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Viktiga händelser
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Valborgsfirande och midsommarfirande samt Nationaldagsfirande på Ekbacken.
Parkteatern och Kullehusteatern gästspelade på Ekbacken i augusti med fri entré.
Forskningsgrävning och amatörarkeologisk kurs på Biskopstuna för andra året.
Seniorernas dag på Ljusterö och på Ekbacken
En promenad med kulturhistoriska skyltar på Ingmarsö har invigts.
Nya kulturhistoriska informationsskyltar enligt kommunens fornvårdsplan.
Film i Österåker har erbjudit ungdomar och praktikanter att skapa VR-film för
äldre och funktionsnedsatta.
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 har kunnat streamas via QR koder på
gula dörrar.

•

Datorskolan har mycket framgångsrikt hjälpt låntagare med diverse IT-relaterade
frågor på biblioteket.
Med medel från stärkta bibliotek ska biblioteket i centrum fräschas upp och
möbleras om, i syfte att erbjuda en trivsam miljö och öka tryggheten i lokalen.
Arbetet med en medieplan har påbörjats och kommer att bli klar våren 2020.
Programverksamheten mot barn och unga ökades, med hjälp av medel från
Stärkta bibliotek. Sommarboken var i synnerhet en populär tillställning som
lockade en stor publik. Vidare genomfördes en serie framföranden av Dansa och
språka med barn som riktar sig mot de riktigt små barnen och deras föräldrar.
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.
På sportlovet samarbetade fritidsgårdarna med föreningen ”IFEN” och veckan
fylldes med fantastiska aktiviteter för våra ungdomar. 194 ungdomar deltog i
aktiviteter
Skolpaket Värderingsarbete kopplat till Mänskliga rättigheter film
Återvändardagen: Skapad med lovpengar från Socialstyrelsen. Genomförd
tillsammans med fältgruppen för kommunens fritidsverksamheter

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Ekonomisk sammanfattning
Driftsredovisning
(belopp i tkr)
Verksamhetens intäkter
Avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter
varav internt
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
- varav bidrag
Summa kostnader
varav internt
Verksamhetens
nettokostnader

Budget
2019

Utfall
2019

Budgetavvikelse

Utfall
2018

4 438
763
5 201

4 162
2 207
6 369
-240

-276
1 444
1 168

4 244
3 129
7 373
-924

-14 005
-15 774
-1 250
-45 832
-15 740
-6 373
-92 601

-14 314
-15 380
-1 233
-46 170
-16 154
-6 365
-93 251
38 377

-309
394
17
-338
-414
8
-650

-13 070
-10 137
-1 405
-44 281
-17 621
-6 649
-86 514
37 941

-87 400

-86 882

518

-79 141

Nämndens nettokostnad för perioden januari till december uppgår till 86,9 mnkr
vilket motsvarar 99 % av årsbudgeten. Avvikelsen är 0,5 mnkr mot budget.
Budgetavvikelsen består främst av lägre kostnader för lokaler. Verksamheten har haft
ökade intäkter vilka främst består av statsbidragsintäkter från kulturrådet för Stärkta
bibliotek samt för musikskolorna.

Mål och måluppfyllelse
Kommunens vision är att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun som flest
väljer att flytta till, starta företag i och besöka; en skärgårdskommun i världsklass.
Kommunfullmäktige har fastställt sju inriktningsmål för mandatperioden:
•
•
•
•

Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott
bemötande i all kommunal service.
Ekonomi i balans.
Stark och balanserad tillväxt (Tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbar)
Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet.
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•
•
•

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet i omsorgen för äldre och människor
med funktionsnedsättning.
Trygg miljö
Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda
förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.

Kultur och fritidsnämndens mål för 2019 med måluppfyllelse finns redovisad i
bifogat måldokument (bilaga 1). Hur kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med
målen under året redovisas nedan under respektive mål och verksamhetsområde.

