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Inledning 
Sedan mitten av 1990-talet har kommunerna på Södertörn tagit fram jämförande nyckeltal 

för majoriteten av de kommunala verksamheterna. Huvudsyftet är att ge en översiktlig 

jämförande bild av service- och kostnadsförhållanden i kommunerna, men även 

synliggöra utvecklingen över tid inom den egna kommunen. Nyckeltalen ger också 

möjlighet att analysera och förklara likheter och skillnader mellan kommunerna och 

uppmärksamma förbättringar och effektiviseringar som har genomförts.  

 

En av de kommunala verksamheterna som jämförs är kultur- och fritidsverksamheten. 

Kommunerna som deltar i detta arbete är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, 

Salem, Södertälje och Tyresö. Huddinge kommun är samordnare för arbetet.  

 

Metod 
Arbetet med nyckeltalen har skett i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från 

kommunerna. Nyckeltalen som redovisas utgår ifrån tidigare framtagna definitioner och 

avgränsningar. Dock gjordes under arbetets gång vissa justeringar i definitionerna. De 

nyckeltal som inte varit möjliga att hämta från kommun- och landstingsdatabasen 

(Kolada) fick tjänstemännen rapportera för respektive kommun med hjälp av Botkyrka 

kommuns enkätsystem Insurvey. Befolkningsstatistiken hämtades ifrån Statistiska 

Centralbyrån (SCB). 

 

I rapporten redovisas nyckeltalen främst för år 2015 och 2016. I skrivande stund 

redovisade vissa kommuner nyckeltalen enbart för år 2015 eller 2016, medan andra 

redovisar för både åren.  Där det inte redovisades ett nyckeltal står istället ett streck (-). 

 

Nyckeltal  
Nyckeltalen presenteras utifrån åtta områden; befolkningsstatistik, idrottsanläggningar, 

bibliotek, fritidsgårdar, föreningsstöd, musik- och kulturskola, räkenskapssammandrag 

och kvalitetsjämförelser.   

 

Befolkningsstatistiken ger en bild över vilka som bor i kommunerna och hur den primära 

målgruppen, barn och unga, ser ut samt befolkningsförändringen över tid. Nyckeltalen för 

idrottsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar, föreningsstöd samt musik- och kulturskola, 

ger en bild av verksamheterna som bedrivs i kommunerna. Räkenskapssammandraget 

sätter kultur- och fritidsverksamheten i relation till övriga kommunala verksamheter och 

kvalitetsjämförelserna ger ytterligare en dimension till rapporten, då de visar hur 

medborgarna upplever verksamheterna.   
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Befolkningsstatistik 
Antalet invånare i kommunerna ser väldigt olika ut. Huddinge är den största kommunen 

med över 107 000 invånare, medan Salem är den minsta med drygt 17 000 invånare.  

 

Antal invånare (2016) 

 

 

Antal invånare 13-19 år (2016) 
 Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

Antal 7-19 år 15094 13708 18516 3955 3269 14755 8585 

Andel av 
befolkningen 

16,6% 16,0% 17,2% 14,3% 19,7% 15,6% 18,2% 

Antal 13-19 år 7826 6986 9250 2093 1664 7738 4399 

Andel av 
befolkningen 

8,63% 8,15% 8,60% 7,54% 10,02% 8,18% 9,34% 

Antal 16-25 år 11995 11094 13352 3208 2079 12311 5813 

Andel av 
befolkningen 

13,23% 12,95% 12,42% 11,56% 12,51% 13,01% 12,34% 

 

Befolkningsförändring, senaste 5 åren (2012-2016) 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

Förändring i antal 4401 6263 6528 1180 734 5158 3339 

Förändring i procent 4,9% 7,3% 6,1% 4,3% 4,4% 5,5% 7,1% 

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp inom kultur- och fritidsverksamheten och 

14-20 procent av invånarna i kommunerna är mellan 7 och 19 år.  

Forskning visar att fritiden har stor betydelse för barn och ungas livsvillkor, den visar 

också att deras möjligheter att ta del av fritiden inte sker på lika villkor. Exempelvis visar 

forskningsprojektet Ung livsstil att det finns skillnader i hur väl olika verksamheter når ut 

till unga i olika bostadsområden och att det finns stora skillnader mellan låg- och 

högstatusområden. Det är exempelvis mindre vanligt att delta i musik- och kulturskola i 

lågstatusområden, men vanligare att besöka en fritidsgård eller ett bibliotek.
1
  

                                                 
1
 S. Elofsson, U. Blomdahl, L. Lengheden, M. Åkesson (2014). Ungas livsstil i låg- och 

högstatusområden. Ung livsstil, nr 16 december 2014.    
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Idrottsanläggningar 
Kultur- och fritidsverksamheten vill ge invånare möjlighet till en aktiv fritid och en del i 

detta arbete är att erbjuda ett bra och varierat utbud av idrottsanläggningar. En del av 

anläggningarna drivs i egen regi, medan andra drivs av föreningar, kommunala 

fastighetsbolag eller privata entreprenörer.  

 

Ett sätt att jämföra kommunernas erbjudande till invånarna, är att undersöka 

aktivitetsytan för idrottsanläggningar. Ytan/invånare påverkas till viss del av 

kommunernas storlek, då exempelvis marginella minskningar mellan åren synliggör ett 

växande befolkningsantal som tar del av samma antal anläggningar. 

 

Aktivitetsyta (kvm) för idrottsanläggningar inomhus, per 1000 invånare  

 
Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 243 225 340 - 292 - 286 

2016 240 225 334 - 289 324 - 

 

För att få en bättre bild av tillgången till och användningen av anläggningarna analyseras 

bland annat sporthallar, gräs- och konstgräsplaner samt ishallar utifrån nyckeltalen; 

antal/invånare och nyttjandegraden under bestämda mätveckor.  

