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Nämndens sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat per 31 augusti är ett överskott på 7 042 tkr,
varav semesterskulden är 1 450 tkr. Till överskottet bidrar också att den andra omgången av
föreningsstöd betalas ut i september samt att biblioteket i Hovsjö genererar driftkostnader först
under hösten.
960 tkr i kostnader för kundförluster beräknas kvarstå vid årets slut. Tack vare överskott i andra
verksamheter räknar vi med att underskottet kan begränsas till 670 tkr. Aktiva åtgärder vidtas
för att skulderna ska återbetalas. Sker detta förväntas ett överskott.
Nettokostnaderna har minskat med 12,8 % jämfört med samma period i fjol på grund av lägre
kostnader för kundförluster. 2 923 tkr har bokförts för investeringskostnader.
Sjukfrånvaron har ökat med 1,2 % till 6,6 %. Kvinnors sjukfrånvaro ökar och var i augusti 9 %
medan männens sjukfrånvaro utgjorde 3,8 %. Verksamheterna har mycket olika sjuktal.
Biblioteket, Konsthallen och Stadsscenen har sjuktal som är högre än målet om 5 %.

1. Ekonomi
Helårsprognos, delårsresultat och nettokostnadsutveckling för nämnden
Sammanställning helårsprognos
Tkr

Nämnden totalt

Nämndbidrag
helår

Resultat
perioden

Resultat
perioden
föregående år

Helårsprognos

203 693

7 042

2 980

-670

985

-15

-158

0

0

-1 479

-2 139

-1 555

4421

-4

-168

0

Idrottsanläggningar

70 722

751

654

0

Stöd till föreningslivet

29 170

3 855

3 248

475

1 985

46

74

0

Torekällberget

13 880

-627

-772

-500

Ung fritid

18 027

1 331

1 112

500

Bibliotek

27 072

964

680

0

Konsthallen

7 287

301

362

0

Stadsscenen o Kultur 365

6 674

674

110

410

23 470

1 245

-23

0

Nämnd
Gemensamt 9100
Staben

Fritid för funktionsnedsatta

Kulturskolan

Analys per verksamhetsområde

Nedan beskrivs verksamhetsområdenas ekonomiska resultat och prognos per augusti.
Verksamheternas aktiviteter utifrån verksamhetsplan 2017 redovisas i bilaga 1.
Nämnd:
Resultatet i augusti är ett underskott på 15 tkr och prognosen för året är 0.
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Gemensamt:
Här bokförs oförutsedda kostnader som belastar verksamheten. Resultatet är ett underskott på
1 479 tkr.
Prognosen för kundförluster fotbollsklubbar specificeras nedan:
•
•
•

Bokförda befarade kundförluster (tom maj)
Kundfakturor utställda efter maj-sept 2017
Innehållet föreningsbidrag/sponsorstöd
Prognos kundförluster 2017

