Bibliotek, kultur och fritid
Kultur- och fritidsnämnden

Viktiga händelser under året
Biblioteket
En ny biblioteksplan för alla biblioteksverksamheter i kommunen har arbetats fram och fastställts av
kommunfullmäktige under hösten.
Många aktiviteter för barn har genomförts såsom sagolek, femåringar läser, sommarboken,
skrivklubben. Vidare har aktiviteter för seniorer genomförts genom samarbete med senior-Net med
IT-verksamhet för äldre. Ett större program på europeisk och nationell nivå som en del av den
treåriga DIGIDEL-satsningen har genomförts som verkar för ökad digital delaktighet. Biblioteket
deltog med programpunkter under Kultur i höstmörkret. Studieplatserna och släktforskningsdatorn
har utnyttjats flitigt. Biblioteket har vidare driftsatt flera olika projekt med servicehöjande karaktär
för att öka servicen till medborgarna.
Biblioteket har genomfört projektet att stimulera pojkar i åldern 6-18 år att öka sitt läsande och få
fler män att besöka biblioteken i Tyresö. Aktiviteter som genomförts är artikel i Mitt i Tyresö,
kartläggning av låntagare, författarträffar med manliga författare, författarprogram med Zlatanboken,
husbil med tillfälligt bibliotek under fotbollsläger. Man har köpt in fler medier till målgruppen och
arrangerat pyssel inriktat till pojkar.
Kultur
För andra året i rad arrangerades en kulturvecka, Kultur i höstmörkret, Kulturveckan pågick 8-18
november och medborgarna erbjöds ca 43 tillfällen att uppleva kultur i många olika former.
Under en vecka i maj genomförde kulturskolans elever olika arrangemang under parollen, Det våras
för kulturskolan. I samarbete mellan fritids- och kulturavdelningarna genomfördes HOPP- kultur för
alla, där barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning erbjudits drama och dans och en
musikteaterföreställning sattes upp. Andra arrangemang var Salong på slottet och Fejmkollo.
I kulturskolans verksamhet deltog under året 1 402 elever i sång och spel, teater, dans, bild och
musiklek. Verksamheten granskad av observatörer från utvärderingssamarbetet Våga Visa.
Kulturskolan arbetar medvetet och metodiskt för att möta den stora efterfrågan.
Café Bonza, kommunens ungdomskafé för 16-20 åringar, har haft ca 8000 besökare i den öppna
verksamheten. Man har öppet fyra kvällar i veckan. Under sommaren höll verksamheten i ett kafé
vid Skatepark 135. Andra projekt under året har varit LAN och dansprojektet Underground battle. En
referensgrupp med ungdomar var aktiva i utformningen av Skatepark 135.
Tyresö naturskola har under 2014 genomfört tre teman: Vintertema, vattentema och klimat- och
hållbar utvecklingstema. I konsthallen arrangerades 8 utställningar under året.
I samband med skolloven har kulturenheten erbjudit en rad lovaktiviteter som vänt sig framförallt till
barn 6-13 år.
Under året genomfördes, i samarbete med socialförvaltningen, 10 musikprogram med professionella
artister på kommunens äldreboende Björkbacken. Evenemangen sågs av 848 personer.
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Fritid
Föreningsportalen fyller en viktig funktion för informationsspridning till föreningarna. Foldern Kul
Fritid i Tyresö delas ut till barn i år F-6 med information om olika aktiviteter. I samarbete med
Haninge, Nacka och Nynäshamn ges katalogen ”Kultur och Fritid för alla” ut med en redovisning av
kultur- och fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta. Tyresö kommun stödjer aktivt föreningar som
bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
All närvarorapportering av lokalt aktivitetsstöd lämnas numera i ApN – aktivitetskort på nätet.
Fritidsavdelningen har genomfört utbildningar till föreningarna.
När det gäller spontanidrott så har två nya utegym byggts, en i Fornuddsparken och en vid
Barrnsjöslingan. Utbyggnaden av Skatepark 135 har invigts. I Alby har pulkabacken byggts ut och en
discgolfbana planeras.
Huddinge, Haninge, Stockholm och Tyresö kommun har gemensamt anlagt en långfärdskridskobana
på Drevviken som kommer invigas den 31 januari 2015.
Den 14 mars 2014 genomfördes den årliga kultur- och fritidsgalan där olika priser delades ut till
personer verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Tyresö kommun.
Upprustning av baden och anläggningar, t.ex. ny belysning på B-plan på Tyresövallen, har
genomförts.
Under 2014 lanserades kvalitetsutmärkelsen Utmärkt förening. Det är ett samarbete med Värmdö
kommun och SISU idrottsutbildarna samt en samverkan med andra kommuner i Stockholms län
kring liknande satsningar.

Mål och resultat (utifrån kommunplanen 2013)
Mål
En strategi för att göra
Albyområdet mer attraktivt
finns.

Resultat
Målet är uppfyllt
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Analys
En strategi för attraktiva
Alby, där fritidsavdelningen
och kulturavdelningen
deltagit, har tagits fram.
Strategin har presenterats för
kommunstyrelsen i augusti
2014.

Ekonomi
Intäkter
Kostnader
Resultat

115 107
112 715
2 392

Analys av ekonomiskt utfall
Avvikelsen förklaras av lågt ränteläge avseende simhallen. Ett stort projekt som beviljats
medel genomfördes inte.

Nyckeltal
2012
Bibliotek
Utlåning av media
Fysiska besök
Öppettimmar

2013

2014

236 852
247 822
5 748

227 822
239 177
5 682

216 099
250 000
5 526

1 361

1 352

1 402

9 410

9 419

9 500

4 250
5 160

4 251
5 168

4 275
5 225

Kultur
Elever i kulturskolan
Fritid
Antal deltagare i föreningslivet i
åldrarna 7-20
-varav flickor
-varav pojkar
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