Professionell service av högsta kvalité och ett gott bemötande
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 mätningen visar att föreningarna är nöjda med skötsel och bemötande i
idrottsanläggningarna. Det är viktigt för nämnden att mäta nöjdheten med
detta vilket gör att vi fortsätter med undersökningen.
Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud
med hög kvalitet.
Målet är inte riktigt nått, men är delvis litet svårt att påverka eftersom föreningsliv
och externa aktörer bidrar till måluppfyllelsen.
Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög
tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och
program.
Målet är uppfyllt

Ekonomi i balans
Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut
Målet är uppfyllt

Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
Kultur och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan, fler skolor
ska delta i kommunens demokratistärkande arbete.
Intresset för att delta i kommunens demokratistärkande arbete har glädjande nog
varit stort.
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Högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med
funktionsnedsättning
Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska
öka.
Förvaltningen har tillsammans med föreningarna under året arbetat fram hur en
"årlig utbildning" skulle kunna se ut och landat i utbildningsveckan som provas 2020.
Då olika föreningar har olika behov och förutsättningar tror vi att bredden som ges
under en utbildningsvecka tillsammans med möjligheten att samverka föreningar
emellan blir ett konstruktivt sätt att utbilda.

Österåker ska ha en trygg miljö
Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde ska öka.
Målet när det gäller tryggheten är mycket högt satt och borde diskuteras, känslan av
trygghet är ändå väldigt hög och är viktig för verksamheten. Målet som gäller
tryggheten på biblioteket är uppnått.

Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda
förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka
Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med
kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.
En förstudie till ett reviderat kulturmiljö togs fram 2018-2019. Behovet av ett nytt
kulturmiljöprogram lyftes fram inför budget 2020 men inget beslut om att tillföra
budgetmedel till detta fattades.

Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbar
Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt
ha aktiva föreningar
Kommunens resultat håller sig i paritet med övriga jämförbara kommuner.
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Driftsredovisning per
verksamhet (tkr)
Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningsledning
Allmän fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Sport- och friluft
Fritidsgårdar
Bibliotek
Musikskola
Verksamhetens
nettokostnader

Budget
2019
-504
-13 757
-1 366
-6 471
-27 427
-12 954
-14 055
-10 866

-87 400

Utfall
Budget2019
avvikelse
-767
-263
-13 606
151
-945
421
-6 964
-493
-27 722
-295
-12 965
-11
-13 367
688
-10 546
320

Utfall
2018
-436
-15 437
-1 461
-5 409
-20 286
-12 072
-13 081
-10 959

-86 882

-79 141

518

Verksamhetsområde 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 767
tkr vilket är 263 tkr högre än budget. Under våren hölls bland annat en utbildning för
nämnden som bidragit till de högre kostnaderna under första halvåret.
Förvaltningsledningen/stab har kostnader för perioden på 13,6 mnkr vilket är 1,8
mkr lägre än vid bokslutet 2018 om än 151 tkr högre än periodens budget.
Kostnadsutfallet omfattar kostnader för bemanning av servicecenter med 50% av en
tjänst, extra kostnader för GDPR och vissa gemensamma kostnader för lokaler.

Verksamhetsområde Fritidsverksamhet - Ung i kommunen
Bidraget ungas egen organisering har delats ut till 6 olika projekt under året och
möjliggjort meningsfulla lovaktiviteter, evenemang och stärkande av HBTQ-frågor
på ungas initiativ.
Ungdomsrådet har träffats sex gånger under året och bland annat deltagit i arbetet
med framtagandet av offentlig konst, bidragit med ungas perspektiv på kommande
utvecklingsprojekt på SBF och samverkat i aktiviteter kopplat till ungt
entreprenörskap.
Inför FNs barnkonvention som lag har det bildats en arbetsgrupp med
representanter från kommunens samtliga förvaltningar som ungdomslotsen
sammankallar. Utbildnings- och informationsinsatser är under planering.
Toleransprojektet har startats upp under hösten 2019. Fyra medarbetare som utbildas
på Segerstedtinstitutet (GU) planerar parallellt projektets fortsättning i kommunen.
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Ett demokratistärkande skolpaket har tagits fram kopplat till Toleransprojektet och
kommer att riktas mot målgruppen för Toleransprojektets arbete.
Ungdomsenkäten LUPP har genomförts med årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
Svarsfrekvens 84 % i åk 8 och 73 % på gymnasiet. Det är fjärde gången kommunen
genomför LUPP. Denna gång finns en styrgrupp och en arbetsgrupp knuten till
arbetet för att utveckla förankring och genomslag av enkätresultatet.

