rikt och 

mångfacetteratt kultur- och fritidsliv, 

samt ha aktiva föreningar.

Antal idrottsföreningar med LOK-stöd,         

antal/10 000 inv

9 10 9 10

Källa 

Riksidrottförbundet/K

olada

Idrottsföreningar med varken pojk- eller 

flickdominerad verksamhet, andel (%)

15% 18% 17% 18%

Källa 

Riksidrottförbundet/K

olada

* Nöjdhetsundersökning genomförd hos LSS fritidsverksamhet. Undersökningsmetoden måste utvecklas för målgruppen, inget NKI resultat har kunnat sammanräknas.

Österåker ska utveckla ett långsiktigt 

hållbart samhälle där goda 

förutsättningar ges för människa, miljö 

och natur att samverka.

Måluppfyllelse (Målnivå)