Generellt över åren minskar antalet aktivitetsyta per 1000 invånare. Det är kopplat till att 

befolkningen växer i kommunerna och antalet aktivitetsyta fördelas till fler invånare.   

 

Antal sporthallar för bollsporter, per 1000 invånare  

 
Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 0,17 0,11 0,08 0,20 0,12 - 0,12 

2016 0,17 0,11 0,07 0,18 0,12 0,05 - 

 

Nyttjandegrad sporthallar 
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Antalet sporthallar/1000 invånare synliggör tillgången till hallarna och nyttjandegraden 

användningen av hallarna. Nynäshamn har den högsta tillgången till sporthallar, samtidigt 

som de har den näst lägsta nyttjandegraden. Samtidigt ser man en positiv ökning i 

nyttjandegraden för Botkyrka och Nynäshamn jämfört med andra kommuner. 

Arbetsgruppen konstaterar även att placering av sporthallarna i kommuner har en direkt 

påverkan i nyttjandegraden. 

Antal bokningsbara timmar under mätveckan, sporthallar, per 1000 

invånare 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 6,25 4,81 4,22 1,64 5,78  - 0,97 

2016 6,16 4,70 4,13 1,62 5,72 10,08  - 

 

Antal gräs- och konstgräsplaner, per 1000 invånare 

 
Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 0,15 0,43 0,12 0,14 0,12 - 0,17 

2016 0,20 0,42 0,12 0,14 0,12 0,25 - 

 

Nyttjandegrad gräs- och konstgräsplaner  

 

Nyttjandegraden för gräs- och konstgräsplanerna är förhållandevis för flertalet av 

kommunerna låga. Samtidigt uttrycks gemensamma utmaningar med tider som inte är 

bokningsbara, föreningar som konkurrerar om tider och fullbokade planer.  

Tyresö har högst nyttjandegrad på sina gräs- och konstgräsplaner.  

Antal bokningsbara timmar under mätveckan, gräs- och konstgräsplaner, 

per 1000 invånare 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 6,25 5,69 4,75 1,64 4,54 -  0,97 

2016 6,64 5,57 5,15 1,62 4,45 -   - 

 

Botkyrka och Huddinge är kommuner som har ökat antalet bokningsbara timmar. 
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Antal ishallar, per 10 000 invånare  

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 0.34 0.36 0.47 0.36 0,62  - -  

2016 0.33 0.35 0.46 0.36 0.60  - -  

 

Nyttjandegrad ishallar 

 

Nyttjandegraden av ishallar är högt hos alla kommuner och är högre än nyttjandegraden 

för utomhusanläggningar då dessa påverkas av väder. 

 

Antal bokningsbara timmar under mätveckan, ishallar, per 1000 invånare 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 1,44 1,51 3,04 3,56 2,74   0,89 

2016 1,42 1,48 3,08 3,53 2,71     

 

Antal ridhus, per 10 000 invånare 
Arbetsgruppen väljer att inte följa upp detta mått i fortsättningen då ägandeformen av 

ridhus ser olika ut i kommunerna.  
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Antal spontanidrottsanläggningar 

 
Spontanidrott kan definieras som den idrott/motion som utförs på egen hand eller i grupp 

utan att någon organisatör eller instruktör/tränare anordnar/styr verksamheten. 

Utövarna själv organiserar, fastställer regler och genomför verksamheten.
2
 Nyckeltalet 

är intressant att följa för att se utvecklingen av denna form av anläggningar och hur 

invånarnas idrotts- och fritidsvanor förändras. Studier av spontanidrott visar också att 

pojkar och män nyttjar spontanidrottsanläggningarna mycket mer än flickor och kvinnor, 

vilket också är viktigt att följa upp.
3
    

 

Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, per invånare  

 

 

Kostnadsjämförelser ger en dimension till övriga nyckeltal för att få en förståelse för hur 

stora resurser kommunerna lägger på verksamheten, men även hur medborgarna upplever 

verksamheten.  

Nettokostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar är den största delen av kultur- och 

fritidsverksamhetens totala nettokostander. Det är stora skillnader mellan kommunerna i 

hur stora kostnader de har för idrotts- och fritidsanläggningarna. Tyresö ligger över 

övriga Södertörnkommuner, men även över snittet för övriga kommuner i Stockholms län 

och Sverige tillsammans med Botkyrka. Tyresö kommun har haft tradition av att satsa 

mer resurser på idrotts- och föreningslivet.  

                                                 
2
 U. Blomdahl, S. Elofsson, M. Åkesson (2012). Spontanidrott för vilka? 

3
 U. Blomdahl, S. Elofsson, M. Åkesson (2012). Spontanidrott för vilka? 
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  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

år 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 

Antal kilometer 
(totalt) elljusspår 

18 18 17,7 17,7 25,5 25,5 - - 
5,
5 

5,5 - 40,1 - - 

Antal 
skateramper 

1 1 4 4 2 2 - - 1 1 - 1 - - 

Antal 
parkourbanor 

1 1 1 1 0 0 - - 0 0 - 1 - - 

Antal bmxbanor 0 0 0 3 2 2 - - 1 0 - - - - 

Antal utegym 5 6 2 5 5 6 - - 1 1 - 9 - - 

Antal 
näridrottsplaner 

4 4 11 11 10 10 - - 3 3 - 11 - - 
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Bibliotek  
Folkbiblioteket är en öppen, offentlig plats med fokus på allmänhetens behov och ett 

centrum för information, kunskap, litteratur och kultur. Biblioteksverksamheten är 

reglerad via bibliotekslagen, där det framgår att alla kommuner ska ha folkbibliotek. 