-720 tkr
-640 tkr
400 tkr
- 960 tkr 1

Bokförda kundförluster per 31 augusti är för hela kultur- och fritidsnämnden 871 tkr varav
720 tkr är fotbollsklubbarnas.
I de avtal som skrivits med Assyriska och Syrianskas fotbollsklubbar har avbetalningsplaner
gjorts som innebär att återbetalning ska börja ske först nästa år. Dock skulle de fakturor som
skickas från och med maj i år betalas löpande efter kvittning mot bidrag och sponsorstöd.
Betalning har inte skett. Värdet på avvikelse från avtalen uppgår till ca 500 tkr.
Kundförluster måste dock bokföras enligt gällande regler oavsett vad som överenskommits i
avtalen. Prognosen bygger på den summa som kommer att belasta resultatet enligt bokföringen.
Skulderna ökar med årets fakturor men har reducerats genom kvittning mot föreningsbidrag och
sponsring 2. I prognosen har antagits att inga fakturor kommer att betalas av fotbollsklubbarna
samt att det sponsorbidrag som felaktigt betalats ut från Telge AB till Assyriska återbetalas till
kommunen. Prognosen för Gemensamt är ett underskott på 1 555 tkr varav 960 tkr avser
beräknade kundförluster för fotbollsklubbarna. Resterande underskott härrör från avstämning
mellan lönesystem och ekonomisystem där 695 tkr avseende upparbetad semesterlön bokfördes.
Staben:
Resultatet är ett underskott på 4 tkr trots att 250 tkr utöver budget betalats till
Berättarministeriet. Ett missförstånd avseende finansiering av Berättarministeriet i årets budget
medförde att kultur- och fritidskontoret betalat hälften av de kostnader som i fjol betalades av
utbildningskontoret. Prognosen för året är 0 förutsatt att resterande 250 tkr betalas av
utbildningskontoret.
Idrottsanläggningar:
Idrottsanläggningar redovisar ett överskott på 751 tkr. Överskottet har uppstått till följd av att
löner ligger fel vilket kommer att rättas till. I prognosen beräknas resultatet för året till 0.
Stöd till föreningslivet:
Föreningsstöd redovisar ett överskott på 3 855 tkr på grund av att höstens föreningsbidrag
betalas ut i september. En del av överskottet beror också på att färre bidrag betalas ut till
idrottsföreningarna då färre aktiviteter redovisats. Prognosen för året är ett överskott på 475 tkr.
Fritid för funktionsnedsatta
Fritid för funktionsnedsatta redovisar ett överskott på 46 tkr. Prognosen för året är 0.
Torekällberget:
Resultatet per augusti är ett underskott på 627 tkr inklusive semesterlöneskuld. I fjol påbörjades
i samverkan med kostenheten och Samordningsförbundet ett övertagande av caféerna i egen
1

En del av skulden härrör från 2016 och ska återbetalas from 2018 enligt de skrivna avtalen.
Endast sponsring avseende Syrianska har kunnat kvittas. Telge AB skickade av misstag sponsorbidraget till
Assyriska.

2
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regi för att där kunna erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppstarten av verksamheten har
krävt större personalresurser än planerat och bedömningen är att Rehabarenan och caféerna
kommer att redovisa ett underskott på 500 tkr. Åtgärdsplan kommer att tas fram till nästa
managementrapport.
Ung fritid:
Ung fritid har i likhet med tidigare haft vakanta tjänster och har ett överskott på 1 331 tkr.
Rekryteringar kommer att göras under hösten och prognosen för året är ett överskott på 500 tkr.
Bibliotek:
Bibliotekens överskott beror på vakanser samt att Hovsjö bibliotek inte startar upp förrän under
hösten. För året prognostiseras ett nollresultat.
Konsthallen:
Konsthallens överskott är säsongsbetonat och överskottet kommer till stor del att tas i anspråk
för redan planerade utställningar under hösten. Prognosen för året är 0.
Stadsscenen:
Stadsscenen med övriga program inklusive Kultur 365 har ett positivt resultat på 674 tkr på
grund av att man haft fler föreställningar och besökare. För året prognostiseras ett överskott på
410 tkr.
Kulturskolan:
Kulturskolan har minskat på bemanningen och utfallet följer nu budget. Exklusive
semesterlöneskuld har man ett underskott på 8 tkr och årsprognosen är 0.

Större avvikelser mot budget per augusti specificeras nedan:
Intäkter

Personalkostn

Statsbidrag Sommarlovsaktiviteter (ej budgeterat)

2 450 tkr

Bidrag Rehabarenan (ej budgeterat)

2 738 tkr

Hyresintäkter mm

-1 015 tkr

Semesterlöneskuld

1 450 tkr

Hovsjö bibliotek start okt/nov
Vakanser, sjukfrånvaro
Personalkostnader Rehabarenan (ej budgeterat)
Driftkostn

Driftkostnader Rehabarenan (ej budgeterat)
Föreningsbidrag ej utbetalt för juli-aug
Kostnader sommarlovsaktiviteter
Kundförluster fotbollsklubbar + övriga
Övriga kostnader

