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1. Verksamhetsberättelse 2021 
Organisation: Kultur- och fritidsnämnden, rapportperiod 2021-01-01 – 2021-12-31  

 

1.1 Sammanfattning 
2021 präglades av pandemin och vi fortsatte realisera nämndens målsättning att inte ställa in men 
ställa om med mölndalsbon i fokus. Vi fördelade återigen extra föreningsstöd. Vi firade att det var 50 
år sedan kommunsammanslagningen men många arrangemang fick göras om till digitala eller 
förläggas utomhus. Nationaldagen firades med en film som också berättade om 
kommunsammanslagningen och vad som hänt sedan dess. Fritidsgårdarna, i samarbete med 
föreningslivet, hade öppet hela sommaren med cirkusskola, utflykter och kurser.  
Aktiviteter för äldre erbjöds såsom konstboxar, minneskorgar och utomhuskonserter på 
äldreboendena. Områdesarbetet i Balltorp startades upp tillsammans med boende och lokala 
fastighetsägare. Områdesdagar i Åby, Lindome och Kållered bjöd på underhållning och 
uppmärksammade 50-årsjubileet, 100 år av kvinnlig rösträtt och det lokala föreningslivet. Föreningen 
Passalen för aktiv fritid för unga med funktionsvariationer är inne på andra året. Aktiviteter för ökad 
rörelse i skolan, digital föräldraskapsutbildning och suicidprevention genomfördes enligt 
handlingsplanen med HSN. Pride genomfördes med digitala inslag och utställningar.  
 

1.2 Bakgrund och syfte 
Mölndals stads vision 2022 visar vägen framåt och ligger till grund för strategisk planering och 
utveckling. Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. 
Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande prioriteringar och inriktning för 
förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Den följs sedan upp i 
verksamhetsberättelsen. 
 

1.3 Omvärldsperspektiv och förutsättningar 
Pandemin påverkade självklart verksamheterna även under 2021. Med erfarenheterna från 2020 blev 
det ändå lite mer vardag med att ställa om varje gång det kom nya direktiv från 
folkhälsomyndigheten.   
 
Reglementet är tydligt med att nämndens arbete ska planeras utifrån invånarnas behov och önskemål. 
De involveras på många olika sätt genom fokusgrupper, brukargruppen, upprop att delta (exempelvis 
till jubileet), olika former av ungdomsinflytande, genom eget utövande och genom att allmänhetens 
åsikter samlas in genom olika enkäter. Eftersom Mölndal växer, och växer snabbt, påverkar det antalet 
uppdrag för stadsantikvarien och konstintendenten. Deras arbetsuppgifter har mångdubblats och inte 
kunnat hanteras fullt ut med nuvarande personalstyrka.  
 
Under året har frågan om främjande och förebyggande folkhälsa varit i fokus. Dels har det varit 
kopplat till effekter av pandemin men vi har också jobbat mer tillsammans med vård och omsorg för 
att ta fram nya lösningar på stadens utmaningar inom omsorgen. Nämnderna har fått ett uppdrag kring 
gemensam verksamhetsutveckling. Regionens fokus på läsfrämjande åtgärder och bibliotekslagens 
fokus på att stötta och utbilda allmänheten i digitala verktyg har också legat till grund för mycket av 
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bibliotekets planerade aktiviteter. Många av dessa fick ställas om till digitala aktiviteter på grund av 
pandemin.  
Mycket fokus ligger alltid på arbetet med stadens idrotts- och kulturanläggningar, både dem vi äger 
själva och dem som föreningslivet äger. Frågan om hur lokal- och anläggningsfrågor för kultur- och 
fritidsområdet kommer in i olika planerings- och beslutssammanhang i staden är lika väsentligt nu som 
tidigare. Nämnden har kompletterat sin budgetprocess med ett 5–10 års-perspektiv på nya och 
förändrade ambitioner som kan beröra lokaler och anläggningar. Några verksamheter har berörts av 
lokalförändringar som medfört tillfälliga nedstängningar och flytt till ersättningslokaler. 
 

1.4 Uppdrag och organisation 
Kultur- och fritidsnämnden fick 1 januari 2019 ett uppdaterat reglemente av kommunfullmäktige som 
bättre stämde överens med det ansvar som nämnden redan har och jobbar med. Bland annat 
kompletterades reglementet med ett tydligt uppdrag för främjande folkhälsa och områdesarbete.    
Nämnden har en slimmad organisation som är organiserad efter de ansvar som nämnden har enligt 
reglementet. I och med att staden växer och efter flera omorganisationer inom andra delar av staden 
samt många nya stadenövergripande projekt ser vi ett allt större behov på förvaltningen att komplettera 
med fler resurser och nya kompetenser. 
 
 

 
 

2. Övergripande utvecklingsområden under 2021 
 
Självklart har allt arbete kopplat till omställningar under pandemin gjort att förvaltningen har haft 
mindre kraft och tid till att jobba med verksamhetsutveckling. Men en hel del har ändå hunnits med.  
  
Barnkonventionen  
Under året har arbetet fortskridit med implementeringen av barnkonventionen i det dagliga arbetet på 
förvaltningen. Vi har även utbildat andra förvaltningar i ämnet.  
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Effektiviseringen  
Vi har genomfört, eller påbörjat genomförandet, av några men inte av alla de effektiviseringar som vi 
listade i verksamhetsplanen. Vissa åtgärder får inte omedelbar effekt såsom uppsägning av vissa 
lokaler. Vi har inte heller kunnat höja intäkterna på grund av pandemin. Tvärtom har pandemin 
inneburit borttag av intäktsmöjligheter som förseningsavgifter och avbokningsavgifter.  
De största åtgärderna är dock genomförda såsom minskning av STING-medel, justering av 
fastighetskostnader och minskning av administrativa kostnader. En viktig sak kvarstår från den senaste 
budgetprocessen. Det gäller att säkra den långsiktiga finansieringen inom egen ram för 
områdesarbetet.  
 
 

2.1 Strategier och satsningar i kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar alltid i sammanhang med många aktörer, både inom och utom 
stadens organisation. Det gör att vi ofta finns med i olika mellanrumsfrågor som inte redan har sin 
utpekade hemvist i stadens organisationsstruktur. Strategin är alltid att lyfta in kultur- och 
fritidsförvaltningens kunskap, erfarenheter och aspekter på hållbar samhällsutveckling i alla de 
sammanhang vi medverkar. Exempel på sammanhang är: stadsbyggnad, lokalförsörjning, social 
hållbarhet, integration, folkhälsa och friluftsliv.  
 
Just nu ligger fokus på att utveckla hälsa som strategi för att minska utmaningarna inom skola, vård 
och omsorg. Samtidigt jobbar vi för att utveckla hälsa som strategi även för unga vuxna och vuxna 
som inte omfattas av skola, vård och omsorg. Men för det behövs nya former och medel för att kunna 
stötta initiativ från föreningslivet och civilsamhället.  
 
 

2.1.1 Digitalisering 
• Förvaltningen har skapat ett lokalt digitaliseringsråd och anpassat arbetssätt och organisation efter 

den digitala strategi som är antagen i staden.  
 

• Förvaltningschef och två avdelningschefer har gått en högskolekurs om digitalisering som metod 
för verksamhetsutveckling.  
 

• Vissa avdelningar på förvaltningen har arbetat med synpunkter på tillgänglighet efter 
tillgänglighetsundersökningar på förvaltningens olika webbplatser.   
 

• Pandemin har gjort att förvaltningen fortsatt att erbjuda ett utbud av digitala program och 
aktiviteter. 

 
Arbetet med digitalisering är en stadenövergripande utmaning. Många frågor kan inte lösas på 
förvaltningen, utan måste till stadsledningsförvaltningens IT-enhet, ekonomienhet eller 
kommunikationsenhet. Vi kan därför inte komma vidare på egen hand med evenemangskalendern - till 
exempel med arbetssätt för anmälningar till program och aktiviteter och att koppla olika 
evenemangskalendrar till varandra.   
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2.1.2 Integration 
• Förvaltningen har tillsammans med två andra förvaltningar ansökt om och erhållit externa 

projektmedel för att bedriva språkcafé. Språkcaféerna har varit välbesökta. Verksamheten utgår 
från besökarnas behov, förslag och idéer och engagerar personer i olika åldrar och med olika 
bakgrund. Verksamheten är ett bidrag till stadens integrationsarbete utifrån de övergripande 
målsättningar och intentioner som lyfts i stadens integrationsstrategi. Projektet avslutas 2022. 
  

• Simskola har genomförts i samverkan med Mölndals allmänna simsällskap för ungdomar under 5 
veckor på sommar- och höstlovet. Totalt deltog 76 ungdomar fördelat på 40 killar och 36 tjejer. 48 
av ungdomarna blev simkunniga enligt skolans riktlinjer.  
 

• Biblioteken köpte under perioden in böcker på andra språk och böcker på lätt svenska till alla tre 
biblioteken. I princip alla SFI-klasser får en guidning på stadsbiblioteket där de får information om 
hur de kan använda biblioteket på olika sätt: medier, datorer, studieplatser etcetera.  

 
 

2.1.3 Föreningsbidrag 
Ränte- och amorteringsfria lån 
Av de 1,0 miljoner kr som finns att fördela har knappt hälften av medlen förbrukats. Föreningslivet har 
sökt lägre belopp än vad som finns i budget. Pandemin är en trolig anledning till detta. 
 