Skolbiblioteken regleras enligt skollagen och är inte med i beräkningarna av nyckeltalen.   

 

I kommunerna erbjuder biblioteksverksamheten, förutom utlån av medier, 

programverksamhet som sagostunder, författarbesök och föreläsningar. Biblioteken 

erbjuder även anpassad media till personer med funktionsnedsättning och media till 

personer med andra modersmål än svenska.  

 

Årsöppettimmar bibliotek, per 1000 invånare 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 153 75 89 161 95 64 124 

2016 149 75 90 161 101 63 - 

 
Årsöppettimmarna, det vill säga hur många timmar biblioteken har öppet under året, visar 

stora skillnader mellan kommunerna. Södertälje har det lägsta värdet och Nynäshamn 

ligger högst. Skillnaderna i öppettimmar kan till viss del påverkas av kommunernas 

befolkningsantal. Men det har även skett vissa förändringar inom kommunerna. 

Exempelvis införde Botkyrka 2013 meröppet, det vill säga besökarna har tillgång till 

bibliotekets lokaler även när det är obemannat. Nynäshamns höga antal årsöppettimmar 

stämmer väl med att de även har flest antal bibliotek/invånare. Salems ökning från år 

2015-2016 beror på att Salem har ökat sitt öppethållande enligt särskild satsning för att 

öka läsningen hos barn.  

I det fortsatta arbetet bör definitionen för öppettimmar definieras ännu tydligare.  

Antal bibliotek i kommunen, per 1000 invånare 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 
Stockholms 

län 
Övriga 
Sverige 

2014 0,07 0,06 0,06 0,11 0,06 0,05 0,07 0,08 0,22 

2015 0,07 0,06 0,06 0,11 0,06 0,05 0,07 0,08 0.21 

2016 0,07 0,06 0,06 0,11 0,06 0,05 0,07 0,07 0,22 

Med undantag för Nynäshamn, ligger samtliga kommuner under/i nivå med snittet för 

övriga kommuner i Stockholms län och Sverige i antal bibliotek/invånare. En förklaring 

till skillnaderna mellan södertörnkommunerna och övriga kommuner i Sverige kan 

troligtvis vara att kommuner med stora geografiska ytor har fler bibliotek/invånare.   

Antal utlån, per invånare 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 
Antal utlån 

2015/invånare 
4,0 4,1 4,0 4,3 5,9 3,5 4,3 

Andel kvinnor 
2015 

71% 68% 74% 74% 69% 70% 72% 

Andel män 
2015 

29% 22% 26% 26% 31% 30% 25% 

Oidentifierade 
2015* 

- 10% - - - - 3% 

Antal utlån 
2016/invånare 

5,0 3,7 3,8 - 5,7 3,3 - 

Andel kvinnor 
2016 

66,0% 67,0% 75,0% 74,0% 75,0% 70,0% - 
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Andel män 
2016 

25,0% 23,0% 25,0% 26,0% 25,0% 30,0% - 

Oidentifierade 
2016* 

9,0% 10,0% 8,7% - - - - 

* Utlån som görs av institutioner m.m. där kön inte kan identifieras.  

Nynäshamns höga antal utlån/invånare hänger samman med att kommunen även har flest 

antal bibliotek/invånare och antal årsöppettimmar. Salem har under 2016 genomfört 

särskilda lässatsningar för skolbarn. 

Andel e-lån av totala lån  

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 
Andel av totala 

lån 2015 
1,3% 1,5% 3,0% 2,0% 3,2% 3,6% - 

Andel av totala 
lån 2016 

1.15% 1,4% 3,7% 2,0% 3,9% 3,4% - 

E-lånen står för en liten del av de totala utlånen som genomförs varje år i kommunerna. 

Salem däremot marknadsför sin e-låntjänst. Det har inte heller skett någon större 

förändring i andelen under de senaste åren. En förklaring till att det fortfarande är en låg 

andel e-lån av totala lån är befolkningens läsvanor, majoriteten av bibliotekens låntagare 

läser fortfarande böcker och tidningar i trycktform. En annan förklaring kan också vara 

kommunernas möjligheter att satsa på digitala bibliotek samt att kostnaderna för lån per 

e-bok är dyrt för kommunen. Det finns också olika begränsningar i kommunerna för e-

lån.   

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, per invånare  

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 
Stockholms 

län 

2014 5,0 5,7 4,2 6,2 6,9 6,4 5,7 6,7 

2015 4,8 4,8 3,8 5,8 6,5 5,9 4,7 6,6 

2016 4,7 5,1 3,6 5,8 6,2 6,7 4,8 6,5 

Samtliga kommuner förutom Södertälje i 2016 ligger under snittet i Stockholms län för 

antal fysiska besök på biblioteken. Det är även viss skillnad mellan kommunerna. 

Huddinge har det lägsta antalet, medan Södertälje har det högsta för år 2016. I 

kommunerna ser räkningen av besök lite annorlunda ut. Exempelvis i Huddinge har 

biblioteksverksamheten infört nya besöksräknare som räknar alla som passerar ingången 

till biblioteken och därför ger väldigt noggranna uppgifter på besökare i lokalerna.  

En annan förklaring till minskning av fysiska besöken är att läsvanorna hos 

kommuninvånarna förändras. Samtidigt kan Huddinge se en ökning av besökare till 

biblioteken i socioekonomisksvaga kommundelar där invånarna söker hjälp och ställer 

frågor om allmänna samhällsfrågor.   

