Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse 2014

Tyresö kommun

2 (17)

Innehållsförteckning
1

Nämndens ansvarsområde........................................................................ 3

2

Verksamhetsområde nr 13 Bibliotek, kultur och fritid ............................ 3

2.1

Verksamhet och syfte ................................................................................ 3

2.2

Året som gick .............................................................................................. 4

2.3

Nämndplanens mål .................................................................................... 6

2.4

Utredningsuppdrag och satsningar enligt nämndplanen ...................... 7

2.5

Kommungemensamma uppdrag.............................................................. 8

2.6

Kvalitetsgarantier........................................................................................ 9

2.7

Ekonomiskt resultat ................................................................................. 14

2.8

Analys av ekonomiskt resultat ................................................................ 14

2.9

Nyckeltal/verksamhetsmått .................................................................... 15

2.10

Framtiden .................................................................................................. 16

3

1 Nämndens ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för satsningar inom kultur- och fritid. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarsområden 2014 är:







Kommunens allmänna kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet
Kulturskolan
Naturskolan
Bidrag och stöd till föreningar, organisationer och företag som bedriver kultur- och
fritidsverksamhet
Verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen

Budget 2014 i sammandrag (tkr)
Verksamhetsområde
Utfall 2014
Bibliotek, kultur och fritid
Bibliotek
-30
Kultur
-309
Fritid
2 779
Nämnd och
-48
förvaltningsgemensamma
Summa
2 392

2 Verksamhetsområde nr 13 Bibliotek, kultur och fritid
2.1

Verksamhet och syfte

Bibliotek
I kommunen finns tre bibliotek. Biblioteksverksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även
talboksservice, utbud av olika media, samt service till äldreomsorgen och skolan. Biblioteket erbjuder
även digitala tjänster.
Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning och litteratur, information,
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet. I övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek.
Kultur
Tyresö kultur består av kulturenheten med konsthall inklusive föreningsgården, kulturskola,
ungdomscaféet Bonza, och naturskola. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn
och ungdomar.
Syftet med enhetens verksamhet är att tillhandahålla ett brett varierat kulturutbud och meningsfull
fritid för kommuninnevånarna.
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Fritid
Fritid erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och skapar
förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Fritid gör även insatser för att förbättra
fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning.
Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter, främst för barn
och ungdomar.

2.2

Året som gick

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, Kulturavdelningen ansvarade för
samordning och marknadsföring. 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, en programserie i
samarbete med Tyresö Slotts värdshus, Fejmkollo, en musikal sattes upp under sommarlovets sista
veckor tillsammans med barn i åldern 9-13 år.
I kulturskolans verksamhet deltog under året 1 402 elever i sång och spel, teater, dans, bild och
musiklek. Under vecka 45-47 blev verksamheten granskad av observatörer från utvärderingssamarbetet Våga Visa, vilket resulterade i en rapport. Kulturskolan arbetar medvetet och metodiskt
för att möta den stora efterfrågan.
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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.
Under året besöktes kommunen av professionella teatergrupper från Stockholmregionen, såsom
Dockteatern Tittut, Musikteater 89, Teater Pero, Teater Tre. Sagornas skog var en upplevelsedag
i Albyskogen som genomfördes i samarbete med Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet
och lockade mer än 200 personer att bekanta sig med skogen, Kulturenheten har sammanställt ett
särskilt blad för barnaktiviteterna: ”Kultur för barn”.
I samband med skolloven har kulturenheten erbjudit en rad lovaktiviteter som vänt sig
framförallt till barn 6-13 år.
Tyresö medeltidsdagar genomfördes 24-25 maj på delvis nytt sätt i form av ett trepartssamarbete
mellan kommunen, en entreprenör och anläggningen Lilla Tyresö.
Under året genomfördes, i samarbete med socialförvaltningen, 10 musikprogram med
professionella artister på kommunens äldreboende Björkbacken. Evenemangen sågs av 848
personer.
Kulturenheten samarbetar med Barn- och Utbildningsförvaltningen och söker medel från Statens
kulturråds satsning på kultur i skolan: Skapande skola. För läsåret 13/14 beviljades 1 025 000 kr,
fördelat på två poster:
Fritid
Fritidsavdelningen har tillsammans med kulturavdelningen fortsatt samarbetet med Tyresö
Föreningsråd för att föreningarna ska få ökad möjlighet till insyn och påverkan. 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. Planering sker för en fritidsmässa 2015.
De uthyrningsbara lokalerna samt anläggningarna utnyttjas fortsatt på en hög nivå.
All närvarorapportering av lokalt aktivitetsstöd lämnas numera i ApN – aktivitetskort på nätet.
Fritidsavdelningen har genomfört utbildningar till föreningarna.
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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.
En långfärdsskridskobana på Drevviken har genomförts och är ett samarbete mellan Huddinge,
Haninge, Stockholm och Tyresö kommun I samarbete med Tyrestastiftelsen så har en del
upprustningar genomförts.
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.
Fritidsavdelningen har också genomfört ett antal föreläsningar för föreningar och allmänhet.