Summa

Budgetavvikelse/Resultat

940 tkr
1 104 tkr
-2 450 tkr
-800 tkr
4 800 tkr
-1 850 tkr
-872 tkr
547 tkr

7 042 tkr

Rapport | Delårsrapport | 2017-08-15 | Södertälje kommun | Kommunstyrelsens kontor, Ledningsstöd ekonomi

6 (16)

Sammanställning nettokostnadsutveckling 3
Tkr
Nämnden totalt

Nettokostnad aug
2015

Nettokostnad aug
2016

Nettokostnad aug
2017

124 829

130 375

128 702

Nämnd

581

676

672

Gemensamt 9100

232

2 139

1 478

2 486

2 886

2 951

Anläggningar

48 131

46 161

46 397

Föreningsstöd

15 535

16 920

15 591

Fritid för funktionsnedsatta

1 388

1 218

1 266

Torekällberget

9 230

9 942

9 870

Ung fritid

11 891

11 205

10 686

Bibliotek

17 757

17 257

17 063

Konsthall

3 122

3 347

4 544

Stadsscen

3 484

4 413

3 810

10 992

14 211

14 374

Stab

Kulturskolan

Nettokostnader i hela verksamheten har minskat med 1 673 tkr eller 12,8 % jämfört med samma
period i fjol. Kundförlusterna var i augusti i fjol 2 224 tkr och är lägre i år 872 tkr, vilket är den
huvudsakliga förklaringen till att nettokostnaderna minskat. Lägre kostnader för föreningsstöd
beror på att mindre bidrag betalats ut på grund av färre ansökningar om aktivitetsbidrag.
Årets effektiviseringar

Fortsatt blir det nödvändigt att vidta försiktighet vid inköp och rekrytering, effektivt arbetssätt
och genom att använda befintliga resurser på bästa sätt. De ekonomiska förutsättningarna om
1 % procents uppräkning av budget som förväntas täcka ca 2 % löne- och prisuppräkningar
innebär fortlöpande nödvändiga effektiviseringar för att hålla budget.
Särskilda uppföljningar

Genom medel ”Sommarlovspengar” från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) har 2 450 tkr erhållits och ungdomar i Södertälje har under sommaren kunnat ta del av
ett extra stort utbud av arrangemang och aktiviteter. Redovisning sker till MUCF senast 1
november. I denna rapport redovisas dessa aktiviteter tillsammans med övrig verksamhet i
bilaga 1.
I april prognostiserades ett underskott på 1 100 tkr på grund av befarade kundförluster från
Assyriska och Syrianska. Åtgärder vidtogs genom att teckna avtal med fotbollsklubbarna om
hur skulderna skulle återbetalas. Delar av avtalen har inte följts. I samverkan med kommunens
ledning diskuteras fortsatta åtgärder.

3

Nettokostnad = kostnader minus externa intäkter. Det som nämndbidraget ska täcka.
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Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens investeringar beräknas i stort att kunna genomföras inom anslagna
medel om 13 450 tkr. Justeringar för lokalinvesteringar föreslås nedan. Per augusti har 2 923
tkr bokförts.
KS/KF
(tkr)

Totalt anslag

Ack utfall

Helårsprognos

MoB 2017

2017-08-31

2017

KS/KF inv ram

5 000

1 461

5 000

Spontanidrott: discgolfbana, dansbana

3 000

1 346

3 000

Hovsjö bibliotek: inventarier, el

2 000

115

2 000

Spontanidrott: En dansbana planeras vid skatebordparken vid Sydpoolen. Tillstånd att anlägga
den på sjöfartsverkets mark har beviljats av sjöfartsverket. Arkitekterna som anlitats är i
slutskedet. Planeras färdigställas i december 2017.
Hovsjö bibliotek: biblioteket beräknas öppna i november och endast några fakturor avseende
investeringen har inkommit men det totala anslaget kommer att tas i anspråk.
Lokaler
Projekt

Byggskede 2017-08-31

Prognos månad för produktionsstartsbeslut KS

Ridstallet Järna

Invigning 21 oktober

--

Bårsta fritidsgård

Förstudie pågår.