Antal virtuella besök på hemsida  

  
2014 

 
2015 

 
2016 

 
Totala Unika Totala Unika Totala Unika 

Botkyrka 204601 102837 221841 103055 221936 104651 

Haninge 
  

155390 
 

155995 
 

Huddinge 198306 100975 239676 117043 244217 114694 

Nynäshamn 74375 29234 96054 28227 67154 23774 

Salem 45251 15217 47777 15207 44632 14980 

Södertälje 928723 50116 402898 73336 423042 77002 

Tyresö 97000 40708 96679 43330 93972 42037 
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Antalet virtuella besök på bibliotekens webbplatser har ökat under de senaste åren för 

kommunerna, det blir vanligare att vända sig och utföra sina tjänster på hemsidorna där 

ofta biblioteksdatasystem med 24-timmarsservice finns tillgängligt. De höga siffrorna kan 

också bero på teknikaliteter.  

Nettokostnad bibliotek, per invånare  

 
 

Nettokostnaderna för biblioteken ligger relativt jämt mellan kommunerna. Salem och 

Huddinge ligger lägst. Salems låga kostnader förklaras med att de har låga 

personalkostnader och verksamhet i en äldre lokal. Huddinge bedriver 

biblioteksverksamheten i lokaler i kommunens fastighetsbolags regi, vilket också medför 

låga lokalkostnader.  

 

Fritidsgårdar 
Kultur- och fritidsverksamheten ansvarar för den öppna verksamheten till barn och unga i 

kommunerna. Majoriteten av fritidsgårdarna drivs i egen regi, men en del av gårdarna 

drivs av andra utövare än kommunen. Inom ramarna för fritidsgårdsverksamheten 

bedriver flera kommuner även aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning samt 

uppsökande och förebyggande verksamhet.  

 

Målgrupperna som kommunerna vänder sig till ser lite olika ut. Kultur- och 

fritidsverksamheten i Botkyrka och Haninge vänder sig till ungdomar från 10 år, medan i 

övriga kommuner är målgruppen lite äldre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448 444 

358 

436 

325 
364 377 

413 
435 446 430 

346 

454 

355 356 364 

425 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2015

2016



 13 

Fritidsgårdars årsöppettimmar, per invånare 13-19 år  

 

 

Nynäshamn, Södertälje och Haninge har flest antal årsöppettimmar utifrån den målgrupp 

som gårdarna vänder sig. Södertälje mäter sina siffror för ungdomar mellan 13-18 år och 

Botkyrka för 12-16 år. Däremot redovisar Botkyrka sina siffror för 13-19 år. 

 

En bidragande effekt för Nynäshamns siffror är mobila fritidsgårdar som finns i 

kommunen.  

 

Fritidsgårdars årsöppettimmar, per invånare 16-25 år ungdomar 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 0,20 - - - - - 0,18 

2016 0,30 0,1 - - - 0,07 0 

Alla kommuner har inte verksamhet för ålderspannet 16-25 åringar. 

Antal fritidsgårdar i kommunen 

  
2014 

 
2015 2016 

 
Ungdomar Unga vuxna Ungd Unga vx ungd unga vx 

Botkyrka 8 2 8 2 8 2 

Haninge 9 1 9 1 9 1 

Huddinge 8 0 8 0 8 0 

Nynäshamn - - 4 0 3 - 

Salem 2 0 1 0 1 0 

Södertälje - - 9 - 9 - 

Tyresö - - 3 0 4 - 

 
Gruppen ungdomar i Botkyrka är 12-16 år och i övriga kommuner 13-19 år. Gruppen 

unga vuxna i Botkyrka och Haninge är 16-25 år. Övriga kommuner bedriver ingen öppen 

ungdomsverksamhet till unga vuxna. 
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Fritidsgårdens besökare, per invånare 13-19 år  

 
 

Fritidsgårdarnas besöksantal skiljer inte sig så stort mellan kommunerna förutom i 

Nynäshamn som är kopplat till mobila fritidsgårdar. Salems minskning av besökare beror 

på att under hösten 2016 har fritidsgården hållits stängt på grund av hotincidenter. 

 

Könsfördelning 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 
Flickor 
2015 

39% 31% 38% - 36% - 35% 

Pojkar 
2015 

61% 69% 62% - 64% - 65% 

Flickor 
2016 

39% 31% 36% - 30% 32% - 

Pojkar 
2016 

61% 69% 64% - 70% 68% - 

 

Majoriteten av besökarna i samtliga kommuner är pojkar, vilket är ett generellt mönster i 

hela Sverige. Flera av kommunerna arbetar aktivt med att öka antalet flickor som besöker 

fritidsgårdarna. Botkyrka och Huddinge arbetar aktivt med jämställdhetsperspektivet. I 

Botkyrka har bland annat fritidsledare och föreståndare fått utbildning i normkritisk 

pedagogik och Huddinges fritidsgårdar är HBTQ-certifierade.  

Fritidsgårdens besökare, per invånare 16-25 år  
Enbart Botkyrka redovisade resultat för nyckeltalen men arbetsgruppen bestämde att inte 

redovisa denna då den inte går att jämföra med annan kommun. Dessutom används olika 

termer i kommunerna gällande verksamheter för åldersgruppen. Till exempel i Botkyrka 

kallas verksamheten för mötesplats för unga vuxna och i Haninge för ung kulturhus.    

 

Arbetsgruppen konstaterar däremot att andelen flickor i äldre åldrar som besöker 

fritidsgårdar är lägre jämfört med yngre åldrar. 
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Nettokostnad fritidsgårdar, kr per invånare 

 

Haninge har de högsta nettokostnaderna för fritidsgårdarna. Haninges relativt höga 

nettokostnad kan förklaras av att verksamhet riktad till 10-12 åringar samt en fritidsgård 

som bedriver LSS-verksamhet räknas med i kostnaderna för 2015. Denna verksamhet har 

gått över till utbildningsförvaltningen i 2016. 