2.3

Nämndplanens mål

Mål
Nämndplanens mål
Friluftslivet – ”Sveriges
Friluftskommun” Naturvårdsverket
I mätningen för 2014 (redovisas
2015) ska totalpoängen för Tyresö
vara minst 26.
(Mätningen 2012 gav 24 poäng av
maximala 31)

Medborgarundersökning
SCB – Idrotts- och
motionsanläggningar
I mätningen för 2014 (redovisas
2015) ska NMI (Nöjd-MedborgarIndex) vara minst 65.
(Mätningen 2013 visar index 64 för
detta område.)

Resultat

Kommentar

Målet är uppfyllt.

Värdet för 2014 är 27,5. Detta
placerar Tyresö på plats 16 i
riket och näst bäst i länet.

Målet är uppfyllt.

Aktiviteter som genomförts är
upprustning och utökade
aktiviteter i Alby, utrusning av
kanotled, samarbete med
Tyresta och kommunicera
utbudet.
Värdet för 2014 är 68, vilket är
en ökning med fyra
procentenheter sedan 2013.
Tyresö ligger över genomsnittet
bland de 157 kommuner som
deltog 2014.
Fortsatt upprustning och
översyn av befintliga
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anläggningar. Det förs dialog
om nya anläggningar.
Medborgarundersökning
SCB – Kultur
I mätningen för 2014 (redovisas
2015) ska NMI (Nöjd-MedborgarIndex) vara minst 60.
(Mätningen 2013 visar index 57 för
detta område.)

Verksamhetsspecifikt mål
enligt kommunplanen
En strategi för att göra
Albyområdet mer attraktivt
finns.

2.4

Målet är uppfyllt.

Värdet för 2014 är 60, vilket är
en ökning med tre procentheter
sedan 2013.
Exempel på åtgärder som
vidtagits under året är utökad
marknadsföring av konsthallen
samt lunchvisning. Satsningar
på namnkunniga artister,
samarbete med Riksteatern i
samband med Kultur i
höstmörkret. Stöd och
samarbete med föreningslivet.

Målet är uppfyllt.

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

Utredningsuppdrag och satsningar enligt nämndplanen

Mål

Resultat

Kommentar

Barn och ungdom med
funktionsnedsättning
(utredningsuppdrag)
Vattensäker kommun

Genomfört

Vinterisbana på Drevviken

Genomfört

Utredningen presenterades på
nämnden den 22 september
2014.
Arbete pågår och planeras att
kunna slutföras under 2015.
Samarbete har skett med
Haninge, Huddinge och
Stockholm för en
långfärdsskridskobana på
Drevviken.