Verksamhetsområde Kulturverksamhet – Arrangemang
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 och Uusi teatteris Millimatermannen. Folk’Avant
presenterade sin musiksaga Ljusmontören på biblioteket. För första gången spelade
Riksteaterns Tyst teater på Berga teater, vars skådespelar alla har en
hörselnedsättning.
Kultur och fritidsnämnden har stått värd för finalen i kunskapstävlingen ”Vem vet
mest om Österåker” som Österåkers hembygds- och fornminnesförening arrangerar
för klass 3 och 4 i samarbete med kommunen.
I syfte att erbjuda barn och unga ett attraktivt kulturutbud med kvalitet och bredd
har förskolebarn erbjudits 38 föreställningar av professionella artister i olika
scenkonstgenrer som teater, dans och musik. Dessa föreställningar har visats på
Berga teater och i Bergagårdens teaterlokal.
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. Under hösten
arrangerades också konsert med den svensk-finska folkmusikgruppen Folk’Avant i
Säbykyrkan. Teatergruppen 123Schtunk gästspelade på Berga teater i september.
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.
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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 har medfinansierat barnteater på Lurkan på Ingmarsö,
berättarföreställningar på Husarö och Ljusterö, föredrag och utställning om
Rysshärjningarna på Husarö och Ingmarsö, firandet av Sverigefinnarnas dag i
februari, 50-talskväll och Livats Allsång på Ekbacken, Wiraspelen med flera
verksamheter under sommaren samt luciafirande på Ljusterö och i Åkersberga.
Sammanlagt har 680 000 kr fördelats till 16 projekt
Bidraget Kultur för äldre har fördelat verksamhetsbidrag till 14 föreningar och
projektbidrag till nio projekt. Sammanlagt fördelades 410 000 kr.
Österåkers kommuns kulturpris 2019 tilldelades Ljusterö Konstförening.

Verksamhetsområde Kulturverksamhet – Film
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.
Film i Österåker har för femte året erbjudit Filmfestival för mänskliga rättigheter
genomfördes för 2565 skolelever under november i samverkan med Rotary,
biografen Facklan och Filmcentrum. Nytt för i år var att festivalen samordnades med
Österåkers gymnasiums temadag kring mänskliga rättigheter, festivalen lyfte även 100
år av svensk rösträtt.
VR filmer skapade av unga och praktikanter från Xenters Yrkeshögskola har visats
på särskilda boenden och träffpunkter. Filmerna ger en ökad tillgänglighet till kulturoch naturupplevelser för personer med funktionsnedsättning.
En ny subsajt har skapats: filmiosteraker.se

Verksamhetsområde Kulturverksamhet – Konst
Österåkers kommun har drygt 900 konstverk i sin ägo. KFN ansvarar för inköp,
registrering och förvaltning av kommunens konst. Konstverken är utplacerade i
kommunala lokaler och utomhusmiljöer. En uppdaterad konstpolicy, riktlinjer och
rutiner har arbetats fram under 2019.
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.