Nynäshamns låga kostnader är kopplat till den mobila verksamheten de bedriver. 

 

Föreningsstöd 
Kultur- och fritidsverksamheten stöttar föreningarna i kommunerna genom olika typer av 

föreningsstöd. Bidrag ges bland annat för olika ungdomsaktiviteter och kulturverksamhet.  
 

Föreningsbidrag, kr per invånare 

 

Varje år betalar kommunerna ut föreningsbidrag till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet. Dock är det oklart om hur bidraget har räknats ut hos kommunerna. 

Botkyrka, Huddinge, Salem och Haninge redovisar sina siffror exklusive bidrag för 

lokalkostnader.  
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LOK-stöd till idrottsföreningar, kr per invånare 

 
 

Tyresö betalar ut högst antal i utbetalt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Tyresös LOK-

stöd för 2015 var 97 kronor/invånare jämfört med Nynäshamns 43 kronor/invånare.  
 
Åldersindelning för föreningsbidrag  

Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

6-20 år 7-20 7-20 7-20 5-20 7-25 7-20 

 

Timhyra, kr 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

2015 100 0 0 110 0 0 0 

2016 100 0 0 110 0 0 0 

Timhyran skiljer sig mellan kommunerna och under 2015 och 2016 hade fortfarande 

Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö nolltaxa för barn- och 

ungdomsverksamhet.
4
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Bidragsberättigande deltagartillfällen för barn och ungdomar, per invånare 

 

Könsfördelning 

 
Botkyrka* Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

Flickor 2015 39% 43% 40% 49% 41% 28% 49% 

Pojkar 2015 61% 57% 60% 51% 59% 72% 51% 

Flickor 2016 39% 44% 41% 49% 42% 40% 50% 

Pojkar 2016 61% 56% 59% 51% 58% 60% 50% 
* I Botkyrka är åldersintervallet för bidragsberättigade deltagartillfällen 6-20 år 

Nyckeltalet visar att utvecklingen är relativt stabil över de senaste åren. Tyresö har ett 

högre antal bidragsberättigande deltagartillfällen för barn och ungdomar och jämnast 

fördelning mellan flickor och pojkar än övriga kommuner genom åren.  

Det är också viktigt att resonera kring att öka flickors idrottande inte bara handlar om att 

stötta föreningar inom typiska ”flick” sporter, där många är aktiva. Utan också om att 

stimulera föreningar och idrotter som av tradition är pojkdominerande och skapa 

förutsättningar för flickor att delta och utvecklas i dessa. 

Studieförbundsbidrag kr, per invånare (netto) 

 

Salem lämnar inte studieförbundsbidrag till studieförbunden.  
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Andel kvinnor och män studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

år 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Andel 
kvinnor 57% 57% 61% 57% 66% 67% 58% 59% 60% 75% 60% 60% 59% 59% 
Andel 
män  43% 43% 39% 43% 34% 33% 42% 41% 40% 25% 40% 40% 41% 41% 
Antal/in
vånare 0,17 0,18 0,11 0,10 0,14 0,14 0,10 0,10 0,04 0,09 0,32 0,32 0,08 0,07 

 

Musik- och kulturskola 
Musik- och kulturskolan är en frivillig skolform där barn och ungdomar får lära sig att 

exempelvis spela instrument, sjunga, dansa och spela teater. Musik- och kulturskolan ser 

lite olika ut mellan kommunerna och förutom traditionell undervisning samarbetar vissa 

av musik- och kulturskolorna med den vanliga skolundervisningen och estetiska ämnen.  

Andel elever i musik- och kulturskola, per invånare 7-19 år 

  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 
Andel elever av 

ungdomar 7-19 år 
2015 

26% 6% 6% - 22% - - 

Andel elever av 
ungdomar 7-19 år 

2016 
27% 5% 6% 17% 22% 9% 16% 

Ålderskravet för musik- och kulturskolan ser olika ut i kommunerna. Till exempel i 

Botkyrka kan barn från 3 år och i Haninge från 6 år ta del av vissa kurser. I Nynäshamn 

kan även vuxna i mån av plats bli antagna till musik- och kulturskolan. Kolada har 

däremot en åldersindelning för nyckeltalet mellan 7-15 år.  

Andelen elever i musik- och kulturskolan skiljer sig mellan kommunerna och påverkas av 

hur många platser som varje skola har. Haninge, Huddinge och Södertälje har den lägsta 

andelen elever i musik- och kulturskolan och ligger betydligt lägre än övriga kommuner.  

Ytterligare en faktor som påverkar andelen elever i musik- och kulturskolan är 

kursavgifterna som också varierar mellan kommunerna och är beroende på kurs och ålder.  

 

Könsfördelning 

 
Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 

Andel flickor 2015 60% 62% 57% - 60% - - 

Andel pojkar 2015 40% 38% 43% - 40% - - 

Andel flickor 2016 68% 63% 58% - 69% 62% 63% 

Andel pojkar 2016 32% 37% 42% - 31% 38% 37% 

Huddinge har den jämnaste fördelningen av flickor och pojkar i musik- och kulturskolan 

som ett resultat av ett aktivt arbete för en mer jämställd fördelning.  
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Nettokostnad musik- och kulturskola, per invånare  

 

Salem och Nynäshamn har den högsta nettokostnaden för musik- och kulturskolan som 

också är de enda av Södertörnkommunerna som ligger över snittet för övriga kommuner i 

Stockholms län för år 2016.  

