Fritidsenheten
Verksamhetsberättelse 2008

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 och kommunens föreningar
bildat Tyresö Föreningsråd. Föreningen ändamål är att vara samarbetspartner för
anslutna föreningar gentemot kultur- och fritidsenheten, kultur- och fritidsnämnden
samt övriga kommunala förvaltningar. Syftet är att utveckla samverkansformer och
brukarmedverkan mellan föreningslivet och kommunen. Därigenom planeras
föreningarna få ökad möjlighet till insyn och påverkan.
I maj 2008 så utdelade två nyinstiftade utmärkelser, Årets förening och Årets
föreningsledarstipendiat
Årets förening 2008 blev Hassela Solidariet med följande motivering:
Denna förening har jobbat i det tysta i många år med knappa resurser. Trots detta
har man med stor entusiasm kämpat vidare för att hålla droger och mobbing borta
från våra skolor.
Föreningen har sitt centrum kring Kumla skola där man jobbar med kamratstödjare
bland eleverna och föräldravandringar i 21 år.
Priset är en uppmuntran till en förening som gjort en mycket stor insats under lång
tid. En insats på ett område där inte så många konkurrerar om platsen.
Årets föreningsledare nr 1 2008 blev Martina Lindvall, Tyresö Konståkningsklubb,
med följande motivering:
Denna person karaktäriseras av att leva med och för sin idrott. Den har inte bara
brytt sig om utövarnas rent idrottsliga resultat, utan alltid fungerat som en
centralgestalt och ett föredöme i betydligt vidare bemärkelse för sina utövare och
deras liv.
Att vara tränare i denna sport kräver en mycket stor skicklighet. Många kostsamma
utbildningar har genomförts som helt och hållet har bekostats av stipendiaten själv.
Denna spetskompetens som stipendiaten besitter har kommit många Tyresöungdomar
till del som i flera fall tagit dem ända upp till SM-nivå.
Årets föreningsledare nr 2 2008 blev Stig-Åke Wågstrand, Handbollsklubben Tyrold,
med följande motivering:
Denna person har varit föreningen trogen lika många år som föreningen är gammal.
Hans stora leende och generositet är vida känt, långt utanför Tyresös gränser. Hans
hjärtefråga är att alla ska få vara med oavsett kunskapsnivå. Alla är välkomna.
Skulle en handbok skapas för att beskriva vilken typ av person alla föreningar önskar
i sin förening, skulle denna stipendiat stå som modell.
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Vid 82 års ålder är han fortfarande lika aktiv i både styrelserummet och i
idrottshallen som han var när han började för 42 år sedan.
I maj månad invigdes officiellt nya föreningsgården och fick namnet Kvarnhjulet.
Kvarnhjulet har under årets utrustats med modern utrustning och kan nu erbjuda
konferensmöjligheter och festuthyrningar i mycket ändamålsenliga lokaler.
Som ett steg i att utveckla föreningarnas styrelser och föreningsledare har under 2008
en stor satsning gjorts på utbildning. Fritidsenheten har bland annat arrangerat barnoch ungdomsledarutbildningar samt en föreningskonferens.
Under hösten 2008 startades ett ungdomscafé som fick namnet Café Bonza. Caféet
har sin verksamhet i Kvarnhjulets lokaler och erbjuder verksamhet för ungdomar
mellan 16-20 år. Verksamheten är öppen måndag, onsdag och fredag. Två personer är
anställda på deltid för att driva caféet.
Vid nämndens sammanträde i december 2008 beslutades om att anta nya
bidragsregler för föreningarna som skulle gälla med start 2009. De nya reglerna
bygger på färre bidragsformer för att förenkla administration för såväl kommunen
som föreningar.
På anläggningssidan har Trollbäckens IP fått grusplanen ersatt med konstgräs samt att
friidrotten har fått en kastbur. På Bollmoravallen ersattes naturgräsplanen av
konstgräs.