Pågående
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Kulturskolan möter
äldreomsorgen

Genomfört

Spontanidrott- utbyggnad av
Skatepark 135

Genomfört

Biblioteken – stimulera
pojkars läsning

Genomfört

Aktivitetsstödet

Genomfört

2.5

Eleverna på kulturskolan skapar
lämpliga program för
målgruppen som sedan
framförs på kommunens
äldreboenden. 14 program har
framförts, bl.a. fick boenden
besök av luciatåg.
Utbyggnaden av skateparken
invigdes under Tyresöfestivalen.
Under året fungerade ungdomar
och verksamhetsansvarig på
Café Bonza som referensgrupp.
Aktiviteter som genomförts;
artikel i Mitt i Tyresö,
kartläggning av låntagare,
författarträffar med manliga
författare, författarprogram
med Zlatanboken, husbil med
tillfälligt bibliotek under
fotbollsläger, fler medier till
målgruppen och pyssel inriktat
till pojkar.
Aktivitetsstödet har ökats.

Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag
Taxor och avgifter
Alla nämnder ska årligen, som ett led i
beredningen av kommunplanen, se över sina
taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den
utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra
till verksamheternas finansiering.

Status, kommentera resultatet
Festtaxan per tillfälle vid Alby friluftsgård höjdes
under året. En utvärdering gjordes vid årsskiftet
om hur uthyrningen påverkades. Bedömningen är
att taxehöjningen inte har påverkat uthyrningen.
Taxorna för ishallar, bollplaner, idrottshallar,
gymnastiksalar och samlingssalar höjdes 1 januari
2013 respektive 1 januari 2014. En utvärdering
gjordes vid årsskiftet om taxornas effekt på
efterfrågan och nyttjandegrad. Bokningsfrekvens
och nyttjandegrad har inte påverkats.
Evenemangstaxan har setts över 2014 och
kommer höjas 1 januari 2015 respektive 1 januari
2016.
Kulturskolans avgifter är indexreglerade.
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Trygghet
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en
hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att
öka antalet medborgare som engageras i det
arbetet.
Konkurrensutsättning av verksamheter och
utvecklad valfrihet
Kommunens medborgare ska få en så bra
verksamhet som möjligt, god kvalitet till lägsta
möjliga kostnad och en
utvecklad valfrihet. Den regiform som bäst
uppfyller detta ska väljas. All kommunal
verksamhet, med undantag för
myndighetsutövning och verksamheter som
enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska
undantas, kan därför
prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl
befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska
eftersträva att
erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna
ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär
bland annat olika
huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV
(lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta
prövas.
Nämnderna ska därför i sina planer
(nämndplaner) årligen redovisa dels vilka
verksamheter som kommer att prövas
för konkurrensutsättning eller införande av
valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut
om nya driftsformer
eller införande av valfrihetssystem. När
verksamheter konkurrensutsätts ska
egenregianbud inte lämnas.

2.6

Antalet spontanidrottsanläggningar har utökats,
vilket kan leda till att fler människor rör sig i
utomhusmiljön.
Bonza bedriver café i anslutning till Skateparken.
2013 redovisades två utredningar till kultur- och
fritidsnämnden om konkurrensutsättning av
nämndens ansvarsområden.

Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti

Resultat
(uppfylld/
inte uppfylld)

Bibliotek
Biblioteken är alltid bemannade
Garantin är
med fackutbildad och
uppfylld
kompetent personal, även i
begränsad omfattning vid de tider
biblioteket är öppet med
självbetjäning.

Orsak till avvikelse
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Det finns möjlighet till
självservice via bibliotekets
webbplats och app, dygnet runt
året runt.
Biblioteket ger service till alla
som efterfrågar deras tjänster.
Det gäller även personer som inte
själva kan besöka biblioteket, till
exempel funktionsnedsatta och
personer som är långvarigt
sjuka.
Biblioteket bjöd in alla
förskoleklasser, skolornas årskurs
2 samt vägleder grupper från
barnavårdscentralen till boktips
och visning av biblioteket.
Kultur
Alla elever i sång- och
instrumentunder visning har
möjlighet att delta i kör, orkester
eller ensembleverksamhet efter
det första året i kulturskolan.
Kötiden till kulturskolan är max 6
månader ör förstahandsvalet.

Garantin är inte
uppfylld.