Extraföreningsstöd corona 
Avdelningen förening och idrott har jobbat hårt under det gångna året med att både äska och 
handlägga extra föreningsbidrag för att kunna stötta föreningslivet under coronapandemin. I två 
omgångar har KFN erhållit och handlagt 1,5 miljoner kr per omgång. Medlen har gjort stor nytta hos 
föreningarna, där ca 1,0 miljon kr fördelades i omgång ett och ca 1,3 miljoner kr i omgång två.   
 
Ordinarie föreningsbidrag 
Har fördelats på sedvanligt sätt. Då inte föreningslivet till fullo ansökt om till exempel lokalbidrag och 
verksamhetsutvecklingsbidrag under det gångna året kvarstod en del medel att kunna fördela vid en 
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extra utbetalning i slutet av året. Vissa bidragsmedel fördelades ej i syfte att balansera andra negativa 
budgetposter som bland annat hade med coronapandemin att göra.  
 
Kulturstöd:  
Extra medel till föreningsbidrag har fördelats till kulturarvsstöd (Handpappersbruket). Översyn särskilt 
coronastöd från kommunstyrelsen för särskilt utsatta kulturföreningar. Samtliga avsatta medel för 
kulturstöd har fördelats ut.  
 
 

2.1.4 Coronapandemin 
Pandemin har inneburit att hålla i gång våra verksamheter trots oro bland både besökare och personal, 
ökad arbetsbelastning, snabba omställningar och ständigt nya kommunikationsbehov. Samtidigt har vi 
fått mycket positiv återkoppling från besökare och föreningar om vikten av att kultur- och 
fritidsutbudet har funnits som en positiv motkraft i pandemitider. Vi har också lärt oss mycket nytt, 
inte minst inom digitala lösningar och arbetssätt. Vi har bland annat infört nya digitala 
anmälningsrutiner (för att säkerställa max antal deltagare), vi har snabbt ställt om till digitala 
aktiviteter och vi har nyttjat rörlig bild mycket mer än tidigare. Dessa omställningsarbeten har gjorts 
trots att det saknats både utbildning på nya system och väsentliga digitala och tekniska stöd för mer 
långsiktiga lösningar. Detta tar vi med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet.  
 
De flesta av förvaltningens medarbetare har under hela pandemin varit på sin arbetsplats för att hålla i 
gång stadens bibliotek, fritidsgårdar, museum och idrottsanläggningar. Där det har fungerat har vissa 
medarbetare jobbat hemifrån. Vi tar med oss goda och dåliga erfarenheter av distansarbete i vårt 
fortsatta arbetsmiljöarbete framöver.  
 
 

2.1.4.1 Pandemikommunikation 
Coronapandemin har krävt sin snabba och tydliga kriskommunikation även under 2021. Arbetets 
intensitet har följt pandemins intensitet. Avdelningarna har tagit större eget ansvar under året för sin 
pandemikommunikation kopplat till verksamheten.  
 
 

2.1.4.2 Biblioteken i Mölndal 
Efter en inledande nedstängning ett par dagar kring nyår, har biblioteken under pandemin haft öppet 
enligt ordinarie öppettider. Vi ställde snabbt om och satte fokus på att i tider med stor oro i samhället, 
och mycket tid i hemmen, satsa på digitala möjligheter på vår webbsida och vi hittade nya vägar för att 
mölndalsborna skulle få tillgång till litterateratur. Bibliotekens roll som mötesplats tonade vi ner. 
Fysiska program och aktiviteter ställdes in. Vi tog bort sittmöbler och i bokbussen kunde bara en 
person eller en familj vara där samtidigt.  
 
För ensamma människor blev biblioteken, trots förändringarna ovan, den plats i samhället man 
fortfarande kunde titta in på och prata med någon, även om besöket gick snabbt och vi uppmanade alla 
att stanna så kort tid som möjligt. Vi lade snabbt om vår medieservice. Vi packade färdiga ”take-
awaykassar” och högläsningskassar som kunde hämtas. Alla biblioteken erbjöd sig att leverera böcker 



 

 
   sid.
 9 av 31 

 

utomhus och stadsbiblioteket hade utomhusservice för återlämning under hela våren. Vi började 
erbjuda möjligheten att ladda ner film via Cineasterna i september och ökade antalet e-böcker som 
kunde laddas ner per låntagare. Vi tog bort förseningsavgifter tillfälligt och återförde dem i september. 
Vi boktipsade genom ett webbformulär och erbjöd hemservice i samarbete med 
volontärverksamheten. 
 
 

2.1.4.3 Förening och idrott  
Påverkan på grund av coronapandemin har varit stort, såväl internt på förvaltningen och avdelningarna 
som i de föreningsverksamheter som vi skapar förutsättningar för. Restriktioner har kommit och gått 
med olika utmaningar och omställningsproblem, och de har inneburit både inskränkningar i 
öppethållande, verksamhetsomfattning och fått ekonomiska konsekvenser. Kommunikation och 
information under perioden har varit av stor vikt och tagit mycket tid och kraft i anspråk.  
 
Avdelningen har även jobbat mycket med extra föreningsstöd och handläggning kring det (se under 
Föreningsbidrag), i syfte att stötta föreningslivet som lidit i olika grad av inställda arrangemang och 
förlorade intäkter. Vissa föreningar har drabbats hårt av medlemstapp och då gäller det i första hand 
tonåringar. Det är främst inomhusidrotterna som blivit påverkade av restriktionerna. Vissa idrotter har 
kunnat behålla medlemmar eller till och med fått fler, och det gäller främst utomhusidrotter. Den 
viktigaste faktorn för att behålla och få tillbaka medlemmarna är att man återigen får lov och möjlighet 
att bedriva träning, spela match, ha cuper och tävlingar på ”normalt sätt” igen.  
 
 

2.1.4.4 Museum, konst och kultur 
Avdelningen har upplevt avsevärd påverkan under pandemin, och har följt och parerat restriktioner 
och rekommendationer genom att arbeta med flera olika scenarier samtidigt för att snabbt kunna tackla 
förändring.  
 
Stadsmuseet återöppnade 20 april 2021. Begräsningar i antal besökare i lokalerna och 
programverksamheter har halverat besökstalen under 2021 mot tidigare år. Besökssiffran på museet 
blev 22 021 personer. Antalet webbesök blev 143 285. Pandemin har tydligt påverkat avdelningens 
intäktsmöjligheter på att negativt sätt inom butik-, konferens- och visningsverksamheterna. Dock har 
nya profilprodukter till museibutiken tagits fram.  
 
Uppmaningen till distansarbete har också utmanat arbetet med kreativa processer på ett kännbart sätt. 
Som ett resultat av årets inledande stängning skjuts invigningen av Livet är en fest till 2022 och Mat-
utställningen förlängs. Under året produceras ändå 6 mindre utställningar och museet hade 11 
samarbetspartners.   
Inom konstverksamheten ses 14 pågående konstnärliga gestaltningar, flytt av statyn Väverskan, 
programverksamhet, inköp av flera verk till stadens konstsamling samt ett utlån av ett verk till 
Holland.  
 
Inom arbetet med stadens kulturmiljöer har stadsantikvarien bland annat arbetat med 20 remisser i 
bygglovsärenden, ett 30-tal förfrågningar från allmänheten och andra förvaltningar samt 5 
detaljplaner. Till detta kommer även information i form av tryck och skyltningar runt om i staden och 
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digitalisering av kulturhistoriska fakta på den stadensgemensamma webbplatsen. Under året har 
stadens firat 50-årsjubileum sedan kommunsammanslagningen. Mycket ställdes om till digital form, 
exempelvis nationaldagsfirandet som blev en film. Mycket kunde ändå genomföras t.ex. på 
Områdesdagarna. Förberedelser inför stadens 100-årsfirande 2022 har pågått parallellt med allt 
ovanstående arbete med Mölndal helt 100 - Mölndal (molndal.se) som ett digitalt nav.  
 
Avdelningen fick en ny avdelningschef i slutet av mars. Antikvarien med samlingsansvar är för året 
ny, under större delen av året var kommunikatören ersatt av vikarie och i slutet av året ersattes 
konstintendentstjänsten av en ny person. Detta sammantaget har påverkat gruppdynamiken på 
avdelningen, särskilt då mycket arbete har skett på distans.  
 
 

2.1.4.5 Ungdoms- och samhällsarbete 
Utöver en fortsatt stor påverkan på grund av olika nationella restriktioner har avdelningens 
sammanlagda antal deltagare och aktiviteter påverkats negativt av stängningen av Fässbergs 
fritidsgård. Verksamheten samlar ett normalår ca 2000 deltagare vid 60 aktivitetstillfällen under 
motsvarande period som Fässberg varit stängt 2021. Under motsvarande period 2020, som också var 
starkt påverkat av restriktioner och pågående pandemi, samlade verksamheten 877 deltagare under 59 
aktivitetstillfällen.   
 
Avdelningens arbete i form av samverkansaktiviteter, nätverksarbete och utbildningar är också en 
bidragande faktor till att invånare har haft fler möjligheter att delta i aktiviteter som organiseras av 
andra delar av staden, av föreningslivet samt olika nätverk av invånare. Dessa aktiviteter har påverkats 
i olika grad under perioden kopplat till de aktuella restriktioner som funnits. 
 
