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Årets verksamhet
Biblioteket fortsätter att vara den mest besökta verksamheten i kommunen.
Tillsammans med servicecenter genomförde biblioteket förtidsröstningen till EUparlamentet och samarbetade med informationsenheten kring frågor rörande sociala
medier.
Biblioteken bibehöll sitt öppethållande med 120 timmar i veckan vintertid samt
dessutom 12 tim i veckan före ordinarie öppettid för förskole- och skolgrupper. Det
totala antalet öppettimmar ökade från 5309 timmar 2008 till 5344 timmar 2009.
Den 2 november 2009 invigdes bibliotekets nya interaktiva webbsida ARENA.
Tyresö bibliotek var det andra biblioteket i landet som installerade redskapet. Under
året har utveckling med nya medieformer fortsatt. Bland annat provades utlån av
BlueRay-film och ljudböcker på microchip. Mp3- böcker lånas flitigt.
Den enskilt största efterfrågade och reserverade artikeln på biblioteket under året var
18 stycken elmätare. Som mest stod över 30 personer på kö på de mätare som lånades
ut i samarbete med kommunens energirådgivare och servicecenter.
Under året var barnverksamheten på biblioteket intensivt engagerade i projektet
Läskonster som syftar till att på ett nytt sätt presentera och levandegöra läsupplevelser
till skolbarn. Projektet pågår fram till februari 2010.
Biblioteket införde självbetjäning av reservationer. Reserverade media kan själva
avhämtas och lånas. Ett löpnummer på reserverat media som meddelats via SMS, epost eller brev finns på kvitto i mediet på reservationshyllan.
Under 2009 arbetade kulturavdelningen med projektet ”Finland i Tyresö”, för att
uppmärksamma märkesåret 1809. Borgå är Tyresös äldsta vänort och finländarna är
Tyresös största etniska minoritet. Projektet var ett sätt att stärka samhörigheten och
påminna om grannländernas gemensamma historia.
Två av kommunens stora kulturföreningar, Tyresö teaterförening och Strängstyrkan,
flyttade till Kvarnhjulet under året. Föreningarnas närvaro välkomnades som ett led i
att etablera kulturcentrum i området.
För att förstärka området Kvarnhjulet som kulturcentrum anordnades där
Nybodafestivalen. Den arrangerades tillsammans med fritidsgårdarna. Festivaldagarna
innehöll framträdanden av professionella aktörer varvat med lovande amatörer samt
idrottsaktiviteter. På kvällen arrangerades ungdomsdisco med Dogge Doggelito.
I samband med lov och storhelger har Kulturavdelningen haft skapande verksamhet.
Höstlovsaktiviteterna hölls i Kvarnhjulet som fylldes av ett stort utbud av aktiviteter,
bland annat teater, pyssel, rockskola, musikproduktion, dans, berättande, instrument
osv. För tredje året genomfördes bildkollo under sommarlovets första två veckor. Nytt
för detta år var att kollot var halvdag, för- eller eftermiddag. På så sätt erbjöds dubbelt
så många barn plats, och personalens specialkompetens tillvaratogs.
Tillsammans med fritidsgårdarna har drogfria arrangemang anordnats för ungdomar.
Några av evenemangen var: ”Rock på Forellen”, ”Hip Hop 135” i Kvarnhjulet samt
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för 25:e året i rad ”Rock på Domusängen”, där såväl lokala band som band från
andra kommuner framträdde för ca 600 personer.
Många ungdomar var aktiva i konsthallen och bildverkstaden under året. I april
visades utställningen ”Svävande byggen” och barn från årskurs 4 och 5 bjöds in att se
utställningen och arbeta i bildverkstaden. På våren arrangerades en utställning i
konsthallen med självporträtt av elever från Forellskolans år 8 och 9 i samarbete med
skolans bildlärare. Under våren kom också ungdomar från gymnasiets medie- och
designprogram och byggde den årliga elevutställningen i konsthallen.
Kulturavdelningen har erbjudit stöd till föreningslivet genom att marknadsföra deras
offentliga arrangemang. Under 2009 utvecklades månadsbladet som fick ett modernt
utseende i linje med den grafiska profilen. Även evenemangskalendern förnyades i
samband med lanseringen av kommunens nya hemsida. Administrationen har
effektiviserats genom att föreningarna själva fyller i ett webbformulär. Informationen
granskas och publiceras av kulturenheten.
I slutet av 2009 släpptes ”Tre strömmar – industrihistoria i Tyresö” av författaren JanBertil Schnell. Det är den senaste hembygdsboken som givits ut av Tyresö kommun.
Kulturenheten har fungerat som lokalhistorisk kontaktpunkt och har bistått med ett
omfattande bildsökningsarbete och redaktörskap.
Uthyrningsverksamheten på föreningsgården Kvarnhjulet har under 2009 legat på en
mycket hög nivå. Lokalerna inrymmer modern utrustning och erbjuder
konferensmöjligheter och festuthyrningar.
Föreningsrådets arbete fortsatte under 2009 och fokuserar på att föreningarna ska få
ökad möjlighet till insyn och påverkan. Rådet arrangerar också kurser och
utbildningar som gynnar föreningslivet. I samarbete med idrottens studieförbund,
SISU, har barn- och ungdomsledarutbildningar arrangerats samt utbildningar i nya
verktyg som bland annat Idrott On-line.
Under 2009 har en ny konstgräsplan anlagts vid Trollbäckens IP och en vid Tyresö
skola. Under hösten påbörjades även bygget av nya Dalhallen. Hallen beräknas vara
klar under hösten 2010.
Årets förening 2009 blev Tyresö Trollbäcken innebandyklubb. Föreningen uppvisar
en bra verksamhet på alla plan för såväl dam-, flick- och pojkverksamhet, och har från
och med 2009 även ett herrlag i Superligan. Årets föreningsledare 2009 blev Anders
Swalander, Tyresögymnastiken samt Peter Inghe, Tyresö Jazz & Blues Club.