 

Räkenskapssammandrag 
Räkenskapssammandraget ger en översikt av kommunernas nettokostnad för kultur- och 

fritidsverksamheten. Botkyrka och Tyresö har de högsta nettokostnaderna för kultur och 

fritid och ligger även över snittet för övriga kommuner i Sverige.  

 

Räkenskapssammandrag för kultur- och fritid kr/invånare  

 

 

I Botkyrkas räkenskapssammandrag ingår även upplevelse företagen som Subtopia, 

Hågelbyparken och Lida friluftspark. Badplatser, bryggor och friluftsanläggningar kan 

hanteras av olika förvaltningar bland kommunerna.  
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  Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Sverige 

2014 5,3% 4,7% 4,0% 4,8% 3,5% 4,4% 5,7% 4,7% 

2015 5,4% 4,6% 3,9% 4,7% 3,5% 4,7% 5,4% 5,0% 

2016 4,9% 4,5% 3,8% 4,7% 3,5% 4,6% 5,3%  5,1% 
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I relation till de totala nettokostnaderna för kommunernas all verksamhet, står kultur- och 

fritidsverksamheten för tre till fem procent. Alla kommuner utom Tyresö ligger under 

snittet för i Sverige.  

 

Kvalitetsjämförelser 
Kvalitetsjämförelserna ger en möjlighet att jämföra invånarnas upplevelser av kultur- och 

fritidsverksamheterna och kan sättas i relation till övriga nyckeltal. Nyckeltalen bygger på 

SCB:s medborgarundersökning och Nöjd Medborgar-Index (NMI) som undersöker 

invånarnas uppfattningar om kommunens verksamheter och Nöjd Region-Index (NRI) 

som undersöker invånarnas uppfattningar om kommunen som en plats att bo och leva på.
5
 

Viktigt att poängtera är att medborgarundersökningen vänder sig till boende i 

kommunerna, det vill säga de som svarat på undersökningen behöver inte ha använt 

någon av anläggningarna eller deltagit i någon av verksamheterna, men de har ändå en 

uppfattning om anläggningarna som de ger uttryck för.  

 

Varje år genomför SCB en medborgarundersökning och utifrån undersökningen 

sammanställs ett Nöjd Medborgar-index (NMI) som uppger hur nöjda invånarna är (från 

1-100) med kommunens verksamheter.  

Kommunerna genomför undersökningen i respektive kommun med olika tidsintervaller 

och därför redovisas kvalitetsjämförelserna mellan år 2013-2016 för att resultaten kan 

jämföras mellan minst två undersökningar. 

 

Nöjd medborgarindex – idrott och motionsanläggningar 

 

Tyresö och Haninge har mest nöjda invånare med idrotts- och motionsanläggningarna. 

 

Nöjd medborgarindex – bibliotek 
Nöjd medborgarindexet för biblioteksverksamheten visar inga större skillnader mellan 

kommunerna i invånarnas nöjdhet med biblioteken. Tyresö ligger något högre för 2016 än 

övriga kommuner och har också den högsta ökningen jämfört med tidigare år.  

 

                                                 
5
 Undersöks i SCB:s medborgarundersökning och redovisas i ett index från 1-100 
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Nöjd medborgarindex – kultur 
NMI för kultur visar att Södertörnkommunerna ligger rätt nära varandra.  

 

 
 

Nöjd region index – fritidsaktiviteter  

NRI för fritidsaktiviteter har Tyresö det högsta värdet och ligger också en bit över övriga 

kommuner. 
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Inför framtiden 
Under 2016 och 2017 har nyckeltalsgruppen för kultur och fritid arbetat med att se över 

och formulera tydligare definitioner och avgränsningar för nyckeltalen i rapporten. Ett 

viktigt kvalitetsarbete för att säkerställa tillförlitligheten i jämförelserna mellan 

kommunerna som också kräver lika mycket engagemang och intresse för arbetet.  

 

Arbetsgruppens förhoppning är också att rapporten lyfts och synliggörs för politiken i 

respektive förvaltning och nämnd i förbättringssyfte av verksamheter.  

 

Arbetsprocessen kring framtagandet av rapporten har särskilt påverkats av varierande 

anslutning i analysmöten och rapportering av resultat till samordnaren. 
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Bilaga 1  

 

Nyckeltal Definition Avgränsning 
   
Befolkningsstatistik    
Totala antalet invånare Den 31/12  

Antal invånare 13-19 år Den 31/12  

Antal invånare 7-19 år Den 31/12  

Antal invånare 16-25 år Den 31/12  

Befolkningsförändring Den 31/12  

   

Idrottsanläggningar   
Aktivitetsyta (kvm) för 

idrottsanläggningar inomhus, 

per 1000 invånare 

Summan av varje 

idrottsanläggnings kvm 

dividerat med antal invånare 

den 31/12 multiplicerat med 

1000 

Avser: Sporthallar (hallar för 

bollsporter 38x18 och 40x20), 

ishallar och konstfrusna isbanor, 

ridhus som nyttjas för 

allmännyttiga ridskolor, simhallar 

(minst 25 m bassäng) 

 

Antal sporthallar, per 1000 

invånare 

Antal sporthallar dividerat 

med antal invånare den 

31/12 

 

Avser: Hallar för bollsporter 

38x18 och 40x20 

Nyttjandegrad sporthallar  Vecka 6 (standardvecka). 

Antal bokade timmar i 

samtliga sporthallar dividerat 

med totala antalet 

bokningsbara timmar.  