 

2.1.5 Kommunikation 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort särskilda kommunikationsinsatser för Mölndals jubileer 2021 
och 2022. Vi fick förstärkning med en projektanställd kommunikatör i mars 2021.   
 
• 50-årsjubileet 2021 synliggjordes med ett jubileumsmärke, vepor och en jubileumsguide till alla 

hushåll i maj.   
 

• 100-årsjubileet 2022 fick sitt jubileumsmärke, sitt formspråk och sin jubileumswebbsida under 
året, med fokus på att engagera medarrangörer och sponsorer både ur näringsliv, föreningsliv och 
civilsamhälle inför jubileumsåret 2022.  
 

• Årets kulturkommun synliggjordes med en samlad film över årets aktiviteter vilket visades bland 
annat då vi överlämnade hedersomnämningen till nästa års kulturkommun. Årets kulturkommun 
har varit synlig som bakgrundsmärke vid årets otaliga teamsmöten.  

https://www.molndal.se/molndal-helt-100.html
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2.1.5.1 Kommunikationsmål 2021 
Utöver ovanstående arbetade vi med följande fokusområden för kommunikation:  
 
• En särskild kommunikationsinsats för förvaltningens temaår om barnkonventionen gjordes med 

fokus på barnkonventionsveckan i november. Samtidigt lanserades även vårt nya barnmärke för att 
stärka kommunikation av och för barn.  
   

• Kommunikation ska bidra till nämndmål 2, att synliggöra effekterna av kultur och fritid.   
 

• Ett mål har varit ökad digital tillgänglighet enligt EUs tillgänglighetsdirektiv. Under 2021 har vi 
haft fokus på extern webb och gjort en utbildningsinsats om tillgängliga dokument för 
förvaltningens handläggare.  

 
 

2.1.5.2 Övriga större kommunikationsinsatser 
Staden flyttade den digitala arbetsplatsen från intranätet till teams under hösten 2021. Det innebar en 
större insats på förvaltningen ledd av kommunikatörerna. Alla medarbetare erbjöds även en intern 
introduktionsutbildning i teams.    
 
 

2.1.6 Miljöarbete 
De senaste åren har flera bostadsnära odlingar startats i bland annat Åby, Kållered och Bifrost. Det har 
även startats odlingslådor i Lindome i samverkan mellan boende, föreningar, hyresvärdar och 
verksamheter i staden. Förvaltningen arbetar med återvinning av sopor och material på de 
anläggningar där vi har egen personal. För Aktiviteten ingår denna återvinning som en del i det 
omfattande Miljöcertifikat som tidigare erhållits och vars innehåll fortsatt följs upp över tid.  
 
Vi har kompletterat kontorsmiljöerna och köpt återbrukade möbler. Avdelningen Museum, konst och 
kultur har påbörjat arbetet med att återbruka mer utställningsmaterial. Förvaltningen möjliggör för 
Mölndalsbor att låna sportutrustning genom Fritidsbanken i stället för att köpa nytt. I övrigt strävar vi 
efter att resa så klimatsmart som möjligt i tjänsten och hålla nere antal pappersutskrifter. Vi minskar 
inköpen av fossilbaserade engångsprodukter och gör så klimatsmarta inköp som möjligt.  
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2.1.7 Temaår 2021: Barnkonventionen 
Arbetet med implementeringen av barnkonventionen på förvaltningen fortskrider och sker någorlunda 
enligt plan. I samband med fritidsgårdens flytt från Fässberg genomfördes en prövning av barnets 
bästa. Under hösten erbjöds en fördjupad utbildning i barnkonventionen för hela förvaltningen (88 
deltagare). Eftersom utbildningen fick anpassas till rådande restriktioner uteblev utbildningsdelen om 
prövning av barnets bästa. Denna kommer i stället genomföras under 2022.  
 
Förvaltningen har valt att lyfta in tre fokusområden som arbetsgruppen identifierade i 
verksamhetsplanen 2022. Arbetet med att barnrättsgranska de styrdokument som ska revideras 
fortsätter under 2022.   
 
Förvaltningens arbetsgrupp arrangerade under perioden en barnkonventionsvecka som engagerade 
flera förvaltningar, föreningar och privatpersoner. De flesta av de aktiviteter som erbjöds för barn var 
välbesökta. Biblioteken delade ut barnböcker med fokus på barnets rättigheter vilket uppskattades av 
barnfamiljer. Den ambulerande musikföreställningen Uppdrag barnens lag var mycket välbesökt och 
uppskattad. 
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2.2 Utvecklingsområden för förvaltningens verksamheter 
Utöver förvaltningens gemensamma övergripande utvecklingsområden (se ovan) följer här vad 
verksamheterna utvecklat utöver ordinarie löpande verksamhet, trots pandemin.  
 
 

2.2.1 Biblioteken i Mölndal 
• Ny biblioteksplan antogs i december 2020. Under 2021 har vi tryckt upp en bildsatt och layoutad 

version som har spridits till nyckelpersoner i staden, bland annat berörda presidier, 
förvaltningschefer och verksamhetschefer.   
  

• Projektet Digiung avslutades med ett något annorlunda innehåll än vad som planerades när vi 
sökte medel från Kulturrådet. Största vinsten har blivit att vi nu har en grupp med 
bibliotekspersonal som har fokus på unga vuxna, en väl genomförd enkätundersökning med 300 
svar samt en uppsättning bra och användbar teknik.   
 

• Under 2021 har det på grund av pandemin varit svårt att arbeta med digital handledning fysiskt på 
biblioteken. I stället har vi använt vår webbplats med länkar till olika handledningssidor och 
erbjudit digitala föreläsningar.  
 

• Projekteringen av Lindome bibliotek, som ska evakueras 2022 och flytta in i ny lokal 2024, har 
under året gått igenom flera faser. Under våren en fas för att ta fram ett beslutsunderlag och under 
hösten en fas med evakueringsfrågor och planering för evakueringslokal. 
 

• Ny lokal för Kållereds bibliotek upphandlades under våren. Hösten ägnades åt projektering av den 
nya lokalen och planering av flytten, vilken sker i början av 2022. 

 
 

2.2.2 Förening och idrott 
Avdelningen har under år 2021 bland annat:   
 
• Fortsatt medverka vid byggnation av stadens framtida badanläggning.   

Planlösning har tagits fram med fokus på tillgänglig bassängyta.   
Arbetet med att teckna hyresavtal med extern gymhyresgäst pågår.   
Upphandlingen av konstnärlig utsmyckning färdigställdes under hösten.   
 

• Fortsatt arbetat med förstudie och projektering av övriga objekt i Åby Arenastad, alltså de objekt 
som innefattas i samma strategiska partneringprojekt som den framtida badanläggningen.  
Resultatet från programarbetet med en inbyggnad av Åby isstadion låg till grund för politiska 
beslut som togs i november. En volymstudie för en idrottshall/multihall är genomförd. Arbetet 
med betongplattan och en ny sarg i Åby ishall är klar. Flera samrådsträffar med skötselpersonal 
och föreningar på området om aktuella frågor är genomförda.    
 

• Jobbat med anläggningsutmaningen som tennisföreningen befinner sig i vid Rävekärr.   
Den tillsatta styrgruppen har jobbat fram ett förslag på ny plats samt ett möjligt affärsmässigt 
upplägg och en ungefärlig kostnadsberäkning som behöver utredas ytterligare inför beslut.   
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• Tillsammans med fastighetsavdelningen inlett utredningen av fysisk status på den fastighet som 

Streteredsbadet ligger i. Arbete och planering är uppstartat och kommer att fortsätta under 2022 i 
syfte att få fram underlag till beslut om badets framtid och vilka investeringar som behövs.  
 

• Utrett Fritidsbankens första ”projektperiod” på tre år och även utrett lämplig plats för den 
verksamheten framöver. Rapport har presenterats och antagits i kultur- och fritidsnämnden, sedan 
har kommunstyrelsen remitterat till sociala hållbarhetsutskottet att mer i detalj utreda eventuellt 
andra tänkbara driftformer. Svar väntas i juni 2022.   
 

• Utrett, projekterat och färdigställt en ny näridrottsplats vid Lackarebäcksskolan i östra Mölndal.  
 

• Fortsatt utredningarna kring nya fullstora sporthallar vid Västerbergsskolan och Rävekärrsskolan.  
 

• Gällande föreningsstöden så har vi på den politiska humaninfrastrukturgruppens önskan undersökt 
möjligheten att samla alla stadens föreningsbidrag under kultur- och fritidsnämnden. Beslutet i KS 
blev att nämnden fortsatt ansvarar för samma bidragstyper och handläggningar som innan och 
övriga nämnder ansvarar fortsatt för sina respektive bidragsområden.  

  
 

2.2.3 Museum, konst och kultur 
• Förstudie av avdelningens flytt till Forsåker har skjutits till 2023. Detta innebär dock inte att 

arbetet helt har avstannat. Samtal med Mölndala Fastighets AB pågår och stadsantikvarien ingår i 
processerna kring Forsåkersområdets utveckling i stort.  
 