Åtta samtidskonst- och
temautsättningar
Tio teaterföreställningar för barn
och föräldrar i alla delar av
kommunen.
Åtta musikprogram med
professionella artister på
kommunens äldreboenden.
Fyra stora konserter eller andra
musikarrangemang för
kommunens ungdomar.
Kultur- och idrottsgalan,
Tyresöfestivalen, Medeltidsdagen
och nationaldagsfirande.

Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld

Fritid

Två kortare serverstopp under
året inträffade.

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld.

Garantin är inte
uppfylld

Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld

Under höstterminen
visstidsanställdes en sångpedagog
på 50 %, vilket fått bort kötiden
på sång. Kötiden för piano och
gitarr ligger på 6-12 månader.
Övriga ämnen understiger 6
månader.
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Kommunens friliftsbad
Alla badplatser som Tyresö
kommun ansvarar för är märkta
med en skylt.
Alla badplatser som Tyresö
kommun ansvarar för har
nödvändig livräddningsutrustning
anpassad utefter varje enskilt
bads förutsättningar. Livboj skall
finnas på alla bad.
På alla badplatser som Tyresö
kommun ansvara för tas
vattenprover minst 3 ggr per år.
Detta skall alltid genomföras i
god tid innan badsäsongen
börjar. Vid särskilda behov kan
ytterligare provtagning ske.
På alla badplatser som Tyresö
kommun ansvarar för genomförs
skyddsdykning 2-3 ggr per år.
På alla badplatser utförs
regelbundet underhåll för att
baden skall vara säkra och
välvårdade.
Fritidsenhetens föreningsservice
Nya föreningar registreras i
föreningsregistret inom 14 dagar
efter anmälan till kommunen.
Bidrag till föreningar betalas ut
senast 14 dagar efter att
kommunen fått in en komplett
ansökan.
Vi arrangerar föreningsträffar för
samtliga föreningar i kommunen
två ggr per år.
När en förening hyr en lokal och
behöver en vaktmästare skall vi
finnas på plats inom 30 min.
Om en förening inte kan använda
en bokad lokal, på grund av vårt
agerande, kompenserar vi med en
ersättningslokal. Om vi inte kan
ordna en ersättningslokal betalar
vi tillbaka avgiften.
Idrottsanläggningar

Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld
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Kommunens
tävlingsanläggningar, där publika
arrangemang och evenemang
genomförs, skall alltid hålla hög
klass.
Föreningar och allmänhet skall
alltid mötas av en god
serviceanda och vilja från
personalen att kunna bistå när
behov finns.
Personalen skall vara synlig och
välkomnande. Det påverkar
möjligheten till ett positivt
intryck av våra anläggningar.
Fotbollsplaner där det spelas
matcher underhålls varje dag
under fotbollssäsongen.
Övriga fotbollsplaner sköts enligt
fastlagt schema och utefter
behov.
Friidrottsbanorna på
Trollbäckens IP får daglig tillsyn.
De sköts efter behov och typ av
aktivitet.
Isen i våra två ishallar spolas
minst 5 gånger per dag.
Omklädningsrum och toaletter
städas dagligen måndag till
fredag. På lördagar och söndagar
ser vaktmästare till att alla lokaler
är i brukbart skick.
All inredning och utrustning i
hallar och på idrottsplaster får
kontinuerligt underhåll.
Vi har alltid personal närvarande
vid match- och
tävlingsarrangemang på
kommunens idrottsanläggningar
vid spel i de olika förbundens
högsta serie, det vill säga
elitserien, allsvenskan eller
motsvarande serie beroende på
idrott.
Vi har personal närvarande vid
skolidrott på kommunens
idrottsplatser.

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld
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Friluftsområdet Alby
Naturvård och tillsyn inom
reservatet sköts regelbundet efter
behov. I detta ingår tillsyn av
Tyresö kommuns del av
Sörmlandsleden.
Alby friluftsgård och
friluftsområde sköts regelbundet
för att ge en inbjudande och
trevlig miljö att vistas i.
Aktivitetsytorna för boule,
beachvolley, spontanidrott,
frisbeegolf samt motions- och
styrkeredskap sköts utefter
fastställt schema och behov.
Vid Albysjöns bad utförs
säkerhetsdykning 2-3 gr per år.
Vattenprov tas 3 gånger per år
och vid särskilda behov.
Vid Albysjöns bad genomförs
daglig tillsyn, maj-augusti, av
bryggor, livräddningsutrustning
och rampen för personer med
funktionsnedsättningar.