Nyckeltal
I kulturskolans verksamhet deltog under året cirka 1 000 elever i sång och spel, teater,
dans, bild och musiklek. Vid årsskiftet 09/10 stod 282 barn och ungdomar som
uppnått rätt ålder för att kunna bli antagna i kö till kulturskolan, vilket är en ökning
med 25 barn. Kötiden var vid årsskiftet 09/10 för piano ca 1,5 år (9 mån), gitarr ca 1,5
år (2 år) och slagverk 5 mån (2,5 år). Siffran inom parentes anger kötiden vid
årsskiftet 2008/2009. Trenden är ett fallande intresse för träblåsinstrument och något
ökande för bleckblås och stråk.
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Programverksamheten för barn är efterfrågad. Under året besöktes kommunen av 14
professionella teatergrupper som spelade offentlig barnteater i olika delar av
kommunen. Publikantalet uppgick till 1416 pers varav ungefär hälften var under 18
år.
Sammanlagt besökte ca 25 500 personer konsthallen under 2009.
Detta år arrangerades två författarbesök – Lars Sund (7 mars) och Ernst Brunner (14
nov) - vilket var mycket uppskattat av de 105 personer som lyssnade.
Medeltidsdagarna, lockade ca 6000 personer till två innehållsrika upplevelsedagar i
kulturhistorisk miljö. Detta är ett arrangemang som genomförs över
förvaltningsgränserna, med lokala näringsidkare och föreningar. Kulturavdelningen
samarbetar med turistenheten och Lilla Tyresö, arbetscentrum och fritid, tekniska
kontoret, servicecenter, svenska kyrkan, Hantverksgårdens vänner, Tyrold, Rundmars
hästar och vår lokala silversmed.
Under året genomfördes 11 musikprogram med professionella artister på våra
äldreboenden, en biovisning och en bildvisning. Av dessa var 7 öppna för
allmänheten. Evenemangen sågs av 715 personer på Björkbacken och Ängsgården.
Utlåningen av media på biblioteken ökade från 261 022 lån 2008, till 264 031 lån
2009. Besökssiffrorna för de fysiska besöken totalt minskade något från 281 071 till
278 247, men besöken i Strand ökade med 1 500.
Webbesök 2009 var 81 957, vilket ej räknas med i nyckeltalen
Antalet öppettimmar ökade från 5309 till 5334.

Fritid
Antal deltagare i föreningslivet i
åldrarna 7-20

Utfall
2007

Utfall
2008

Utfall
2009

Budget
2009

9 150

9 191

9 220

9 200

4 118

4 129

4 171

4 160

5 032

5062

5 049

5 040

- varav flickor
- varav pojkar

Kultur

Utfall
2007

Utfall
2008

Utfall
2009

Budget
2009

- Antal öppettimmar vid biblioteken
5 106

5 309

5 334

5 106

286 221

281 071

278 247

285 000

247 251

261 022

261 022

249 000

- Antal besökare
- Antal utlån
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Ekonomisk uppföljning

VERKSAMHET

REDOVISNING

BUDGET

Belopp i tkr (löpande priser)
2007

2008

2009

Överskott
(+)
Underskott
(-)

2009

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

Kostnad
Intäkt
Netto

42 044
3 583
38 461

54 757
4 507
50 250

60 597
6 963
53 634

60 622
6 166
54 456

25
797
822

Fritidsverksamhet
Inkl nämnd

Kostnad
Intäkt
Netto

12 146
827
11 319

23 307
1 608
21 699

28 484
3 852
24 632

28 304
3 520
24 784

-180
332
152

Kultur

Kostnad
Intäkt
Netto

29 898
2 756
27 142

31 450
2 899
28 551

32 113
3 111
29 002

32 318
2 646
29 672

205
465
670

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för 2009 på 0,8 mkr. Överskottet
hänförs främst till lägre kapitaltjänstkostnader på grund av senarelagda investeringar
inom fritid. Inom både fritid och kultur är personalkostnaderna lägre än budget till
följd av vakanser.
Bibliotekets del i förtidsröstningen till EU-parlamentet under hösten 2009 medförde
högre intäkter än beräknat och bidrar till överskottet.