• Avdelningen har deltagit i och kommer fördjupat att delta i förstudiearbetet för en regional 
produktionsmiljö för dans i Forsåker. Detta arbete sker under ledning av en projektledare från 
VGR.  

 
• Under året har mycket arbete lagts ner på att samverka med fastighetsavdelningen (FA) kopplat 

till avdelningens uppdrag som hyresvärd till de kulturföreningar som har sina lokaler i fastigheter 
som FA äger. Detta gäller evakueringslokal på Baazgatan, de nu pågående renoveringarna av 
Grevedämmet, ”Undre” och tegelannexet. I arbetet med FA ingår också behov kopplat till 
verksamheter i hyresvärden Platzers lokaler, till exempel fettavskiljare i Forscaféet.  
 

• Pandemin har inneburit stora utmaningar kopplat till anmälan och genomförande av 
lovverksamheter. Extra statliga medel gav både möjligheter och utmaningar. En e-tjänst har 
skapats till föreningar där de kunnat söka medel från sommarlovssatsningen. Sammanlagt 
beviljades 29 föreningar medel efter en bedömningsprocess. Obligatorisk digital anmälan var 
införd för de barn och unga som ville delta. Sammanlagt deltog 4736 personer, vilket är en ökning 
med över 1000 deltagare i jämförelse med de föregående åren.   
 

• Då skolor på grund av pandemin ställde in simlektioner genomfördes istället utesimskola och 
parasimskola under sommarlovet.   
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• Som ett led i stadens alltmer växande behov inom olika stadsplaneringsprocesser kopplat till både 
konstgestaltning och kulturmiljöarbete påbörjades samtal med nämnden om möjliga vägar till 
tillfälliga personella förstärkningar. Detta jobbar vi vidare med under 2022.  

 
• Förberedelser har genomförts för att förnya överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) tillsammans med Konstkollektivet från och med 2022 och två år framåt.  
• Museet har påbörjat en genomlysning av dess olika arbetsgrupper, för att ytterligare 

professionalisera, förenkla arbetsgång och ge samsyn.  
 

• Museet ingår nu i Minnen; en webbplats där museer med flera samlar personliga minnen och 
berättelser. Dessa sparas i en gemensam minnesbank.  

 
 

2.2.4 Ungdoms- och samhällsarbete 
Ungdoms- och samhällsarbete ökar möjligheten för alla unga att få en meningsfull fritid. Det gör vi 
genom att säkerställa att de unga som inte har eller endast har begränsad tillgång till en meningsfull 
fritid, får ökade möjligheter att ta del av olika aktiviteter. Enheten ungdomsarbete har också 
verksamhetsanpassat en tillgänglighetschecklista som tidigare använts av förvaltningens lov- och 
programgrupp med avsikt att säkerställa att verksamheten är tillgänglig. 
 
Utöver att ha ökat tillgängligheten till avdelningens verksamheter genom samarbetet med Passalen har 
fritidsgårdarna även ökat andelen tjejer som deltagit i verksamheten under året genom arbetet med att 
identifiera och tillgodose just tjejers önskemål och behov. Genom Chill-in har verksamhet också 
startats riktad till unga som varken studerar eller arbetar. Arbetet fortsätter 2022. Enheten 
samhällsarbete har tagit fram verktyg i form av rättighetsbaserad tillgänglighetsanalys. Tre verktyg 
finns för att säkerställa ett kunskaps- och rättighetsbaserat arbetssätt; målgruppsanalys, 
tillgänglighetsanalys och tjänstedesign. Verktygen har testats och en temadag kring rättighetsbaserade 
målgruppsanalyser har genomförts.  
 
Som utgångspunkt i arbetet med att öka den jämlika psykiska hälsan genomförs olika typer av 
metodutveckling, aktiviteter, dialoger och kunskapsspridning inom avdelningen. Forskningen visar 
tydligt att vad som sker i olika delar av ens liv har ”spill-over-effekt” på andra delar. Avdelningen har 
därför valt att arbeta med utveckling av möjligheter inom olika domäner i ungas liv; fritid och 
meningsfulla upplevelser i samband med lov, ökade möjligheter till arbete och stresshantering, psyko-
social arbetsmiljö i skolan och mänskliga rättigheter. En viktig grund till arbetet är genomförandet och 
analysen av stadens LUPP-undersökning som projektletts av en av avdelningens samordnare för barns 
och ungas inflytande.  
 
 
  

https://minnen.se/
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3. Ekonomi och volymer 
 
 

3.1 Årets resultat 
Kultur- och fritidsnämndens samlade resultat 2021 blev plus 2,1 miljoner kr jämfört med budget. Det 
resultatet rymmer effekter av coronapandemin motsvarande -4,3 miljoner kr.  
 
 

3.1.1 Biblioteken i Mölndal och Museum, konst och kultur 
Bibliotek, museum, konst och kultur redovisade ett underskott på -0,6 miljoner kr, varav corona-
effekter -0,7 miljoner kr. Biblioteken tappade intäkter på grund av pandemin i form av uteblivna 
förseningsavgifter, utskrifter och lokaluthyrning. Museet tappade butiksförsäljning och intäkter från 
visning och konferensuthyrning. Anpassningarna av Grevedämmets ersättningslokal, samt 
intäktsbortfall jämfört med ordinarie hyresgäster skapade ett underskott för den lokalen. Nämnden är 
beviljad att täcka delar av den kostnaden med tidigare års överskott. Biblioteken hade två större 
lokalprojekt under året. Det ena var ny lokal för Kållereds bibliotek där hyresvärdsupphandling 
gjordes. Det andra var en ny lokal för Lindome bibliotek då nuvarande lokal ska rivas. Det projektet 
tidsförsköts till 2022 och gav därmed ett överskott.   
 
Trots pandemin genomfördes ett stort programutbud. Statliga medel finansierade en stor del av årets 
lovaktiviteter. Smittskyddsanpassning i form av extratillfällen, utrustning och personal, ledde dock till 
ett underskott i lov- och programbudgeten. 50-års jubileet av kommunsammanslagningen firandes med 
flaggstråk, konserter vid äldreboenden och engagemang från hembygdsgårdar med mera, finansierat 
av tillfälliga medel. Förberedelser inför stadens 100-års jubileum 2022 drog över 
evenemangsbudgeten. Även kostnaden för e-böcker drog över budget på grund av betydligt fler 
utlån.   
 
Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat till följd av periodvis vakans, deltider och ökad 
sjukfrånvaro. Därtill tillkom det statliga sjuklönebidraget.   
 
 

3.1.2 Förening och idrott 
Förening och idrott redovisade ett överskott på 0,7 miljoner kr, varav corona-effekter -2,5 miljoner kr. 
Överskottet berodde till störts del på låga fastighetskostnader. Hyresdebiteringarna för genomförda 
investeringar lämnade ett överskott framför allt på grund av senarelagda konstgräsbyten. Avsatta 
medel för underhåll av Ekenhallen upparbetades inte då åtgärderna finansierades av 
reinvesteringsmedel hos fastighetsavdelningen. Kapitalkostnader arbetades inte upp eftersom ”no-
fall”-selen inte installerades. Dessutom gav försäljningen av den gamla sargen från Åby ishall en extra 
intäkt.  
 
Personalkostnader gav ett överskott, bland annat för att några enheter inte behövde ta in timvikarier i 
samma omfattning som under ett normalt år. Utöver det tillkom det statliga sjuklönebidraget. Även 
materialkostnader gav ett överskott. Corona-pandemin och dess restriktioner gav ett stort intäktstapp 
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för framför allt lokaluthyrning. Men även för inställda cuper och arrangemang, bland annat Gothia cup 
och Partille cup. Även uthyrning och antal besökande i Streteredsbadet minskade. Några föreningar 
fick en hyresreduktion. För det gavs ett hyresstöd från Boverket motsvarande max 50 procent.  
 
 

3.1.3 Åbybadet 
Åbybadet redovisade ett överskott på 1,8 miljoner kr, varav corona-effekter -0,7 miljoner kr. 
Personalkostnaderna kunde hållas lägre än budget som en följd av pandemin. Under stora delar av 
2021 var Lilla Åbybadet stängt för allmänheten, vilket medförde ett lägre bemanningsbehov och att 
vikarier i mindre omfattning behövde tas in för att täcka upp sjukfrånvaro. I likhet med andra 
verksamheter blev Lilla Åbybadet därutöver även kompenserade för sjuklönekostnader.  
Corona-pandemins fortsatta restriktioner gav ett intäktstapp för entréer, försäljning och hyror på -1,9 
miljoner kr. Exempelvis förlängdes tidigare köpta kundabonnemang.   
 
Behovet av fastighetsunderhåll var litet eftersom lokalerna är nya och badet hade färre besökare på 
grund av pandemin. Material kostade mer än budgeterat medan övriga kostnader gav ett överskott.  I 
vissa fall var det svårt att bedöma vilka kostnader kopplade till nybyggnationen som projektet skulle ta 
och vilka verksamheten själv skulle behöva stå för. Eftersom Lilla Åbybadet öppnades en månad 
innan corona klassades som en pandemi har verksamheten inte fått ett år "noll", vilket försvårar 
jämförelser och analyser.  
 