Maj 2018

GF-hallen

Byggstart november

KS 17/268 2017-09-01

Östertälje IP

Färdigställs oktober

--

Södertälje IP

Byggstart november

September 2017

Ridstallet Järna: Invigs den 21 oktober.
Bårsta fritidsgård: projektet är ca ett år försenat på grund av att tidigare hyresgäst inte lämnat
lokalen i tid och det har inte varit möjligt att göra den förstudie som behövts. I år räknar vi med
att 500 tkr av budgeterade projektmedel förbrukas. Resterande anslag om 3 500 tkr behöver
överföras till 2018.
GF-hallen: i produktionsstartsbeslutet i KS gjordes ett ytterligare tillägg till tidigare kalkyl om
ett måltorn samt färdigställande av Östertälje IP 2017. 2 000 tkr behöver tillföras projektet från
och med 2018 och 600 tkr 2017.
Södertälje IP: i produktionsstartsbeslutet togs också beslut om att produktion av Södertälje IP
startas redan 2017 och färdigställs i maj 2018. Investeringsmedel om 5 000 tkr av tidigare
avsatta medel behöver flyttas från 2018 till 2017.
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Nämndsinvesteringar
(tkr)

Totalt anslag

Ack utfall

Helårsprognos

MoB 2017

2017-08-31

2017

Nämndsinvestering

2 800

1 462

2 300

Biblioteket: foajé och it-stöd

315

103

315

Torekällberget: caféer

450

571

570

Torekällberget: nya miljöer, säkerhet

390

289

290

Kulturskolan: datorer, instrument

150

148

150

Anläggning: Matchur, basketkorgar

245

263

263

Anläggning: staket, avbytarbås, el mm

500

0

500

Förening: toalettbyggnad ”Telge skog”

90

88

90

660

0

122

Ofördelat
Södertäljelyftet

Projekt

Nämnd

Södertäljelyftet

Budget
2017

Utfall
2017-08-31

Prognos
2017-12-31

5 650

0

5 650

1 450

0

1 450

500

0

500

Spontanidrott & Idrottsplatser**

KFN

Upprustning idrottsplats
Östertälje**

KFN

Torekällberget - diverse arbeten

KFN

2 850

0

2 850

Christina Sandberg-staty

KFN

800

0

800

Skyltar biblioteket**

KFN

50

0

50

2. KF- mål och inriktning
KF mål 1
Människors upplevda trygghet ska öka
Deltagare, besökare i kultur och fritidsverksamheter ska känna sig trygga
Indikator - Upplevd trygghet ska öka under perioden
Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden
Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet 2017. Mät resultatet från 2015 gällande trygghet var
45.
•

Många av kultur- och fritidskontorets verksamheter har trygghetsskapande avsikter - etablering av det nya
biblioteket i Hovsjö är ett exempel. Nattvandringar är ett annat exempel.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Ok
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KF mål 2
Människors upplevda inflytande (information, kontakt,
påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.
Brukare upplever att de har inflytande över verksamheten
Indikator - Andelen medborgare som upplever att de har inflytande ska öka.
Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden
Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet 2017. Mätresultatet från 2015 gällande Nöjd
inflytande index var 34
•

Politikerträffar på biblioteken hålls löpande.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Ok
KF mål 3
Barn och ungas livsvillkor ska förbättras

-

Fler barn ska ges möjlighet att ta del av kultur och fritidsutbudet
Barn och unga ska känna till vilket utbud av kultur och fritids aktiviteter som finns
Kultur och fritidsverksamheten ska bedrivas i miljöer som är fria från farliga kemikalier.

