Fritidsenheten
Årsredovisning 2007

Årets verksamhet
Kultur- och fritidsnämnden fick ny organisatorisk tillhörighet från januari 2007.
Tillsammans med verksamheterna inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bildar kulturverksamheten, biblioteken och fritidsverksamheten
Utvecklingsförvaltningen.
Under året har förvaltningen arbetat med att utveckla samverkansformer inom den
egna nya förvaltningen och med andra i syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper
för att höja kompetensen.
Fritidsenheten har i samarbete med kulturavdelningen arbetat med att skapa ett
föreningsråd i kommunen. Syftet är att utveckla samverkansformer och
brukarmedverkan mellan föreningslivet och kommunen. Därigenom planeras
föreningarna få ökad möjlighet till insyn och påverkan.
Vid nämndens sammanträde i november 2007 presenterades ett förslag till nya
bidragsregler för föreningarna. Förslaget har också sänts till föreningarna på remiss. I
de remissvar som inkommit finns en rad synpunkter. Förvaltningen kommer att i
dialog med föreningsrådet fortsätta utredningen om bidragsreglerna.
Nya anläggningar har tillkommit under 2007. Ett av de största tillskotten är en ny
inbyggd ishall vid Trollbäckens IP.
I september 2007 upprättades planförslag för simhall och ställdes ut för granskning på
stadsbyggnadskontoret i Tyresö. Planerna omfattar en ny simhall och evenemangshall
med tillhörande service som café, mindre butiker och parkering.
Under våren 2007 genomfördes en medborgarundersökning med hjälp av Statistiska
centralbyrån på temat ”Vad tycker du om Tyresö kommun?” I undersökningen fick
Tyresö kommun högre resultat än genomsnittet bland landets kommuner. Högst betyg
fick områdena miljö och fritid samt verksamheterna idrott, räddningstjänst, vatten och
avlopp.
Inom arbetet för att göra kommunen tillgänglig för alla Tyresöbor har en badramp
installerats vid Alby friluftsbad. De toaletter som finns i anslutning till badet har
också kompletterats med en handikapptoalett.
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Ekonomisk uppföljning
VERKSAMHET

REDOVISNING

BUDGET

Belopp i tkr (löpande priser)

2005
Fritidsverksamhet
Inkl nämnd

Kostnad
Intäkt
Netto

13 799
745
13 054

2006
13 397
847
12 550

2007
12 146
827
11 319

2007
12 186
870
11 316

Överskott
(+)
Underskott
(-)

2007
40
-43
-3

Åtaganden & måluppfyllelse

Kommunövergripande mål
Handikapplan
Tillgänglighet – åtaganden kultur och fritidsnämnd 2007
1. Förbättra, inventera och föreslå förbättringar för barn- och ungdomar att
delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Resurser om cirka 100 000 kr sätts av för
att utöka möjligheterna ytterligare.
En person har varit anställd på halvtid för projektet. Hon har under året 2007
inventerat nuläget, genomfört seminarier och informationsinsatser samt inlett
ett samarbete med kringkommuner, t ex. Haninge. En broschyr om kultur- och
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med särskilda behov har tagits fram
under året.

Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete
Åtagande kultur och fritidsnämnden: Uppmana och stötta föreningar att formulera
alkohol- och narkotikaförebyggande policys och handlingsprogram.
En föreningskonferens har genomförts, där bland annat detta ämne diskuterades.
Reglerna för bidragsberättigande håller på att revideras för att även innehålla krav på
handlingsprogram för alkohol och narkotikaförebyggande. Under hösten kommer man
att kalla ihop föreningsnätverket och hålla utbildningar inom området.

Folkhälsa
Åtagande kultur- och fritidsnämnd: Fortsatt och utökad ekonomisk satsning på
Korpens motionsprojekt för överviktiga barn.
Projektet erhöll fortsatt och oförändrat stöd.
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Kultur- och fritidsnämnden
Mål 2007: - Tillgodose behovet av ökad tillgång till idrottsytor och idrottsservice
En föreningskonferens har genomförts där det diskuterades hur servicen kan utvecklas
för föreningarna. Ett föreningsråd ska skapas för att utveckla mötet mellan
föreningarna och kommunen. Ett ny konstgräsplan planeras vid Trollbäckens IP och
B-planen ska beläggas med konstgräs vid Bollmoravallen. En ny dirt-track bana har
uppförts i Fårdala.
Måluppfyllelse: målet är uppfyllt
Mål 2007: - Ökad tillgång på lokaler och service för kulturlivet vid det nya
kulturcentret i Nyboda skola och Forellaulan
Kulturavdelningen har flyttat till nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler.
Detta var det första steget i att etablera ett kulturcentrum i Nyboda. Under året har
beslut fattats att flytta föreningsgården till området vilket kommer att ske under
januari 2008. Även en liten orkestersal kommer att stå klar under våren 2008. Man
fann en lösning på denna fråga genom att bygga till 45 kvm på kulturskolan, vilket ger
en sammanlagd yta på 105 kvm. Orkestersalen kommer att samnyttjas av kulturskolan
och Nyboda musikklasser.
Forellaulan har renoverats under hösten och fått nya ytskikt och armaturer. Stolarna i
den främre delen har bytts ut och man har byggt en trappning. Ett teknikerbås är byggt
i den bakre delen vilket ökar servicen till brukarna som därigenom kan sköta en del av
ljus/ljud utan att anlita tekniker.
Måluppfyllelse: målet är uppfyllt

Framtiden
Arbetet fortsätter med att se över och förenkla reglerna för föreningsbidrag. En
utredning av befintligt system inleddes under 2007.
Den nya föreningsgården färdigställs under 2008 med nya funktionella lokaler med
modern utrustning för såväl kultur- som fritidsföreringar.
Utredningen om ett ungdomscafé som genomförts av utvecklingsförvaltningen
presenteras under 2008.
En kartläggning av kommunmedborgarnas behov av kultur- och fritidsupplevelser
samt framtida krav på anläggningar och faciliteter för dess utövande kommer att
inledas under 2008.
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