 

3.1.4 Föreningsbidrag 
Föreningsbidrag redovisade ett överskott på 1,1 miljoner kr, varav corona-effekter 0 miljoner kr. Få 
ansökningar om ränte- och amorteringsfria lån (RoA) samt om dynamiska bidrag gav vardera ett 
överskott på 0,6 miljoner kr. Ett extra corona-krisstöd på 1,3 miljoner kr gavs till föreningslivet. 
Nämnden fick motsvarande bidrag ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
 

3.1.5 Ungdoms- och samhällsarbete 
Ungdoms- och samhällsarbete redovisade ett underskott på -0,3 miljoner kr, varav corona-effekter -0,4 
miljoner kr. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat. Pandemin medförde att personalbehovet 
inte var likvärdigt ett normalår och föräldraledigheter ersattes inte full ut. Därutöver ersattes 
sjuklönekostnader med statliga medel.  
  
Mötesplats Fässbergs lokaler lämnades över till Skolförvaltningen i oktober, vilket medförde 
återbetalning av hyra. Personalen från Fässberg omlokaliserades till övriga mötesplatser, vilket också 
minskade behovet av vikarier. Uthyrning av samlingslokalen Lorry uteblev till följd av pandemi-
restriktioner, vilket gav ett intäktstapp. Ett akut underhållsbehov av skateparken åtgärdades för att inte 
behöva stänga anläggningen. Sista delen av avtrappningshyran för Broslätts fritidsgård täcktes med 
överskott från tidigare år. I slutet av året genomfördes informationskampanjen ”Vi finns för dig”, 
riktad till unga som drabbats av pandemin. En kostnad som inte täcktes inom ram. Flera externt 
finansierade projekt genomfördes eller påbörjades, som till exempel samarbetet med Passalen, 
Språkcafét, våldspreventivt arbete och utbildningssatsningar inom barnkonventionen och föräldrastöd.  
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3.1.6 Nämnd och Administration 
Nämnd och Administration redovisade ett underskott på 0,6 miljoner kr, varav corona-effekter 0 
miljoner kr. Det berodde på en omformning och tillfällig utökning av tjänst samt ett behov av en 
projektanställning i och med stadens två jubileumsår. Personalunderskottet dämpades något av 
minskat behov av STING-medel.  
 
 

3.1.7 Resursfördelning (netto) 
 

Kultur- och fritidsnämnden  
Utfall 
2020  

Budget 
2021  

Utfall 
2021  

Avvikelse 
2021  

Bibliotek, museum och kultur  -52,6  55,4  -56,0  -0,6  
- Bibliotek  -36,4  37,9  -38,0     
- Museum, konst och kultur  -16,2  17,5  -18,0     
Ungdoms- och samhällsarbete  -22,6  22,4  -22,7  -0,3  
Föreningsbidrag  -12,2  12,9  -11,8  1,1  
Förening och idrott  -55,3  57,4  -56,7  0,7  
Åbybadet  -14,4  17,1  -15,3  1,8  
Nämnd, administration med mera. -8,2  9,5  -10,1  -0,6  
Summa  -165,3  174,7  -172,6  2,1  
  
 
 

3.2 Investeringar  
Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt inventarieanslag på 1,5 miljoner kr. År 2021 användes 1,3 
miljoner kr till inventarier till Kållereds biblioteks nya lokal, förvaringscontainrar till Djursjön, 
fotbollsmål, skurmaskiner till badhusen, Lindomemöbler, konst med mera. Försenade varuleveranser 
på grund av pandemin gjorde att inte hela inventarieanslaget upparbetades enligt plan. Utöver det hade 
nämnden 2021 ett anslag på 1,7 miljoner kr för byte av sarg och nytt avbytarbås i Åby ishall. 
Kostnaden för den investeringen blev drygt 1,8 miljoner kr, merkostnaden täcktes upp av överskott på 
inventarieanslaget. Nämnden hade också 1,0 miljoner kr i investeringsmedel för att installera en no-
fall-sele i Åby ishall. Selen kunde inte installeras på grund av att ishallens takkonstruktion inte klarade 
av det. Övriga investeringar inom kultur- och fritidsområdet hanteras främst av 
fastighetsavdelningen.   
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Budget Utfall Avvikelse 

Investeringar 2021 (mnkr)  2021  2021  2021  
Övriga inventarier  1,5  -1,3  0,2  
Åby ishall, no-fall-sele  1,0  0,0  1,0  
Åby ishall, byte sarg och avbytarbås  1,7  -1,8  -0,1  
Summa  4,2  -3,1  1,1  
  
 
 

3.3 Volymer 
 

Kultur- och fritidsnämnden  
Utfall 
2020  

Budget 
2021  

Utfall 
2021  

Bibliotek, museum och kultur           
 - antal besök           
Bibliotek  413 700  510 000  312 500  
Museum, konst och kultur  24 300  40 000  22 800  
- antal webbesök           
Bibliotek  372 600  110 000  455 500  
Museum, konst och kultur  156 700  200 000  143 300  
Föreningsbidrag           
Föreningar  86  75  81  
Studieorganisationer  11  11  11  
Ungdoms- och samhällsarbete           
Antal aktiviteter  1 338  1 300  1 136  
Antal deltagare  21 600  34 000  22 000  
Förening och idrott           
- antal besök           
Badanläggningar  132 500  142 000  107 100  
Isanläggningar  203 600  255 000  228 500  
Fotbollsplaner  406 300  570 000  428 600  
Aktiviteten och idrottshallar  960 000  773 000  934 300  
 
 
Liksom förra året påverkades besöksantalet hos nämndens samtliga verksamheter av pandemin och 
gällande restriktioner. Flera anläggningar har tappat ytterligare besökare jämfört med 2020 vilket 
beror på att första kvartalet 2020 fortfarande var ganska opåverkat av pandemin. Under 2021 har 
anläggningarna fått hålla stängt under perioder eller begränsa antalet besökare för att kunna 
smittskyddsanpassa. Under våren och sommaren var Lilla Åbybadet helt stängt för allmänheten, men 
höll öppet för föreningar och simskolor. Stadsmuseet höll stängt fram till slutet av april.   
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Pandemin antas också ha medfört ett minskat intresse bland allmänheten att besöka 
friskvårdsanläggningar inomhus och förmodligen i synnerhet anläggningar där många besökare vistas 
på liten yta, som fallet är i bland annat Lilla Åbybadets små provisoriska omklädningsrum.  
Programverksamheten inom kultur och bibliotek fick ställa in en del programpunkter men mycket 
kunde ändå genomföras genom att erbjuda fler tillfällen med färre deltagare per tillfälle samt andra 
smittskyddsåtgärder.   
 
Ungdomsverksamheten har förutom påverkan av restriktioner, drabbats negativt av stängningen av 
mötesplats Fässberg. Under motsvarande period 2020, som också var starkt påverkat av restriktioner 
och pågående pandemi, samlade verksamheten 877 deltagare under 59 aktivitetstillfällen.  
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4. Nämndens mål 
 
Nämnden har jobbat vidare med de dialogbaserade effektmålen och med uppföljningen av hur utbudet 
har breddats och tillgängliggjorts mer under det gångna året. Om man fortsätter att mäta en 
verksamhet på samma sätt år efter år kommer man aldrig att kunna ta några större innovativa kliv i sin 
verksamhetsutveckling. Det framkom under universitetsutbildningen i digitalisering som flera 
tjänstepersoner gick under hösten 2021. Därför känns det rätt att fortsätta det dialogbaserade 
målarbetet i nämnden då det skapar ny och ökad förståelse för kultur och fritids roll i hållbar 
samhällsutveckling.  
 
 

4.1 Nämndmål 1 – ökat utbud och tillgång 
• Öka tillgången till kultur, idrott och fritid för alla Mölndalsbor. 

 
• Öka Mölndalsbornas nyttjande av kultur-, idrotts- och fritidsutbudet. 
 
Nämndmål 1 består av två delar men med samma målsättning, nämligen att fler Mölndalsbor ska 
kunna ta del av ett brett kultur- och fritidsutbud. Dels genom att staden växer och fortsätter utveckla 
utbudet med nya anläggningar, nya mötesplatser, nya idrotter och nytt kulturinnehåll, dels genom att 
fler Mölndalsbor ska kunna nyttja det redan existerande utbudet genom ökad tillgänglighet.  
 
 

4.1.1 Verksamhetens arbete med nämndmål 1 
Här följer vad verksamheterna gjort under året för att bredda utbudet och tillgängliggöra det för fler.  
 
 

4.1.1.1 Biblioteken i Mölndal 
• Under året har en ny lokal för Kållereds bibliotek i markplan upphandlats. Den nya lokalen är väl 

synlig i Kållereds centrum, till skillnad från den tidigare som låg på plan 2 i ett hyreshus. Med ny 
lokal ökar tillgängligheten och därmed även tillgången till biblioteksverksamhet. I förlängningen 
(2022) möjliggörs även Meröppetservice i lokalen.   
 

• Meröppetservice (biblioteken tillgängliga utan personal) har utretts - många frågor berörts: teknik, 
avtal med meröppetbesökare, risker och säkerhet. Vi har haft flera möten med andra kommuner 
som har erfarenhet och fått stöd av kulturavdelningen i Västra Götaland för att inhämta kunskap.  