Kanotleder
Under säsong genomförs tillsyn
och skötsel för fri framkomlighet
av kanotleden DrevvikenAlbysjön.
Under säsong genomförs
veckovis tillsyn av
brygganläggningen vid Nyfors.
Motionsslingor
Belysningen på motionsspåren,
Alby- och Barnsjöslingan är tänd
kl. 05.30 till 22.00 vid behov
(mörker/skymning).
Tillsyn och skötsel genomförs
regelbundet vid behov utifrån
kvalitets- och säkerhetsaspekter.
Skidspår
När det fallit 20 cm snö spåras
motionsslingan (4 km) samt en
slinga (1 km) på ängarna.

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld
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Anslutningsspår till Tyresta gård
spåras då isen bär för skoter och
spårmaskin.
Spårning över sjön till
Gammelström, Höjden, Långsjön
samt Stensjön genomförs då isen
bär för skoter och spårmaskin.
Under säsong, december-mars,
underhålls spåren dagligen.
Naturisbanor
När isen bär plogas och hyvlas
två naturisbanor. En som är 4 km
lång och en som är 1 km lång.
Under säsong, december-mars,
underhålls naturisbanan dagligen.
Innan naturisbanorna öppnas
genomförs provborrning. Detta
sker sedan fortlöpande veckovis
och vid särskilda behov, t ex
väderomslag.
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Garantin är
uppfylld
Garantin är
uppfylld
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Garantin är
uppfylld

Garantin är
uppfylld

Ekonomiskt resultat

Nämnden totalt
Utfall 2013

Intäkt
Kostnad
Resultat
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Utfall 2014

111 272
110 157
1 115

Budget 2014

115 107
112 715
2 392

112 640
112 640
0

Analys av ekonomiskt resultat

Överskottet beror på minskade kostnader för simhallen och ökade hyresintäkter för lokaluthyrning.
Bibliotekets intäkter sjönk under året, främst beroende på följande orsaker:




Sjunkande kopieringsintäkter då allt relaterat till ansökan om jobb och myndighetsblanketter
är avgiftsbefriat.
Bibliotekets förbättrade e-service för att hantera förseningsavgifter
har reducerat denna intäkt.
Fortsatt vikande efterfrågan på att hyra DVD-filmer
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2.9

Nyckeltal/verksamhetsmått
2012

Bibliotek
Lån/invånare
Nya låntagare
Utlåning av media
Fysiska besök
Webb-besök
Besök/invånare
Öppettimmar
Kultur
Besök i Tyresö konsthall
Utställningar
Elever som deltagit i visning och arbete i
verkstaden
Elever i kulturskolan
Program genomförda i egen regi
Besökare offentliga arrangemang
-varav under 18 år
Skapande skola (kr)
Elever som fick del av satsningen
Nettokostnad per elev i kulturskolan per
invånare 7-19 år
Andel elever i kulturskolan (%)
Fördelning flickor/pojkar
Nöjd medborgarindex - kultur
Fritid
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna
7-20
-varav flickor
-varav pojkar
Deltagartillfällen 7-20 idrottsföreningar
antal/invånare
Nöjd medborgarindex idrotts- och
motionsanläggningar.
Nöjd regionindex fritid
Allmänhetens årsbesök på simhall/1000
invånare