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden
MÅL
För biblioteket:

MÅLUPPFYLLELSE/
•

Biblioteket införde självbetjäning av
reservationer. Reserverade media kan själva
avhämtas och lånas. Ett löpnummer på
reserverat media som meddelats via SMS, epost eller brev finns på kvitto i mediet på
reservationshyllan.

•

Biblioteket invigde den 2 november sin nya
interaktiva webbsida ARENA. Tyresö
bibliotek var det andra biblioteket i landet
som installerade redskapet.

- Öka medborgarnas tillgång till
biblioteksservice.

Målet uppfyllt
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För kulturavdelningen:
- Öka medborgarnas tillgång till
kulturaktiviteter.

Uppfyllda åtaganden kopplade till målet:
• Vara en aktiv del i etableringen av
kulturcentrum i Nyboda.
•

Sprida arrangemang geografiskt, över året
och mot olika målgrupper.

•

Administrera kulturbidragen enligt kulturoch fritidsnämndens riktlinjer.

Målet uppfyllt
- Minska köerna till kulturskolan.

•
•

Antal elever i kö har ökat med 25 elever från
257 till 282 st.
Kötiderna har minskat för gitarr från 2 år till
1,5 samt för slagverk från 2,5 år till 6
månader. Dock har kötiden ökat för
pianoundervisning från 6 månader till 1,5 år.

Målet ej uppfyllt
För fritidsenheten:
- Öka deltagande i föreningsverksamheten.

-

Utveckla dialogen och samverkan med
föreningslivet i frågor som rör stöd och
verksamhetsutveckling.

-

Sprida kunskap om föreningslivets utbud som
ett led i att medverka till en god nyrekrytering
till 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.

-

Antal deltagare har ökat

Målet uppfyllt
- Öka möjligheterna att komma ut i skog
och mark.

-

Alby Friluftsgård har utvecklat och förbättrat
skyltning i och runtom området.

-

Arbetet med nya löparspår runt Barnsjön har
påbörjats.

-

Information kring badtemperatur och is- och
skidspårsförhållanden har intensifierats via
kommunens hemsida.

Målet uppfyllt
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Framtiden
Från årsskiftet 2010 bildar biblioteket tillsammans med kulturenheten och
kulturskolan en gemensam avdelning under namnet Tyresö bibliotek och kultur.
Utvecklingen med ny teknik, självbetjäning via webb och efterfrågan på nya
medieformer kommer att fortsätta. Detta attraherar nya låntagargrupper som tidigare
inte efterfrågat bibliotekets tjänster.
Bibliotekets interaktiva nya webbsida ARENA fortsätter att byggas upp och
utvecklas. Den kommer att förbättra bibliotekets service avsevärt, främst mot den
yngre målgruppen under 25 år. Även bibliotekets medverkan i kommunens satsning
på
sociala
media
är
strategiskt
viktigt
för
biblioteket.
Biblioteket behöver byta från streckkoder som informationsbärande enhet i media och
bibliotekskort, till RFID-teknik. Ett investeringsönskemål som ännu inte har kunnat
genomföras.
En fortsatt omvandling av våra medarbetares tjänster och arbetsinnehåll fortsätter i
takt med att självbetjäningen utökas och nya administrativa redskap tas i bruk.
Biblioteket erbjuder från årsskiftet 2010 möjligheten till individuell bokning och
handledning av bibliotekets databaserade tjänster. Dessutom prövas extra
öppethållande på förmiddagar med självbetjäning på biblioteket i Tyresö centrum.
Genom IT finns musik, film och bild nära individen. På filmområdet vinner
digitalfilm mark, och inom några år kommer nya filmer endast finnas tillgängliga som
digitala kopior som skickas över nätet. Tyresö kommun har inte den teknik som då
kommer att erfordras för att kunna visa aktuell film. Även inom arkivområdet sker
digitaliseringar av kommunarkiv, lokalhistoriska arkiv och kommunernas
konstinnehav vilket medför att detta material görs tillgängligt för medborgarna.
Inom fritidsverksamheten kommer fortsatt stor tonvikt 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.