Sida 8 av 15

Verksamhetsområde Kulturverksamhet – 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 genomfördes i
augusti månad. Utställning och olika publika program arrangeras under perioden,
bland annat Arkeologidagen den 25 augusti.
Den 14 mars arrangerade Österåkers kommun ett heldagsseminarium om fornvård
för kommuner i region Stockholm, i samarbete med Länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet.
Fornvårdsinsatser har genomförts enligt fornvårdsplan. Sammanlagt tio nya
informationsskyltar som berättar om fornlämningar på kommunal mark i centrala
Åkersberga har satts upp: tre i Röllingby backar, tre i Kuckubacken, en vid
Norrgårdsvägen, två vid Söra gravfält och en vid milstenen vid Åkerstorp.
Under 2019 har Kultur- och fritidsnämnden slutfört uppdraget att utreda kulturvecka
i Österåker sommartid samt påbörjat uppdraget att utreda att organisera kulturskola.
Möjligheterna till en sommarscen på Ekbacken har inte vidare utretts då utredningen
ej förordade genomförandet av kulturvecka. Ekbacken är en känslig miljö invid
Åkers kanal som klassas som riksintresse. Möjligheterna till en permanent byggnation
är begränsade. Istället har behovet av en utomhusscen påtalats i arbetet med
Kanalstaden.
En revidering av kulturmiljöprogrammet har ej kunnat påbörjas eftersom erforderliga
medel ej funnits.
En framtida användning av Norrö Tingshuset behöver utredas då nuvarande
hyresgäst Österåkers hembygds- och fornminnesförening gjort klart att de inte är
intresserade av ett förlängt hyreskontrakt. I utredningen bör även ekonomiska
driftsaspekter lyftas fram för att beaktas i budgetprocessen. Under 2019 genomfördes
en värmeutredning och el-översyn för byggnaden. Utifrån resultatet beslutades att
installera nya radiatorer och ny elcentral för att kunna hålla en jämn
inomhustemperatur. VI följer med intresse hur detta påverkar elkostnaden
kommande år.
Renoveringen av Slussvaktarbostaden har dragit ut på tiden vilket påverkat
möjligheten att uppskatta framtida driftskostnader som underlag i dialog med
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framtida hyresgäst. I första hand söks hyresgäst från föreningslivet, då behov av
föreningslokaler finns

Verksamhetsområde 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 året.
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.
Ett informationsmöte om kommunens olika föreningsbidrag hölls på Österåkers
bibliotek 5 december i samarbete med flera andra förvaltningar.
Arbetet med att digitalisera bidragsgivningen genom systemet FRI har inletts.
Till halltidsfördelningen för säsongen 2019/20 togs det fram mer detaljerade
fördelningsnycklar.
Idrottsrörelsens Strategi 2025 fortsätter att utvecklas. Förvaltningen följer
utvecklingen och samverkar med Stockholmsidrotten/RF SISU Stockholm och ett
antal kommuner i Stockholmsområdet för att utveckla och förtydliga
samverkansformer både kopplat till Strategin och FNs barnkonvention som lag.
Vi förbereder oss för att arbeta fram Samsyn Österåker, ett samverkansdokument
mellan Österåkers kommun och kommunens idrotts- och friluftsföreningar, genom
förankring i IFA (Idrotts- och friluftsalliansen i Österåkers kommun),
omvärldsbevakning och stöd från Stockholmsidrotten/RF SISU Stockholm.

Sida 10 av 15

Föreningsdialog har genomförts inom flera olika områden som t.ex. med
ishallsföreningarna; byte av kylsystem, upprustning av sargen. Sporthallsföreningarna;
behov av fler omklädningsrum, fysrum och förråd. Med fotbollsföreningarna om
värme i en av planerna Röllingby. Med Åkersberga bollklubb angående nya
konstgräset på Margretelunds IP mm. Förvaltningen deltar i IFAs möten.

Verksamhetsområde 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.
Fritidsgårdar