Indikatorer

-

Barns deltagande i utbud och aktiviteter följs upp (se nämndens egna mål 1-3)
Kunskapsmätning
Mätt användning av farliga kemikalier i verksamheten

•

El Sistema, Idrott utan gränder, barn och ungdomsavdelningen på Stadsbiblioteket, Hovsjö bibliotek och
sommarlovsaktiviteter är alla aktiviteter som syftar till att förbättra barn och ungas livsvillkor.

Nämndens egna mål och mätetal

KF mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka
Indikator

Utgångsläge

Mål

Antalet nyheter i kultur- och

Målet uppfyllt för 2016 och ligger

Variationen i utbudet ökas med

fritidsverksamhetens utbud i Järna

till bas för 2017

minst 2 nyheter

Uppföljning av inriktning i Mål och budget:

•

Utbudet har breddats genom bland annat Bodastigen: konstgräsplan, basketplan, konstis och
studsmattor och det fortsatta arbetet med Gymnastik- och friidrottshallen med byggstart i november.
Dansbana och Discgolfbana 9 hål är på gång.

•

Ett nytt bidragssystem för ridsporten tillämpas där bidraget baseras på barn och unga.

•

Stadsscenens föreställningar har ökat med 8 %.

•

Bibliotekets utveckling följer strukturplanen och den nya barn- och ungdomsavdelningen invigdes i
mars. Det nya biblioteket i Hovsjö beräknas kunna öppna i november.

•

Ung fritid arbetar fortsatt med ungdomsinflytandet genom bl.a. en ”delaktighetsbok”. Ungdomarna var
med vid planeringen av Södertäljecupen och man försöker få ungdomar mer delaktiga i planering och
genomförande av olika arrangemang. Fritidsgårdarna arbetar med gårdsråd.

•

Kultur i förskolan/Kultur i skolan (KiF/KiS): verksamheten har haft fler föreställningar och fler
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besökare än i fjol.
•

Kulturskolan/NOVA: Satsning på studioverksamhet genom att man har invigt en fungerande studio och
förstärkt med ytterligare lärare.

•

Torekällberget förbereder för byggande av nya miljöer och ny entré med start i september. Materialet
till den nya järnvägsmiljön kommer att vara på plats innan årsskiftet. Programaktiviteter för
barnfamiljer kring de nya ytorna kommer att stå färdigt under 2018.

•

1800-talsveckan genomfördes med ökat antal deltagare.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

KF mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka
Indikator

Utgångsläge

Mål

Ansökningar aktivitetsbidrag

Bokslut 2016

Flickors deltagande i

jämförs och utvärderas.

idrottsaktiviteter ökar med minst 2

Utvärdering genomförs via

%

elevankät.
Andel deltagande flickor
Uppföljning av inriktning i Mål och budget:

•

Antalet flickor i bidragsberättigade aktiviteter har ökat med 19 %, samtidigt som befolkningsökningen i
gruppen flickor 7-25 år bara har ökat med 1 %.

•

Mätning av flickors deltagande i idrottsaktiviteter visar att den procentuella andelen i likhet med
vårterminen i fjol är 36,2 %.

•

Fuetebol da forcas projekt med inriktning på att öka flickors deltagande i fotboll kommer att avslutas
under 2017.

•

I de nya avtalen med Syrianska FC och Assyriska FF ingår inte något krav om att öka flickfotbollen för
att få bidrag.

•

En ridsportutredning för rättvisare bidragsfördelning liksom ökat fokus på bidrag till aktiviteter och
föreningar med hög andel flickor pågår.

Antal individer i bidragsberättigade aktiviteter
3500
3000
2500

2100

2376

2552

2662

2669

2387

2000
1877

1500
1000

3229

2063

1973

2002

2014

2015

2016

1482

500
0

2012

2013

2017

Rapport | Delårsrapport | 2017-08-15 | Södertälje kommun | Kommunstyrelsens kontor, Ledningsstöd ekonomi

11 (16)

Procentuell andel flickor i bidragsberättigade aktiviteter
100,0%
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63,2%

64,4%

64,8%
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36,2%
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2017

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra
Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Pågående arbete med riktade stöd till föreningslivet, planering utifrån
flickors intressen vid utbyggnad av anläggningar.