2013

2014

5,44
2 807
236 852
247 822
82 423
7,5
5 748

5,20
2 493
227 822
239 177
91 756
7,5
5 682

4,8
2 601
216 099
250 000
97 558
7,7
5 526

22 740
8
485

22 900
8
385

23 400
8
203

1 361
98
16 042
8 291
1 113 000
3 727
1 047

1 352
95
10 757
5 115
1 025 000
4 057
1 104

1 402
88
14 300
7 400
1 150 000
4 370
1 099

17
62/38
-

17
62/38
57

17
63/37
60

419

9 500

4 250
5 160
8,8

4 251
5 168

4 275
5 225

9

9,1

-

64

68

2,3

67
4,4

69
4,8

9 410

4
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2.10 Framtiden

Bibliotek
Biblioteksverksamheten kommer även i framtiden fylla en viktig plats i kommunens serviceutbud.
Det är kommunens mest besökta verksamhet både på de fysiska biblioteken och via webb och etjänster.
Den nya biblioteksplanen kommer att innebära en förskjutning i bibliotekets uppdrag.
Biblioteket kommer att koncentreras mer på barns fritid. Skolan och skolbiblioteken kommer att ta
hand om lässtimulerande aktiviteter för skolbarn kopplade till skolans pedagogiska uppdrag via sina
skolbibliotek. Endast för sexåringarna kommer folkbiblioteket ha fortsatt verksamhet. Nya avtal med
skolan och gymnasiet reglerar gränsdragning och vad folkbiblioteket bistår med. Främst gäller detta
skolbibliotekens infrastruktur.
Kultur
En ny modell för regional fördelning av statliga kulturpengar sjösattes under 2011. I januari 2014
beslutade Kulturrådet om de första kulturplanerna och har då som mål att fördela medel till fem
landsting. Målet med den nya modellen är att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och
variationer och bygger på en utökad dialog mellan alla parter.
En ökad digitalisering av verksamheter och självservice ökar. Inom arkivområdet sker en
digitalisering, vilket ger en utökad tillgänglighet för medborgarna.
Den äldre befolkningen ökar i antal. I Tyresö är många äldre aktiva inom föreningslivet och frekventa
besökare i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet. Forskning visar vilken betydelse det har för livskvalitén
och hälsan att ha en meningsfull fritid och socialt umgänge.
Fritid
Fritid och föreningsliv betyder mycket för unga människor i Tyresö. 68 procent av eleverna i skolår 4
– 6 är med i en eller flera idrottsföreningar. Motsvarande siffror för eleverna i årskurs 7 – 9 samt i
gymnasiet är 56 respektive 34 procent.
Fler föreningar når elitnivå och med det följer idrottsförbundens allt högre krav på
hallar/anläggningar för spel på högre nivå. I längden kommer det vara helt omöjligt för kommunerna
att tillmötesgå de krav som ställs från förbunden, ingen kommun klarar av att ha elitidrottsarenor för
alla sporter. Det är därför väldigt viktigt att se över möjligheterna till regional samverkan vid
byggandet av tävlingsarenor. Det pågår också ett arbete inom Föreningen Storstockholms Kulturoch Fritidschefer tillsammans med SKL för att se över rimligheten i dessa krav.
Inom de traditionella idrotterna framförs önskemål om betydligt mer tid i Tyresös lokaler och
anläggningar än vad som kan tillgodoses. Kraven på upprustning, tillbyggnad och modernisering är
också höga, då flertalet av kommunens anläggningar är från 60-, 70- och tidigt 80-tal.
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Tyresö erbjuder stora möjligheter till ett rörligt friluftsliv. Albyprojektet innebär en förstärkning av
utbudet.
Antalet deltagare i idrottsföreningar minskar och fler motionerar på egen hand.
Folkmängden fortsätter att öka i Tyresö kommun vilket leder till ett ökat behov av olika rekreationer.
Personer som är 64 år och äldre är den grupp medborgare som ökar mest, vilket kan resultera i att
utbudet behöver förändras i framtiden.
Motion, idrott och rekreation är därför viktiga komponenter i ett hälsosamt liv. Ändrade
levnadsvanor som bl.a. ökad andel stillasittande aktiviteter har i en mängd rapporter lyfts fram som en
fara. Folkhälsorapporten 2011 från Karolinska Institutet framhåller att andelen personer med kraftig
övervikt i Sverige har fördubblats sedan 1980. En gemensam utmaning för Tyresö kommun och
föreningslivet är att möta människors olika behov och förutsättningar samt att motivera till fysisk
aktivitet.