Budget

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2019

2019

2018

2017

2016

Öppettimmar / vecka

134

131

131

134

124

61 000

54 317

1 413

1 403

VT/HT (ej sommarlov)
Antal besökare

85 000

97 538

Unika besökare

1 400

1 427

84 792
1 431

Nöjda med öppettider

85%

72%

69%

97%

85%

Nöjda med verksamheten

85%

96%

91%

97%

85%

96%

95% -

Känner sig trygg

-

-

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. Fritidsgårdarna avslutade
LSS på Solskiftesgården den 30/6 på grund av sviktande underlag.
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Verksamhetsområde Bibliotek
Biblioteket fortsätter arbetet med att vara en självklar mötesplats för alla besökare
genom att erbjuda: litteratur i olika format, ett stort utbud av tidningar och
tidskrifter, bokprat och biblioteksintroduktion för åk 1 och åk 5, studierum, gratis
wifi, datorer och skrivare, litteraturkunnig personal, och det på öppettider som passar
många.
Utlån har ökat år 2019, tack vare en ökad programverksamhet som har varit möjlig
genom statsbidrag från Kulturrådet. Främst har biblioteket satsat på barn- och
ungdomsverksamhet och erbjudit fler aktiviteter till de grupperna. Författarbesök,
skrivarverkstad, Sommarboken, lajv och andra aktiviteter har lockat barn och unga
till biblioteket.
Biblioteksverksamhet

Budget

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2019

2019

2018

2017

2016

Program och aktiviteter

450

552

476

473

402

Bibliotek antal besök

215 000 168 000 177 745 *151 000 168 000

Bibliotek antal utlån

150 000 129 000 123 843 125 425 148 686

* Besöksräknare trasig sommaren 2017

Huvudbiblioteket har öppet varje dag, förutom helgdagar, under tio månader per år.
Filialen på Ljusterö har öppet med bemanning två dagar i veckan samt Meröppet
måndag-fredag kl. 8 – 19. Meröppet har varit något som många Ljusteröbor
uppskattat. Ingmarsö har fortsatt öppet en dag per vecka året om.
Biblioteket har ett varierat programutbud för alla åldrar, som lockade många
besökare under året. Flera namnkunniga författare har besökt biblioteket, bland
andra Elisabeth Nemert. Musikarrangemang har erbjudits, med t.ex. Brian Burns som
bl.a. berättade om traditionen Halloween och spelade irländsk musik. Två populära
program som biblioteket tillsammans med ABF har erbjudit, är Afternoon Tea med
Alexander Chamberlain och Filosoficafé där olika filosofiska frågeställningar
diskuterats. Andra återkommande program som biblioteket erbjuder är Novelläsning,
Talbokscirkel och Advokatjour.
Biblioteket har samarbetat med Datorskolan, som har erbjudit låntagarna/besökarna
gratis handledning inom IT-relaterade frågor. Datorskolan har mycket framgångsrikt
hjälp deltagare med diverse IT-relaterade frågor. Biblioteket erbjuder även varje
torsdag drop-in service för IT-frågor.
Bibliotekets Facebooksida är ett effektivt sätt att nå ut till många. Utöver det skickar
biblioteket ut digitala månadsbrev och information om kommande utställningar på
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Galleri Vågen. Galleri Vågen har olika utställningar varje månad, och på sommaren
sommarsalongen, då allmänheten bjuds in att ställa ut ett objekt var - ett sedan länge
mycket uppskattat inslag.
Flera digitala informationstavlor är utplacerade runt om i bibliotekslokalerna, där
besökarna kan se vilka aktiviteter som erbjuds samt boktips och annan
biblioteksrelaterad information. Även bibliotekets egen webbsida
https://bibliotek.osteraker.se/web/arena förenklar för besökare att få service och
inspiration.

Verksamhetsområde Musikskola
De tre utförarna i kommunen, Österåkers Musikskola, Popskolan och Musikhuset
har arbetat vidare i vårt kundvalssystem för musikskolor. Avtalet löpte ut våren 2018
och en ny upphandling av musikskoleverksamhet har genomförts då Livat artistskola
har tillkommit.

Musikskoleverksamhet
tkr
Bruttokostnader

Budget

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2019

2019

2018

2017

2016

-15 104 -14 484

-14 717

-14 814 -15 285

4 238

3 938

3 758

4 084

4 257

-10 866

-10 959

-10 959

-10 730

-11 028

Antal elever

1 350

1 338

1 331

1 399

1 469

Antal kurser

1 930

1 922

1 856

1 901

1 960

Intäkter
Nettokostnad

Österåkers kommun har beviljats Kulturrådets bidrag för kulturskoleverksamhet
under år 2019. Bidraget har fördelats till tre av fyra utförare utifrån deras ansökan
och redovisningar.

