Fritidsenheten
Verksamhetsberättelse 2009

Årets verksamhet
Fritidsverksamheten tillhör Utvecklingsförvaltningen där även
kulturverksamheten, biblioteken och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
ingår.
Syftet med Fritidsverksamheten är att skapa goda förutsättningar för meningsfulla
aktiviteter, främst bland barn och ungdomar. Detta sker genom olika former av
föreningsstöd samt ett engagemang för friluftsliv och rekreation
Fritidsenheten har under 2009 i samarbete med kulturavdelningen och kommunens
föreningar fortsatt sitt nära samarbete med 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.
Fritidsenheten tillsammans med Tyresö Föreningsråd har bland annat under året
arrangerar ett antal utbildningar och föreläsningar. Ett av de populärare var
utbildningskvällen som handlade om föreningsjuridik och skattefrågor.
I november 2009 så utdelade två utmärkelserna, Årets förening och Årets
föreningsledarstipendiat.
Årets förening 2009 blev Tyresö Trollbäcken IBK med följande motivering:
Tyresö Trollbäcken IBK är idag en av de största och mest framgångsrika
innebandyklubbarna i distriktet.
Föreningen uppvisar inte bara en bra verksamhet på alla plan för såväl
dam-, flick- och pojkverksamheten, utan nu även med ett herrlag tillhörande
Superligan och fungerar därmed som en god ambassadör för Tyresö kommun.
Föreningen har präglats av den fusion de två grannföreningarna Tyresö IBK och BK
Trollbäcken gjorde för fem år sedan. Vägen fram, till där föreningen är idag har
kantats av hårt och seriöst arbete på flera plan där många ideella krafter i föreningen
bidragit till utveckling. Engagemanget bland styrelse, ledare och tränare är
imponerande och säkrar framtida framgångar.
Priset är en uppmuntran till en förening som i allra högsta grad tillfört Tyresö
kommuns barn- och ungdomar en bred verksamhet som attraherar många.
Årets föreningsledare nr 1 2009 blev Anders Swalander, Tyresögymnastiken med
följande motivering:
Anders Swalander karaktäriseras av att leva med och för sin idrott gymnastik. Han har
varit Tyresögymnastiken trogen som tränare i över 20 år och lett sina lag upp till SMnivå.
Han har också i många år jobbat med sin vision om att gymnastiken ska få tillgång till
en ändamålsenlig anläggning. Efter mycket hårt arbete är nu detta förvekligat mycket
tack vare Anders.
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Anders är en stor profil i Tyresös föreningsliv och mycket förtjänt av 2009 års
Ryggdunk.
Årets föreningsledare nr 2 2009 blev Peter Inghe, Tyresö Jazz & Blues Club och
Jazzklubb med följande motivering:
Peter Inghe har varit föreningen trogen via styrelseuppdrag lika många år som
föreningen Tyresö Jazz & Blues Club är gammal, 22 år.
Som ansvarig för klubbens ungdomssatsning har Peter även en viktig roll inom det
närverk som byggts upp inom Stockholmsregionen särskilt vad gäller planeringen av
ungdomsverksamheten inom jazzen. Ungdomssatsningen är strategisk för att föra över
jazzmusiken till yngre generationer.
Peter är unik inom sin genre och mycket förtjänt av 2009 års Ryggdunk.
Uthyrningsverksamheten på föreningsgården Kvarnhjulet har under 2009 legat på en
mycket hög nivå. Lokalerna inrymmer modern utrustning och erbjuder
konferensmöjligheter och festuthyrningar. Lokalerna är mycket ändamålsenliga.
I maj månad så flyttades Kvarnhjulets verksamhet över från Fritid- till Kulturenheten.
Detta berodde på samverkansfrågor mellan personal på Kvarnhjulet och kulturen.
Genom flytten så finns nu all personal på området Nyboda vilket innebär en
ytterligare förbättring för våra kunder.
Som ett steg i att utveckla föreningarnas styrelser och föreningsledare har under 2009
en fortsatt satsning gjorts på utbildning. I samarbete med idrottens studieförbund,
SISU, har vi arrangerat barn- och ungdomsledarutbildningar men även utbildningar i
nya verktyg som bland annat Idrott On-line.
På anläggningssidan har Trollbäckens IP fått en ny 7-manna konstgräsplan som blev
klar i augusti. Projektet bekostas av Hanvikens SK. I oktober invigdes även en 7manna konstgräsplan vi Tyresö Skola. Under hösten påbörjades bygget av nya
Dalhallen. Hallen beräknas vara klar under hösten 2010.

Nyckeltal
Fritid
Antal deltagare i föreningslivet i
åldrarna 7-20

Utfall
2008

Utfall
2009

Budget
2010

9 191

9 220

9 250

4 129

4 171

4 191

5062

5049

5059

- 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
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Åtaganden & måluppfyllelse

Kommunövergripande mål
Handikapplan

Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete

Folkhälsa

Kultur- och fritidsnämnden
Mål 2009: - Skapa bättre förutsättningar för utövande av det fria spontana
frilufslivet.
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.
Måluppfyllelse: målet är uppfyllt
Mål 2009: - Öka stödet till föreningarnas styrelsearbete och ledarrekrytering.
Samarbetet mellan kommunen och idrottens studieförbund SISU har under 2009 givit
våra föreningar möjlighet att på hemmaplan utbilda sina medlemmar i
föreningskunskap och ledarutbildningar.
Måluppfyllelse: målet är uppfyllt
Mål 2009: - 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 2009: - Öka antalet deltagande ungdomar i föreningslivet.
Antalet ungdomar inom föreningslivet har ökat, om än ytterst marginellt.
Måluppfyllelse: målet är uppfyllt
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Åtagande 2009
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.
Genomföra föreningarnas dag tillsammans med föreningslivet i Tyresö.
Ej genomfört.
Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
Genomfört.
Kontinuerligt ge föreningslivet information via bland annat e-post, hemsida och
Föreningsnytt
Delvis genomfört. Föreningsnytt har under 2009 inte utkommit med något
nummer.
Utforma informations- och profilmaterial omkring fritidsenhetens verksamhet och
utbud för allmänhet och besökare
Ej genomfört

Framtiden
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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