Nyckeltal
Fritid
Antal deltagare i föreningslivet i
åldrarna 7-20

Utfall
2007

Utfall
2008

Budget
2008

9 150

9 191

9 200

4 118

4 129

4 135

5 032

5062

5 065

- varav flickor
- varav pojkar

Ekonomisk uppföljning
VERKSAMHET

REDOVISNING

BUDGET

Belopp i tkr (löpande priser)

2006
Fritidsverksamhet
Inkl nämnd

Kostnad
Intäkt
Netto

13 397
847
12 550

2007
12 146
827
11 319

2008
23 306
1 608
21 699

2009
23 292
1 351
21 941

Överskott
(+)
Underskott
(-)

2008
-15
257
242

Åtaganden & måluppfyllelse

Kommunövergripande mål
3

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.

Kultur- och fritidsnämnden
Mål 2008: - Skapa bättre förutsättningar för utövande av friluftsliv.
Alby Friluftsgård har påbörjat arbete med att utveckla och förbättra skyltning i och
runtom området. Vidare har ett antal nya redskap för allmän träning tillkommit.
Information kring badtemperatur och is- och skidspårsförhållanden har intensifierats
via kommunens hemsida.
Måluppfyllelse: målet är uppfyllt
Mål 2008: - Öka stödet till föreningarnas styrelsearbete och ledarrekrytering.
Samarbetet mellan kommunen och idrottens studieförbund SISU har under 2008 givit
våra föreningar möjlighet att på hemmaplan utbilda sina medlemmar i
föreningskunskap och ledarutbildningar.
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Måluppfyllelse: målet är uppfyllt
Mål 2008: - Organisation och verksamhet, gällande fritid för barn med
funktionshinder, ska säkerställas.
Under hösten 2009 tillsattes en tjänst på 50% som har till uppgift att säkerställa
organisation och verksamhet för barn med funktionshinder.
Måluppfyllelse: målet är uppfyllt
Mål 2008: - Sprida kunskap om föreningslivets utbud som ett led i att medverka
till en god nyrekrytering och ökning av antalet deltagare i föreningslivet.
Foldern ”Kul fritid i Tyresö” ges ut till alla barn i årskurs F-6. Här ges föreningslivet
möjlighet att helt kostnadsfritt berätta om sin verksamhet.
Måluppfyllelse: målet är uppfyllt
Mål 2008: - Öka föreningarnas delaktighet i kommunens verksamhet och främja
samverkan och utveckling.
I april 2008 bildades Tyresö Föreningsråd. En interimsstyrelse har tillsatts bestående
av sju ledamöter. Rådets ändamål, enligt antagna stadgar, är bland annat att vara
samarbetspartner för anslutna föreningar gentemot kultur- och fritidsenheten, kulturoch fritidsnämnden samt övriga kommunala förvaltningar. Vidare så är ändamålet att
hitta samarbetsformer för kommun och föreningar så att ett aktivt föreningsliv
ytterligare utvecklas.
Måluppfyllelse: målet är uppfyllt

Åtagande 2008
Regelbundet genomföra träffar för föreningar med anställd personal samt arrangera
föreningsträffar för samtliga föreningar 2 gånger/år.
Genomfört.
Genomföra fortbildning och erfarenhetsutbyten för föreningarna.
Genomfört.
Anställa en fritidskonsulent på halvtid med ansvar för utbudet till ungdomar med
funktionsnedsättning
Genomfört.
Genomföra föreningarnas dag tillsammans med föreningslivet i Tyresö.
Genomfört.
Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
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Genomfört.
Kontinuerligt lämna föreningslivet information via bland annat e-post, hemsida och
Föreningsnytt
Delvis genomfört. Föreningsnytt har under 2008 inte utkommit med något
nummer.
Initiera bildandet av Tyresö föreningsråd
Genomfört.
Utforma informations-och profilmaterial omkring fritidsenhetens verksamhet och
utbud för allmänhet och besökare
Ej genomfört

Framtiden
En kartläggning av kommunmedborgarnas behov av kultur- och fritidsupplevelser
samt framtida krav på anläggningar och faciliteter för dess utövande kommer att
inledas under 2009.
Fortsatt stor tonvikt kommer att läggas på utbildning av föreningarnas ledare och
styrelser då efterfrågan och behovet är stort.
Vidare kommer en större satsning ske på fritidsenheten inom området information.
Detta kommer i första hand beröra fritidsenhetens hemsida.
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