Prognossäkerhet

Prognosen har varit stabil på +0,5 mnkr sedan det stod klart att en lokalkostnad blivit
lägre än budgeterat för år 2019.
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Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy
KFN bidrar till kommunens idrotts- och friluftsföreningar, framförallt för deras
verksamhet för barn och unga. Mycket av årets utvecklingsarbete tillsammans med
Stockholmsidrotten är inriktat på att Barnkonventionen blir lag. Idrottens
styrdokument genomsyras redan av Barnkonventionen, dock förbereds det för en
mer uppföljning att den efterföljs då verksamhet som mottar kommunalt bidrag.
En arbetsgrupp med representation från samtliga kommunens förvaltningar kopplad
till Barnkonventionen som lag startade upp under 2019. Syfte med gruppen är att
inventera behov från respektive förvaltning samt samla in och tillgängliggöra
utbildningsmaterial.
Under sommaren 2019 erbjöds ungdomar feriearbete i KFNs verksamheter.
Med statligt bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter genomfördes Sommarklubb för
fjärde året. Verksamhetens tre veckor sammanfattades i en kort film som
presenterade Sommarklubb utifrån Barnkonventionens artikel 12 och 31.
KFNs bidrag Ungas egen organisering har delats ut till sex olika projekt. Flera av
projekten genomfördes i samverkan med fritidsgårdarna och fältgruppen.
Förvaltningsövergripande arbeten med unga i fokus fortsatte att utvecklas år 2019:
Toleransprojektet: I samarbete med Segerstedtinstitutet arbetar KFN och KS (genom
Näringsliv och utveckling) för att motverka extremism i detta projekt som verkar för
tolerans, respekt och inkludering.
Tänk högt, tänk efter, tänk om…: Ett projekt kopplat till Toleransprojektet som är
finansierat av MUCF. Tillsammans med ungdomar ska projektet leda till möten och
samtal unga emellan som bryter segregationen.
Mänskliga rättigheter film: Den årligen återkommande filmveckan som ger skolelever
möjlighet att se film på temat mänskliga rättigheter. Filmerna åtföljs av filmsamtal
och lärarhandledning med möjlighet att fortsätta samtal och diskussion i
klassrummet.

Uppföljning miljömål/miljöarbete
Inspektion har genomförts av kommunens konstgräsplaner och granulatfällor har
installerats där det finns dagvattenbrunnar i anslutning till planerna.
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Framåtblick
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.
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.
Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka
folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som
syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och
delaktighet. Österåkers bibliotek har sökt och erhållit medel och de ska användas till
att:
•

•

•

•
•

Biblioteket fortsätter att förstärka utbudet av aktiviteter och program för
barn och unga och för personer med funktionsvariationer. Vi har utvecklat
och breddat programverksamheten både i egen regi och i samarbete med
andra föreningar och verksamheter.
Genom ytterligare en studieresa för personalen i syfte att titta på hur andra
verksamheter arbetar med läskunnighet, litteraturförmedling, uppsökande
verksamhet och aktiviteter.
Informera invånarna om bibliotekens utbud och under 2020 kommer vi i
synnerhet att satsa på att marknadsföra Boken kommer, en service riktad mot
de som av olika skäl inte kan komma till biblioteket.
Köpa in nya möbler och möblera om inne på biblioteket för att skapa en mer
inspirerande och trygg miljö.
Utveckla bibliotekets webbsida till att bli mer användarvänlig.

Österåkers bibliotek kommer också att fortsätta arbeta med Digital först med användaren
i fokus, som är regeringens satsning för digital förnyelse av det offentliga Sverige. För
bibliotekens del handlar det om en nationell satsning på ett digitalt kunskapslyft för
bibliotekspersonalen. Det ska leda till att öka den digitala kompetensen hos
allmänheten. Arbetet med kunskapslyftet är påbörjat och fortsätter 2020 med stöd av
stärkta bibliotek och i samarbete med fyra andra kommuner (Lidingö, Täby,
Sollentuna och Norrtälje).
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