 
• Tanken var att satsa på förbättrad kommunikation kring program och aktiviteter och för det 

ändamålet fanns en ny, strategisk kanalplan som skulle implementeras under 2021. Arbetet sköts 
upp eftersom flertalet fysiska program och aktiviteter ställdes in. I slutet av året påbörjades arbetet 
med en revidering, där även digitala program och aktiviteter inkluderas.  
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• Bokbussen har en växande pop-upverksamhet, särskilt på helger. Under året har bokbussen dykt 
upp på 7 platser och mött 600 besökare. Exempel på platser är Gunnebo julmarknad och 
Åbydagen. Under året har vi också haft författare med oss i bokbussen när vi haft pop-up.   

 
• En viktig del av att öka tillgången till kultur för, av och med barn och unga är samarbeten med 

skolförvaltningen inom Kulturgarantin och Litteraturprofilerade förskolor. Inom Kulturgarantin 
finns det litteraturfokus där biblioteken ingår för samtliga 4-åringar, samtliga elever i åk 0 samt i 
åk 5. Två av tre planerade årskullsaktiviteter har genomförts med digitala lösningar. Barnteatern 
för alla 4-åringar har ställts in, men alla har fått en bok hemskickad till sig i stället. Biblioteken har 
erbjudit digitala lösningar för de aktiviteter vi ansvarar för inom samarbetet med de 
litteraturprofilerade förskolorna.  

 
 

4.1.1.2 Förening och idrott 
Vad gäller den geografiska tillgängligheten har avdelningen bland annat i samverkan byggt en 
näridrottsplats i östra Mölndal. Näridrottsplatsen vid Lackarebäcksskolan har färdigställts under år 
2021.  
 
• Vad gäller den fysiska tillgängligheten pågår arbeten ihop med fastighetsavdelningen för att 

kartlägga stadens anläggningar ur ett tillgänglighetsperspektiv, så även under år 2021.  
Handlingsplaner har upprättats och aktiviteter genomförts i syfte att förbättra nuläget.    
 

• Vad gäller den ekonomiska tillgängligheten har avdelningen utrett och föreslagit en fortsättning av 
verksamheten Fritidsbanken, även efter den 3-åriga projektperioden.  
Rapport har presenterats och antagits i kultur- och fritidsnämnden med förslag till att 
kommunstyrelsen godkänner Fritidsbanken som ordinarie verksamhet i stället för 
projektform. Kommunstyrelsen har även remitterat till sociala hållbarhetsutskottet att mer i detalj 
utreda eventuellt andra lämpligare driftformer. Svar väntas i juni 2022.   
 

• Vad gäller den sociala tillgängligheten har avdelningen tillsammans med föreningslivet fortsatt 
arbetet med föreningscertfikaten ”Bästa möjliga idrottsförening”. Detta i syfte att forsätta 
värdegrundsarbetet med tillhörande policys och verktygslådor så att trösklarna sänks och gör det 
lättare för alla att vilja och kunna vara med. Totalt 18 idrottsföreningar är nu certifierade. Tre nya 
föreningar har tillkommit under år 2021. Vi når nu ca 4500 barn och ungdomar i åldern 7–20 år 
inom de certifierade föreningarna. Ca 2600 killar och 1900 tjejer. Vi genomför kontinuerligt olika 
föreningsträffar, utbildningar och föreläsningar inom certifikatets olika områden. Till exempel så 
har "High Five" (i samarbete med Rädda barnen) och grundutbildning för unga ledare (i samarbete 
med RF-SISU) genomförts under år 2021.    
 

• Avdelningen har fortsatt arbetat för nya idrottsanläggningar och ett bra underhåll av befintliga 
anläggningar i syfte att skapa bra förutsättningar för idrott, motion och hälsa i alla dess former. Se 
tidigare redogörelse kring aktuella projekt och utredningar under Utvecklingsområden för 
förvaltningens verksamheter.  
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4.1.1.3 Museum, konst och kultur 
Arbetet med att tillgängliggöra för fler grupper har påverkats av pandemin. Arbetet med fysisk 
tillgänglighet har periodvis blivit lidande. Mindre insatser med exempelvis blixtljus på allmänna 
toaletter har införts.  
 
• Cirkusföreställningar utanför korttids- och gruppboenden i samverkan med Vård- och 

omsorgsförvaltningen gav fler barn och unga en möjlighet att delta på lovaktiviteter.  
 

• Under pandemiåret har 44 konserter på äldreboenden genomförts.  
 

• Avdelningen har ingått i projektet Form follows fiction, vilket är ett samarbete mellan 10 
kommuner. Konstverk kunde sedan presenteras på Gunnebo Slotts parkanläggning.   
 

• Avdelningen har under året stöttat hembygdsprojekt som ett led i 50-årsfirandet av 
kommunsammanslagningen. Mölndals hembygdsföreningen kunde genomföra flygfoto samt en 
utställning med jämförande av äldre flygfoton. Kållereds Hembygdsförening gjorde ett nytryck av 
en skrift från 1971 om Kållereds kommunalnämnd. Lindome hembygdsgille kunde göra en 
utställning om hantverk.  
 

• Flera av museets 68 programpunkter ställdes om till digitala program, 36 aktiviteter riktade sig till 
barn och familjer. Fysiskt deltog 1358 personer och digitalt 4068 personer. Under museets 
stängning kunde sportlovslediga barn hämta ut pysselpaket från museets entré.  
 

• “Jul i Kvarnbyn” projektleddes av avdelningen. Drygt 4000 besökare räknades in på museet och 
drygt 7000 personer i hela Kvarnbyområdet under denna helg.   
 

• Under året har två original av Lindomestolar samt ett original Gunnebostol införlivats i museets 
samling. Dessa kan nu tillgängliggöras som en del av den lokala historien, både på museet och 
Gunnebo Slott.  

 
 

4.1.1.4 Ungdoms- och samhällsarbete 
• Utgångspunkt för arbetet har varit dels analys av eftersatta grupper av unga som i mindre grad än 

andra deltar i verksamheten men samtidigt antas ha lika stort behov av en meningsfull fritid, dels 
rättighetsbaserad tillgänglighetsanalys. Angående rättighetsbaserad tillgänglighetsanalys har 
enheten samhällsarbete tagit fram tre verktyg för att säkerställa ett kunskaps- och rättighetsbaserat 
arbetssätt; målgruppsanalys, tillgänglighetsanalys och tjänstedesign.   
 

• Den öppna ungdomsverksamheten har sedan tidigare två större målgrupper som identifierats som 
eftersatta; dels tjejer, vilka deltar i verksamhetens aktiviteter i mindre utsträckning än killar; dels 
unga som på olika sätt bryter mot funktionsnormer. Genom den årliga Mötesplatsenkäten har 
ungdomsarbete också gjort en särskild analys av svar från de unga som anger att de har en 
funktionsvariation för att kunna se eventuella behov.   
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• Under året har gratis mensskydd införts på fritidsgårdarnas toaletter som ytterligare ett sätt att öka 
känslan av trygghet för målgruppen.  
 

• För att vidareutveckla arbetet för målgruppen unga med funktionsnedsättning har avdelningen 
ingått ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med föreningen Passalen. Partnerskapet består av 
två delar. Den ena delen är en operativ verksamhetsbelagd del där Passalen marknadsför och 
medverkar i aktiviteter för målgruppen. Parallellt med arbetet med Passalen har ungdomsarbete 
också arbetat med att verksamhetsanpassa en tillgänglighetschecklista som tidigare använts av 
förvaltningens lov- och programgrupp med avsikt att säkerställa att verksamheten är tillgänglig.  
 

• För att ge unga som inte går i skola, har praktik eller arbetar, en bättre chans till meningsfull fritid 
öppnar Ungdomsarbete i samarbete med Bifrostkyrkan och Kommunala Aktivitetsansvaret under 
höstterminenen ”Chill In”, en öppen verksamhet på Balltorps fritidsgård som erbjuds dagtid ca 1 
gång/veckan. Verksamheten syftar till att ge målgruppen ett sammanhang och möjlighet att träffa 
andra unga.  
 

• Under sommaren har avdelningens verksamheter erbjudit en rad olika aktiviteter för stadens barn 
och unga. Rapport om sommaraktiviteter sammanställs separat och avser hela förvaltningens 
insatser. 

 
 

4.2 Nämndmål 2 – de fem effektmålen 
Nämndmål 2 handlar om att synliggöra effekterna av kultur, idrott och fritid i främjande hållbar 
samhällsutveckling genom fem effektmål:  
 
• Stärkt demokrati  

Genom stadens alla kultur-, fritids- och idrottsanläggningar och det stora föreningslivet bidrar vi 
till det öppna, tillåtande demokratiska samtalet och möjligheten att få sin röst hörd. Genom att vi 
aktivt bjuder in medborgare och brukare till att påverka verksamheterna stärker vi den 
demokratiska rättigheten att bidra till utvecklingen i samhället.  
 

• Meningsfull fritid  
Genom att skapa förutsättningar (med stadens institutioner, lokaler och bidrag) för ett brett utbud 
som tilltalar och når så många som möjligt ska det finnas något för alla att göra, se eller uppleva 
för en meningsfull fritid under hela livet.   
 

• Livslångt lärande  
Genom våra bibliotek, museer och stödet till föreningar och studieförbund finns det alla 
möjligheter till att fortsätta lära sig nya saker under hela livet.  
 