KF mål 3 Flickors deltagande i Ung fritids fritidsverksamhet ska öka
Indikator

Utgångsläge

Mål

Antal flickor som besöker

Bokslut 2016

Flickors deltagande i Ung Fritids

fritidsgårdarna och deltar i deras

fritidsverksamheter ökar med minst

evenemang

2%

Uppföljning av inriktning i Mål och budget:

•

Besöken på Södertäljes samtliga fritidsgårdar har ökat med 9 % och flickornas antal har också ökat
med 9 %.

•

Däremot är flickornas andel av besöken densamma 30,6 %.

•

Många åtgärder vidtas för att öka flickornas deltagande och man arbetar löpande för att aktiviteter på
gården ska vara av intresse för alla ungdomar.

•

Livet bitch och Juventas systrar har bjudits in vilket resulterat i olika aktiviteter.

•

Samarbeten med bland annat Tjejhuset, Röda Korset och ABF. Besök på tjejhuset, Kvinnoföreningen
och Hovsjöskolan har gjorts. Aktiviteter har handlat om tex badminton, dans, bakning, självförsvar och
basket.

•

Man ser ett behov av mer kvinnlig personal kompletterat med andra arbetssätt.
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Antal besök Ung fritid
50000
45000
40000
35000
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25000
20000
15000
10000
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0

35210

32434

35360
Besök pojkar
Besök flickor

14477

14320

15582

2015

2016

2017

Procentuell andel flickor fritidsgårdar hela Södertälje
50,0
40,0

29,1

30,6

2015

2016

30,6

30,0
20,0
10,0
0,0

2017

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra
Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:
Omvärldsbevakning pågår: - Hur gör andra kommuner?
I de rekryteringar som pågår försöker man uppnå en bra balans mellan kvinnor/män anpassat till verksamhetens
behov.

KF mål 4 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka
Indikator

Utgångsläge

Mål

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bokslut 2016

Andelen Södertäljebor som nyttjar

Bokade timmar anläggningar
Antal förenings som tilldelats bidrag
Besökare bibliotek
Medielån bibliotek
Antal program bibliotek
Öppettider bibliotek
Antal besök konsthallen
Besök på scener
Antal föreställningar
Besök fritidsgårdarna
Antal deltagare KiF KiS
Antal aktiviteter KiF KiS
Deltagare Kultur 365
Antal aktiviteter Kultur 365
Antal elever Kulturskolan

kultur- och fritidsutbudet ska öka 1 %

Uppföljning av inriktning i Mål och budget:

•

Utbudet anpassas kontinuerligt efter medborgarnas behov och önskemål. Kontoret har ett väl utvecklat
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samarbete med föreningsliv och externa intressenter.
•

Ett kulturpolitiskt program håller på att tas fram.

•

I de mätetal som framgår nedan ser vi att de flesta verksamheter haft fler besök/motsvarande än under

•

Det som mattas av är bibliotekslånen vilket är en trend i hela landet men utlåning av e-media har ökat.

•

En stor del av utbudet genomförs i regi av ideella föreningar och andra aktörer. Dansbanan är ett sådant

samma period i fjol.

exempel.