Avser: Hallar för bollsporter 

38x18 och 40x20. Avser 

bokningsbara och bokade timmar 

mellan klockan 17-22 vardagar 

och 8-18 helger 

 

Antal bokningsbara timmar 

under mätveckan, sporthallar, 

per 1000 invånare 

Antal bokningsbara timmar 

under mätveckan dividerat 

med antal invånare 31/12 

multiplicerat med 1000 

 

Avser: Hallar för bollsporter 

38x18 och 40x20. 

Antal gräs- och 

konstgräsplaner, per 1000 

invånare 

Antal gräs- och 

konstgräsplaner (7- och 11-

manna) dividerat med antal 

invånare 31/12 multiplicerat 

med 1000 

 

Avser: Gräs- och konstgräsplaner 

godkända för seriespel 

Nyttjandegrad gräs- och 

konstgräsplaner 

Vecka 37 (standardvecka). 

Antal bokade timmar på 

samtliga gräs- och 

konstgräsplaner dividerat 

med totala antalet 

bokningsbara timmar. 

  

Avser: Gräs- och konstgräsplaner 

godkända för seriespel. Avser 

bokningsbara och bokade timmar 

mellan klockan 17-22 vardagar 

och 8-18 helger 

Antal bokningsbara timmar 

under mätveckan, gräs- och 

konstgräsplaner, per 1000 

invånare 

 

Antal bokningsbara timmar 

under mätveckan dividerat 

med antal invånare 31/12 

multiplicerat med 1000 

 

Avser: Gräs- och konstgräsplaner 

godkända för seriespel 

Antal ishallar, per 10 000 

invånare 

 

 Avser: Ishallar, inte hallar för 

bandy. Källa: SKL:s 

Anläggningsenkät. 

 

Nyttjandegrad ishallar Vecka 6 (standardvecka). 

Antal bokade timmar i 

samtliga ishallar dividerat 

med totala antalet 

Avser: Ishallar. Avser 

bokningsbara och bokade timmar 

mellan klockan 17-22 vardagar 

och 8-18 kvällar 
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bokningsbara timmar. 

 

Antal bokningsbara timmar 

under mätveckan, ishallar, per 

1000 invånare 

 

Antal bokningsbara timmar 

under mätveckan dividerat 

med antal invånare 31/12 

multiplicerat med 1000 

 

Avser: Ishallar 

Antal ridhus, per 10 000 

invånare 

 

 Källa: SKL:s Anläggningsenkät 

Antal 

spontanidrottsanläggningar, 

per 1000 invånare 

Redovisa antal utifrån 

respektive typ av anläggning. 

Elljusspår redovisas i totalt 

antal km.  

 

Avser: Elljusspår, skteramper, 

parkourbanor, bmxbanor, utegym 

och näridrottsplan.  

Nettokostnad idrotts- och 

fritidsanläggningar, per 

invånare 

Nettokostnad för Idrotts- och 

fritidsanläggningar, dividerat 

med antal invånare totalt 

31/12. Från Kolada 

Avser: kommunens idrotts- och 

fritidsanläggningar såsom 

idrottsplatser, sporthallar, bad, 

frilufts- och fritidsanläggningar 

samt småbåtshamnar. Avser 

samtlig regi.  

Bibliotek   
Årsöppettimmar bibliotek, per 

1000 invånare 

Antal öppettimmar för 

kommunens folkbibliotek 

under ett år dividierat med 

antal invånare 31/12 

multiplicerat med 1000  

 

Avser: Folkbibliotek inklusive 

tillhörande filialer. Även när 

biblioteken enbart har 

tidningsrummen öppna samt 

bokbussens öppettider 

Antal bibliotek i kommunen, 

per 1000 invånare 

Antal folkbibliotek i 

kommunen dividerat med 

antal invånare 31/12 

multiplicerat med 1000. 

Från Kolada 

 

Avser: Antal folkbibliotek med 

tillhörande filialer 

Antal utlån, per invånare. 

Uppdelat på kön 

Antal lån under ett år 

dividerat med antal invånare 

31/12, uppdelat på kön 

Avser: Böcker, tidskrifter och AV-

media samt e-lån. Lån vid 

skolbibliotek och sjukhusbibliotek 

räknas inte med  

Andel e-lån av totala lån. 

Uppdelat på kön 

Andel e-lån av totalt antal 

lån per invånare, uppdelat på 

kön  

 

 

Fysiska besök vid kommunala 

bibliotek, per invånare 

Antal besök i kommunens 

folkbibliotek dividerat med 

antal invånare 31/12. Från 

Kungliga bibilioteket 

 

Med besök avses det sätt 

respektive kommun registrerar 

besökare. Ett besök = en 

registrering.  

Antal virtuella besök på 

webbplats  
Från Kungliga biblioteket Avser: Antal totala virtuella besök 

på webbplatsen samt antal unika 

besök på webbplatsen.  

 

Nettokostnad bibliotek, per 

invånare  

Nettokostnad för bibliotek, 

dividerat med antal invånare 

totalt 31/12. Från Kolada 

Med nettokostnad avses 

bruttokostnad minus bruttointäkt. 

Avser kostnader/intäkter för 

tillhandahållande och förmedling 

av information samt utlåning av 

medier till allmänheten.  Avser 

samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag. 

Fritidsgårdar   
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Fritidsgårdars årsöppettimmar, 

per invånare 13-19 år 

Antal öppettimmar för 

kommunens fritidsgårdar 

under ett år dividerat med 

antal invånare i 

åldersgruppen 13-19 år den 

31/12. 

Avser: Fritidsgårdar öppet för 

ungdomar mellan 13-19 år. Öppen 

verksamhet på dagar, kvällar och 

helger. Även öppna 

föreningsdrivna fritidsgårdar med 

kommunalt bidrag räknas med. 