• Livslång hälsa  
Genom alla idrottsanläggningar, spontanidrottsplatser och stödet till idrottsföreningarna finns det 
alla möjligheter till rörelse och att ha en aktiv fritid under hela livet.  
Genom litteratur, konst och kultur stärker man den livslånga hälsan.  
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• Sociala sammanhang  
Genom allt utbud skapar vi förutsättningar för goda möten mellan människor. I områdesarbetet 
läggs grunden för tillit och trygghet i bostadsområdet.   

 
 

4.2.1 Verksamheternas arbete med effektmålen 
Här följer en beskrivning av vad förvaltningen jobbat med under året för att bidra till effektmålen.  
 
 

4.2.1.1 Stärkt demokrati 
• Kultur- och fritidsförvaltningen har under året tagit fram en anvisning för implementering av 

barnkonventionen. Detta för att påminna och stötta staden i tillämpningen av lagen i allas dagliga 
verksamhet.  
 

• Under 2020 genomfördes undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) i 
Mölndal. Undersökningen är ett redskap för att kartlägga och över tid följa ungas livssituation. 
Under 2021 har denna sammanställts i en rapport som bidrar till förvaltningens och stadens 
utvecklingsarbete kopplat till ungas vardag.  
 

• Lov- och programverksamheter samordnas av förvaltningen. Dessa är kostnadsfria för barn och 
unga i staden och ger alla samma demokratiska tillgång.   
 

• Mölndals stadsmuseum har fri entré för alla och har därmed låg tröskel vad gäller ekonomisk 
tillgänglighet.  

 
• För att ta del av det demokratiska samhället och samtalet är läsförmåga en förutsättning. 

Biblioteken arbetar bland annat med konceptet “Med språket i fokus” tillsammans med 
förskoleverksamheter. Andra läsfrämjande och berättelseskapande aktiviteter är pågående och 
även digitalt inriktade. Genom kulturgarantin har under läsåret 2020–2021 stadens elever i årskurs 
åtta tillsammans med författare, skolbibliotekarier och lärare skapat novellsamlingen “Åttologi”.  
 

• Under 2021 har folkbiblioteken verkat för att öka kommuninvånarnas digitala kompetens med 
fokus på målgruppen äldre.  
 

• Fortsatt certifiering av föreningar med demokrati och delaktighet. Totalt 18 idrottsföreningar är nu 
certifierade. Tre nya föreningar har tillkommit under år 2021. Nu når förvaltningen ca 4500 barn 
och ungdomar i åldern 7–20 år inom de certifierade föreningarna. Förvaltningen genomför 
kontinuerligt olika föreningsträffar, utbildningar och föreläsningar inom certifikatets olika 
områden. Till exempel har "High Five" (i samarbete med Rädda barnen) och grundutbildning för 
unga ledare (i samarbete med RF-SISU) genomförts.  
 

• Delaktighet och inflytande i samband med utformningen av näridrottsplatsen vid 
Lackarebäcksskolan. Barn och ungdomar i området har fått inkomma med sina önskemål och 
idéer kring hur näridrottsplatsen ska utformas. Det har sedan beaktats och i många fall inkluderats 
i projektet vid genomförandet och blir synligt i slutresultatet.  
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4.2.1.2 Meningsfull fritid 
När det gäller arbetet med de olika effektmålen under nämndmål 2 har avdelningen Förening och 
idrott bland annat bidragit enligt följande:   
 
• Vi har en Fritidsbanken. Fler barn och unga samt vuxna får möjlighet att prova på olika idrotter 

och motionsformer genom att gratis kunna låna utrustningen på Fritidsbanken.   
 

• Vi har mer öppet på idrottsanläggningarna. Vi har genomfört tidigare öppning vid säsongsstart för 
ett par sporthallar. Det har möjliggjort aktiviteter under större del av säsongen för berörda 
föreningar och aktiva.  
 

• Bidragit till en näridrottsplats till vid Lackarebäcksskolan. Det möjliggör mer spontanidrottande 
och en aktiv fritid med allt positivt som det medför.  

 
• Arbetat med Barnkonventionen i linje med förvaltningens pågående arbete i syfte att ge 

förutsättningar till en meningsfull fritid.  
 

• Genom analysgruppens arbete så har vi bättre kunnat koppla våra verksamheter till vetenskapliga 
rön om goda effekter. Det finns mycket fördjupande läsning på området. Detta gäller alla 
effektmålen. 

 
 

4.2.1.3 Livslångt lärande 
• Förvaltningen arbetar med informellt lärande i många aktiviteter och i programverksamheten på 

alla våra avdelningar, till skillnad från skola och utbildning som har fokus på det formella 
lärandet. Genom att vara tillgängliga finns möjlighet till lärande genom ett besök på stadsmuseet 
eller biblioteket för att ta del av samlingar.  
 

• Kulturgarantin är unik för Mölndal och syftet är att varje barn i respektive ålder/årskurs är 
garanterad en kulturupplevelse. Museum, konst och kultur och biblioteken ansvar för vissa 
åldrar/årskurser och bidrar till den väv av kulturutbud som alla barn och unga i Mölndal tar del av. 
Samarbetet med förskolor, skolor och kulturskolan är strukturerat och organiserat. Syftet med 
kulturgarantin är flera och utgår från att det i läroplanen poängteras att elever ska uppleva olika 
uttryck för kunskaper och att kultur ska var inslag i skolans verksamhet.   

 
• Förvaltningen stödjer studieförbund och föreningar där deltagande är ett lärande av varandra och 

genom ledare i olika roller, allt från studiecirkelledare till tränare i idrottsföreningar.  
 

• Folkhälsosamordnarna initierar föräldraskapskurser genom utbildningsprogrammet Komet. 
 
• Digital kunskap är viktigt för alla medborgare för att kunna ta del av samhällets utbud och för att 

ta del av det demokratiska samhället. Studieförbunden har ett nationellt uppdrag för frågan. 
Nationellt har folkbibliotek också identifierats ha en viktig roll för att alla medborgare ska ha 
möjlighet till digitalt lärande. Biblioteken i Mölndal har ställt om arbetet med uppdraget bland 
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annat genom digitalt stöd per telefon och genom att ha identifierat digitala kurser som 
sammanställts på bibliotekets webbplats. Två föreläsningar om det digitala samhället har 
genomförts.  

 
 

4.2.1.4 Livslång hälsa 
När det gäller arbetet med effektmål “Livslång hälsa” har avdelningen Förening och idrott bland annat 
bidragit med följande:  
 
• Tillskapat ytterligare en näridrottsplats vid Lackarebäcksskolan där inte minst barn och ungdomar 

kan vara fysiskt aktiva och bidra till glädje samt en god vana att röra på sig, som man kan ha med 
sig genom hela livet.  
 

• Bidragit till genomförandet av en boulebana vid Krokslättsvallen som gör det möjligt främst för 
mer seniora målgrupper att träffas och röra på sig under trevliga sociala former.  
 

• Via vårt löpande arbete skapat förutsättningar för såväl det organiserade föreningslivet som det 
oorganiserade spontanidrottandet i staden att kunna bedriva en fysiskt aktiv fritid, på bokade tider 
och vid mer öppna allmänna tider på våra anläggningar.  
 

• Via våra insatser och bidrag till analysgruppens arbete så har utvecklingen med att koppla våra 
verksamheter till vetenskapliga rön om dess goda effekter fortsatt. Det finns mycket fördjupande 
läsning på området. Arbetet i linje med det fortsätter och förhoppningsvis kan vi över tid ta fler 
steg i den riktningen och fortsatt lyfta fram goda exempel.  

 
• Mycket forskning visar på att läskunnighet är A och O för livslång hälsa. Det ger dig 

möjlighet att förstå och göra dig förstådd i ditt samhälle. Ett samhälle som dessutom är i 
ständig förändring och som kräver att man håller sig informerad.  

 
• Biblioteken, museet, konsten och kulturutbudet är högst väsentliga för att man ska kunna 

fortsätta vara nyfiken på sitt samhälle och fortsätta lära nytt, hela livet. De är också 
mycket viktiga sociala mötesplatser som är essentiella för god upplevd hälsa. 

 
 

4.2.1.5 Sociala sammanhang 
Arbetet med att erbjuda aktiviteter och ge invånarna möjlighet att påverka i frågor som rör dem har 
begränsats av covid-19 men verksamheterna har anpassat sig för att kunna bedriva aktiviteter och att 
arbeta med tillgänglighetsfrågor.   
 
• Utomhusaktiviteter har genomförts och fysiska mötesplatser har kompletterats av digitala, inte 

minst för äldre, samtidigt som bibliotek, idrottsanläggningar, områdesarbetet och fritidsgårdar har 
varit öppna, om än i begränsad form.   
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• Digitala aktiviteter och tjänster så som studiecirklar, utbildningar och gympa tillsammans med 
utökat digitalt utbud hos till exempel bibliotek och museum är exempel på tillgängliggörande 
insatser som har gjorts.   
 

• Ett samarbete med Passalen har startats i syfte att öka inkludering för barn och unga vuxna med 
funktionsvariation i fritidsgårdsverksamhet och för att förmedla information till invånarna om 
aktiviteter som erbjuds. Insatsen har redan lett till över 100 deltagare.   
 