Verksamhet/mätetal

Förändring % tom augusti 2016 - 2017

Anläggningarbokade timmar

+27%

Besök Torekällberget

+2,6%

Besök handelsboden Torekällberget

+14,8%

Stadsscenen besökare

+6,8%

Stadsscenen arrangemang

+4,1%

Fritidsgårdar besök

+9%

Bibliotekslån

-4,3%

Besökare LUNA

+3,3%

Konsthallen besök

+4,2%

Besök Kultur 365

-21,8%

Kulturskolan inskrivna elever

+5%

Indikation

Minskningen för Kultur 365 beror på att man under 2016 hade flera aktiviteter i konferensform
med många deltagare.
Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

KF mål 5 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka
Indikator

Utgångsläge

Mål

SCB medborgarenkät

Resultat 2015

Andelen Södertäljebor som är

NMI idrott 59

nöjda med kultur- och
fritidsutbudet ska öka så att

NMI kultur 63

angivna nivåer på mätetalen
uppnås

Uppföljning av inriktning i Mål och budget:

•

Den senaste medborgarundersökningen som gjordes 2015 visade förbättrade värden för kultur och
fritid jämfört med föregående mätning. Resultatet från 2017 års undersökning kommer att finnas
tillgängligt i slutet av december.

•

Torekällberget följer i samband med LEAN-arbetet systematiskt upp besökares synpunkter.
Besöksenkät genomförd i augusti. Ny terminal för enkätfrågor driftsätts i september.

•

Utökade och effektivare informations- och marknadsföringsinsatser ska ge fler chans att upptäcka
och ta del av utbudet. En intern marknadskommunikativ grupp har bildats och ett möte har hållits. En
successiv omställning av marknadskommunikativa kanaler från papperstidningar till sociala medier
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görs. Inga utredningar har gjorts angående ytterligare möjligheter att mäta och utvärdera
medborgarnas nöjdhet.
•

Torekällberget har uppdaterat sin marknadsföringsplan vilken kommer att förankras hos Destination
Södertälje.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Ok
Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ökad lyhörd dialog med allmänhet och brukare.

3. Personal – Kommunen som
arbetsgivare
Under 2017 har nya chefer för Stadsbiblioteket och Ung Fritid rekryterats med tillträde under
våren. Antalet årsarbetare har minskat med 4 stycken årsarbetare sedan augusti 2016 från 170
till 1664.
Sjukfrånvaron har ökat med 1,2 procentenheter från 5,4 till 6,6 mellan augusti 2016 och augusti
2017. Noteras att korttidssjukfrånvaron ökat och långtidssjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron
är också högre bland personer i åldern 30-49 år. I gruppen 30-49 år har vi haft några fall av
stressrelaterad sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaron har stor spridning mellan kontorets olika enheter. De flesta enheter klarar målet
och ligger på eller under 5 %. Biblioteket har de största utmaningarna och ligger över 10 % där
långtidssjukskrivningar delvis bidrar. Konsthallen och Stadsscenen har också höga sjuktal men
där handlar det om långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade.
Biblioteket arbetar tillsammans med HR för att tydliggöra personalens uppdrag med bland annat
befattnings- och arbetsbeskrivningar.
Vi arbetar systematiskt för att förbättra planering av arbetet och förebygga stress. Stödet från
företagshälsovården handlar främst om att hitta strategier för att hantera stress. Vi genomför
samtal med samtliga medarbetare om arbetstid och lyfter frågan om hur man använder
friskvårdserbjudandet.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare
Kultur o Fritidskontoret
Kommunen totalt

2014-12-31 2015-08-31 2015-12-31 2016-08-31 2016-12-31

2017-08-31

154

160

167

170

163

166

5478

5532

5545

5581

5556

5469

Sjukfrånvaro
*Avser jämförelse med kommunen totalt

4

Nyckeltalet kan påverkas av att antalet årsarbetare minskar om antalet timmar är desamma som vid förra
mätningen.
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2014-12-31 2015-08-31 2015-12-31 2016-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2017-08-31*
Kön
Kvinnor

6,7

7,0

7,6

7,9

8,7

9,0

7,7

Män

2,3

2,7

3,1

2,6

2,7

3,8

3,9

Ålder
-29

4,8

2,6

2,5

1,4

1,8

5,0

5,2

30-49

4,8

4,9

5,0

7,5

6,8

6,7

6,4

50 -

4,2

5,4

6,3

5,3

5,5

6,6

7,9

Totalt

4,5

4,9

5,4

5,4

5,9

6,6

6,9

*Kommuen totalt

Andel långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar
2014-12-31 2015-08-31 2015-12-31 2016-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2017-08-31*
53,8