Rikta verksamhet och 

fältverksamhet räknas inte med. 

Fritidsgårdars årsöppettimmar, 

per invånare 16-25 år 

Antal öppettimmar för 

kommunens fritidsgårdar 

under ett år dividerat med 

antal invånare i 

åldersgruppen 16-25 år den 

31/12. 

Avser: Fritidsgårdar öppet för 

ungdomar mellan 16-25 år. Öppen 

verksamhet på dagar, kvällar och 

helger. Även öppna 

föreningsdrivna fritidsgårdar med 

kommunalt bidrag räknas med. 

Rikta verksamhet och 

fältverksamhet räknas inte med. 

 

Antal fritidsgårdar i 

kommunen 

 Avser: Fritidsgårdar med öppen 

verksamhet på dagar, kvällar och 

helger. Även öppna 

föreningsdrivna fritidsgårdar med 

kommunalt bidrag räknas med. 

 

Fritidsgårdens besökare, per 

invånare 13-19 år. Uppdelat på 

kön 

Antal besökare på 

kommunens fritidsgårdar 13-

19 år under ett år dividerat 

med antal invånare 13-19 år 

den 31/12. Uppdelat på kön 

Avser: De som kommer till 

fritidsgårdens öppna verksamhet. 

Skoltid, besökare till bokade 

replokaler samt inskriven i 

verksamheten är inte inkluderad. 

Rikta verksamhet och 

fältverksamhet räknas inte med. 

 

Fritidsgårdens besökare, per 

invånare 16-25 år. Uppdelat på 

kön 

Antal besökare på 

kommunens fritidsgårdar 16-

25 år under ett år dividerat 

med antal invånare16-25 år 

den 31/12. Uppdelat på kön 

Avser: De som kommer till 

fritidsgårdens öppna verksamhet. 

Skoltid, besökare till bokade 

replokaler samt inskriven i 

verksamheten är inte inkluderad. 

Rikta verksamhet och 

fältverksamhet räknas inte med. 

 

Nettokostnad fritidsgårdar, per 

invånare 

Nettokostnad för 

fritidsgårdar, dividerat med 

antal invånare totalt 31/12. 

Finns i Kolada 

Med nettokostnad avses 

bruttokostnad minus bruttointäkt. 

Avser samtlig regi. Avser 

fritidsverksamhet som bedrivs för 

barn och ungdom vid fritidsgårdar 

eller motsvarande, inte fritidshem 

inom skolbarnsomsorgen. Avser 

samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag. 

 
Föreningsstöd 

  

Föreningsbidrag kr, per 

invånare 

Totala nettokostnaden för 

föreningsbidrag dividerat 

med antal invånare 31/12 

Avser: Nettokostnad. Bidrag 

utbetalade för 

ungdomsverksamhet enligt 

generella regler. Ej kulturbidrag, 

projektbidrag eller andra 

punktbidrag.  

 

LOK-stöd till idrottsföreningar Utbetalt LOK-Stöd till 

idrottsföreningar, kr 

dividerat med antal invånare 

31/12. 

 

Avser: Kommunalt bidrag till 

idrottsföreningar. Källa: 

Riksidrottsförbundet och SCB. 



 26 

Åldersindelning för 

föreningsbidrag 

Åldersgruppen som 

kommunen delar ut 

föreningsbidrag till 

 

Timhyra  Avser: Föreningskostnad/hyrd 

ungdomstimme i stor idrottshall 

 

Bidragsberättigande 

deltagartillfällen för barn och 

ungdomar, per invånare. 

Uppdelat på kön 

Antal bidragsberättigande 

deltagartillfällen för barn och 

ungdomar (7-20 år) dividerat 

med antal invånare 31/12, 

uppdelat på kön 

 

Avser: Antal bidragsberättigande 

delatagartillfällen i 

idrottsföreningar 

Studieförbundsbidrag kr, per 

invånare 

Totala nettokostnaden för 

bidrag till studieförbund 

dividerat med antal invånare 

31/12 

 

Avser: Nettokostnad 

Andel kvinnor och män 

studiecirklar och annan 

folkbildningsverksamhet 

Från SCB  

 
Musik- och kulturskola 

  

Nettokostnad för Musik- och 

kulturskola, per invånare  

Nettokostnad för musik- och 

kulturskola, dividerat med 

antal invånare totalt 31/12. 

Från Kolada 

Med nettokostnad avses 

bruttokostnad minus bruttointäkt. 

Avser Kommunal kultur- och 

musikskoleundervisning, till 

exempel kommunala musikskolan. 

Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag 

 

Andel elever i Musik- och 

kulturskola, per invånare 7-19 

år. Uppdelat på kön  

Antal elever i kulturskolan 

dividerat med antal invånare 

i åldern 7-19 år 31/12. 

Beräkning av antal elever 

sker utifrån antal elever 

under vårterminen + antal 

elever under höstterminen, 

dividerat med två 

Visar hur många i målgruppen 

som kommunen erbjuder plats i 

kulturskola. Återkommande 

schemalagd aktivitet räknas också. 

 
Räkenskapssammandrag 

  

Räkenskapssammandrag netto 

för kultur och fritid 

kr/invånare 

Totala nettokostnaden för 

kultur- och fritidsverksamhet 

i kommunen dividerat med 

antalet invånare 31/12. Från 

SCB 

 

 

Andel av all verksamhet Totala nettokostnaden för 

KUF dividerat med totala 

nettokostnaden för 

kommunen i helhet.  

 

 
Kvalitetsjämförelse 

  

Nöjd medborgar index - idrott Från Kolada  
Nöjd medborgar index - kultur Från Kolada  
Nöjd region index - fritid Från Kolada  

 
 