• Under sommarlovet har staden i samarbete med föreningslivet erbjudit ett större och bredare utbud 
aktiviteter än föregående år. Det ekonomiska stödet har till stor del lett till utökat antal 
arbetstillfällen för ungdomsledare. Arbete för att stärka barn och ungas inflytande och samordna 
arbetet i staden har påbörjats, dels genom intern nulägesanalys, dels utbildning i barnkonventionen 
för förtroendevalda. 
 

• I områdesutvecklingsarbetet för Balltorp har invånare, staden och aktörer aktiva i området skapat 
en nulägesbeskrivning och analys av Balltorp. Målet är att ta fram ett gemensamt förslag om vilka 
frågor i analysen som ska prioriteras i kommande utvecklingsarbete.  
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5. Personal och HR 
 
Pandemin har naturligtvis påverkat arbetsmiljön mycket med krav på fysisk distansering mellan både 
kollegor och besökare. Merparten av förvaltningens personal har dock hela tiden varit på sin 
arbetsplats för att kunna hålla öppet och hålla i gång verksamheterna. De som har kunnat jobba 
hemifrån har uppmanats göra det för att minska smittspridningen. Förvaltningen har hela tiden följt 
stadens och folkhälsomyndighetens direktiv. Nämndens uppdrag att inte ställa in men ställa om har 
också ställt helt nya krav på personalen vad gäller att tänka nytt och kreativt. Den förmågan hos 
personalen har varit helt avgörande för förvaltningens möjlighet att leverera ett brett och relevant 
utbud under hela pandemin. Detta trots att förvaltningen i allmänhet var dåligt förberedd och ej 
utbildad på den nya teknik och de nya system som krävts.  
 
Resultatet från höstens medarbetarenkät visar glädjande på ett högt svarsantal (96%) och ett mycket 
positivt resultat. Förvaltningens index ligger högre än stadens totala och extra högt inom områdena 
arbetsmiljö, medarbetarskap, ledarskap och synen på förvaltningen och Mölndals stad. Majoriteten av 
de anställda på förvaltningen upplever att de i sitt arbete känner en meningsfullhet, har goda 
möjligheter till dialog och delaktighet och har ett stort förtroende till sina chefer. Ett 
utvecklingsområde är den digitala arbetsplatsen där medarbetarna bland annat ger uttryck för att de 
digitala verktygen inte alltid är anpassade till de arbetsuppgifter och verksamheter som finns.  
 
Utöver medarbetarenkäten har nämndens verksamheter under året också genomfört fysiska, 
organisatoriska och sociala riskbedömningar och handlingsplaner kopplat till det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och utifrån pandemiläget. Andelen tillsvidareanställda medarbetare har ökat med en 
medarbetare och ligger år 2021 på 133 medarbetare, fördelade på 65,5% kvinnor och 34,5% män. 82% 
arbetade heltid. 
 
 

5.1 Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har minskat marginellt och landar år 2021 på 6,84% jämfört med 7,04% år 2020. Det är 
framför allt korttidsfrånvaron som har minskat. Frånvaron är dock högre än ett normalår utan 
coronapåverkan. Coronarestriktionerna har påverkat korttidsfrånvaron genom att medarbetare måste 
vara hemma oftare och under längre tid än tidigare år utan restriktioner. Coronapandemin har också 
lett till ansträngningar i våra verksamheter. Kållereds bibliotek har till exempel fått stänga för att 
bemanna Stadsbiblioteket när de har haft sjuk personal.  
 
Under året har förvaltningens medarbetare visat på nya kreativa arbetssätt och hittat digitala lösningar 
utefter rådande omständigheter. Förvaltningen har även stöttat VOF administrativt i samband med 
provtagning.  
 
Vad gäller andelen inrapporterade arbetsskador och tillbud på förvaltningen har det ökat något jämfört 
med föregående år. År 2021 rapporterades 13 tillbud och 7 arbetsskador i jämförelse med år 2020 då 
det rapporterades in 6 arbetsskador och 10 tillbud, dock har inga arbetsskador föranlett sjukskrivning. 
Det finns ingen orsak eller specifik händelse till arbetsskadorna eller tillbuden som går att utläsa och 
därmed heller inga förvaltningsövergripande åtgärder som har behövt vidtas.  
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5.2 Friskvård 
Andelen medarbetare som har nyttjat friskvårdsbidraget har ökat från förra årets mycket låga resultat 
på 40% till 80% år 2021. Analysen är att under andra året med pandemi har medarbetarna ställt om 
och hittat nya sätt för att tryggt kunna utöva friskvårdsaktiviteter trots coronarestriktioner.  
 
Falck Healthcare, dit medarbetarna kan ringa anonymt och prata om både arbetsrelaterade och privata 
angelägenheter, har registrerat 15 ärenden under året från medarbetare på förvaltningen.   
 
Företagshälsovården har nyttjats till 97% åt förebyggande och främjande insatser, vilket är positivt då 
vi genom att arbeta på detta sätt i tid kan fånga upp signaler på ohälsa, förebygga sjukskrivningar och 
arbetsskador. Det vi har lagt mest pengar på är stödsamtal, grupputveckling och utbildning i 
belastningsergonomi. De personalkategorier inom företagshälsovården som medarbetarna har träffat 
mest är beteendevetare och psykolog. Totalt har det beställts insatser för ca 84 000 kronor. 
 
 

6. Intern kontroll 
 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde 
och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.  
 
 

6.1 Åtgärder för intern kontroll 
Nämnden arbetar sedan många år med intern kontroll. Syftet är att identifiera de processer och rutiner 
där det finns risk för fel som kan få konsekvenser för organisationen eller för enskilda individer. 
Utifrån detta görs en bedömning eller riskanalys av hur allvarligt det blir om riskerna skulle bli 
verklighet, det vill säga hur stor sannolikheten är att de identifierade riskerna inträffar samt 
konsekvenserna av dem.  
 
 

6.2 Uppföljning av intern kontroll 
Utöver det löpande arbetet med intern kontroll görs årligen en uppföljning, för att se till att den interna 
kontrollen fungerar. I uppföljningen kontrolleras att de processer, rutiner och system som finns för att 
nå målen för intern kontroll följs och fungerar. Det kan till exempel vara kontroll av om 
verksamheterna följer riktlinjerna när hyresavtal skrivs. De processer, rutiner eller system som ska 
kontrolleras, hur det ska göras och vem som är ansvarig för kontrollerna beskrivs i kultur- och 
fritidsnämndens interna kontrollplan. Den antas årligen av KFN i samband med verksamhetsplanen i 
december. Under året genomförs uppföljningen utifrån de kontrollåtgärder som beskrivs i den interna 
kontrollplanen. En kortare sammanfattning och kort analys av uppföljningen redovisas nedan. En 
större redovisning sker för KFN i mars.  
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6.2.1 Fakturering av externa hyres- och samarbetsavtal 
Kontrollen genomfördes som en stickprovskontroll med ett urval på 2–3 avtal per avdelning. Samtliga 
parter, förutom två avtal är fakturerade enligt gällande villkor i avtal. De två är inte återkommande i 
samma tidplan som abonnemangsfakturorna, vilket innebär en större risk att de faktureras inom en 
annan period jämfört med vad som är angivet i avtalet. För att säkerställa att avtal faktureras i rätt tid 
framöver bör ekonom och handläggare gå igenom aktuella avtal och komplettera eller justera 
tidplanen för fakturering. 
 
 

6.2.2 Redovisning av handkassor 
Förvaltningen har 15 handkassor på ett totalt belopp på 37 tkr.  Kontrollen genomfördes genom 
stickprovsanalys av en handkasseredovisning per ansvarig för de utestående handkassorna. En 
reflektion av att det var så få inköp med handkassor under året, är att behovet av att ha handkassor 
troligen inte längre är så stort. Några av de utestående handkassorna har dessutom tillhört medarbetare 
som inte längre arbetar på förvaltningen. En årlig genomgång av vilka handkassor som finns bör 
göras, samt en bedömning om det finns behov av att ha dem kvar.  
 
 

6.2.3 Ramavtalstrohet 
På grund av upphandlingsenhetens tekniska problem kommer internkontrollen för denna del redovisas 
vid ett senare tillfälle.  
 
 

6.2.4 Kravrutiner och riktlinjer vid utebliven betalning 
Internkontrollen har utförts genom stickprovskontroll. Förvaltningen har vidtagit åtgärder vid 
utebliven betalning genom att föra dialog med parterna, och att vid behov av anstånd fört dialog med 
personal från stadens ansvariga för kundreskontra. Det råder viss otydlighet i de riktlinjer som idag 
finns på intranätet. Det finns reviderade dokument daterade 2013 som hänvisar till paragrafer. Viss 
otydlighet finns vad gäller nämndens delegationsordning i förhållande till kommunstyres 
delegationsordning. Nya dokument för riktlinjer vid krav behöver upprättas.  
 
 

6.2.5 Personalpresentation 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en anvisning för representation och gåvor vilken antogs 
2020-11-03 av förvaltningens ledningsgrupp. Fakturakontrollant och attestant ska se till att syfte och 
deltagare finns angivet på fakturan. Stickprovskontroll har utförts på fem fakturor, en per avdelning 
för både representation och livsmedel. Förvaltningen har god kännedom om och följer upprättade 
rutiner. Inga åtgärder behöver vidtas.  
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