57,6

56,2

54,2

47,3

44,3

40,7

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14
2014-12-31 2015-08-31 2015-12-31 2016-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2017-08-31*
35,7

32,7

30,8

28,9

32,3

35,6

41,1

Mål
Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete.
Åtgärder
Lägesbedömningen för personalmål: Ok

4. Sammanfattande GEH-bedömning för
nämnden
Ekonomi

Har brister

Nämndens verksamhetsmål

Bra

Personalmål

Ok

Nämndens sammanfattande bedömning

Ok

5. Framtida utveckling
Arbetet med att i samverkan med andra kontor utreda och presentera hur kontoret kan bidra till
att skapa en ännu mer positiv social utveckling i våra utsatta områden fortsätter.
Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag
till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i november. Planen
kommer också att tas upp i kommundelsnämnderna. Södertäljes kulturpolitiska program ska
utgöra en viljeinriktning och ett politiskt styrmedel för de kommande fem åren. Programmet ska
vidare vara övergripande och genomsyra kommunens samtliga verksamheter, ange inriktning
för det kulturpolitiska arbetet i kommunala nämnder och bolag. Programmet ska tydligt kopplas
till såväl de övergripande målen för kommunen som nationella kulturpolitiska mål, regionala
visioner och utvecklingsplaner. Följande ska prioriteras i planen:
•
•

Barn och unga – alla barn och unga har rätt till kultur, språk och upplevelser
Attraktiv livsmiljö – kultur bidrar till lokal utveckling
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Öka kulturens tillgänglighet – alla medborgare ska ges möjlighet att delta och verka i
kulturlivet

En motsvarande plan för idrotten är under framtagande med delbetänkande klart i december och
slutgiltigt klart till halvårsskiftet 2018.
En uppföljning av kommunens biblioteksplan från 2014 och en bokbussutredning kommer att
genomföras under året.
I tjänstemannaförslaget till Mål & Budget 2018-2020 fortsätter planeringen för Gymnastik och
friidrottshallen samt spontanidrott och ismaskin Scaniarinken. Vidare föreslås fortsatt
utveckling av IT-verkstäder på fritidsgårdarna - det så kallade Maker Space. För Torekällberget
planeras i första hand för att förbättra säkerheten med nya bevakningskameror och längre fram
under planeringsperioden ytterligare utveckling av nya miljöer för barnfamiljer.
Lokalinvesteringar föreslås avseende ny fritidsgård i Bårsta, fotbollshall/tält i Västergård och
teaterlokal Orionkullen. Utveckling av Saltskogs gård som besöksmål finns också med i
förslagen.

6. Internkontroll
I denna rapportering görs en lägesrapport. Utöver de obligatoriska kontrollerna har kultur- och
fritidsnämnden ett eget kontrollområde, som avser utbetalning av föreningsbidrag.
Ett slumpmässigt urval kommer att göras av utbetalningar under perioden 201605 – 201708
vilket sedan granskas. Urvalet har tidigare visat att alla utbetalningar har gjorts till rätt adressat
och är grundade på fastställd bidragsregel eller annars särskilt beslut/avtal och ingen indikation
på att något har förändrats finns. Slutlig uppföljning sker i årsbokslutet.
Bland obligatoriska kontroller har Telge Inköp gjort en redovisning om inköp som avser
perioden 20170101 – 20170831. Rapporteringen visar att 65 % av inköp inom påverkbar
inköpsvolym är gjorda med upphandlade avtalade parter. Kulturverksamheten har en stor del av
inköpen som inte anses påverkbar, alltså där upphandling inte varit aktuell. Avstämning görs
fortlöpande med Telge inköp för att förbättra andelen inköp som görs via ramavtal och
samtidigt identifiera leverantörer som kan upphandlas.

