Utvecklingsförvaltningen

Tyresö kultur
Enhetsplan 2011

Syfte
Erbjuda kommuninvånarna ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter
och stötta föreningar som verkar inom dessa områden. Skapa goda förutsättningar för ett
berikande utbud inom vårt ansvarsområde och därigenom skapa en bra grund för god
livskvalitet.
Tyresö blir en attraktiv och konkurrenskraftig boendekommun genom att erbjuda
meningsfull fritidssysselsättning som både kulturutövare och kulturkonsument, och värna
om och tillgängliggöra den lokalhistoriska miljön och höja kvalitén på kommunens
offentliga miljöer och byggnader via tillämpning av 1%-regeln.
Kulturskolan erbjuder kvalitativ undervisning och utåtriktad verksamhet inom musik,
dans, teater och bild. Skolans uppgift är att både möta upp nya behov och bevara och
förmedla traditioner.
Ungdomsverksamheten Café Bonza verkar för meningsfull och stimulerande fritid för de
ungdomar som vuxit ur fritidsgården men fortfarande söker sin roll i samhället.

Strategier
•

Anordna kulturaktiviteter, arrangemang och utställningar i samarbete med
föreningar, studieförbund och i egen regi. Kulturprogram i föreningsregi stöttas
med bidrag och subventionerade lokaler. Verksamhet för barn och unga
prioriteras.

•

Erbjuda alla barn- och ungdomar möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet
utifrån sina förutsättningar, oavsett social eller etnisk tillhörighet, funktionshinder
eller begåvning.

•

Med ett vuxet och ansvarfullt förhållningssätt fånga upp ungdomar och rusta
dem för vuxenlivet genom interaktion, kreativa projekt och främjande
fritidsmiljö.

Mål
Mål
Mätning av måluppfyllelsen
NMI* inom området Fritid – Kultur
SCBs Medborgarundersökning 2011.
ska öka från 57 till 60.
Antalet inskrivna elever i Kulturskolan Jämförelse av inskrivna elever 2010-12-01
ska öka med minst 5 %.
vs 2011-12-01.
*NMI: Nöjd medborgarindex genomförs av Statistiska centralbyrån
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Åtagande:
För att öka NMI inom området Fritid-Kultur:
• Fortsatt utveckling av verksamheten för att möta efterfrågan, bland annat genom
ny öppen verksamhet såsom ”Öppen ateljé”.
• Riktad verksamhet mot olika målgrupper.
För att öka antalet inskrivna elever i kulturskolan med minst 5%:
• Öka gruppverkamheten och nyttjandegraden av lokaler där så är möjligt.
• Undersöka möjligheten att bedriva viss verksamhet i samarbete med extern aktör.

Kvalitetsgarantier
Kulturskolan:
Alla Tyresöbor i åldern 7-19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till vår
verksamhet tillämpar vi strikta turordningsregler.
Vår undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.
Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester
eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.
Kulturenheten arrangerar kulturföreställningar och utställningar varje år:
Åtta kvalitativa och informativa samtidskonst- och temautställningar.
Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i olika delar av kommunen.
Åtta musikprogram med professionella artister på kommunens äldreboenden.
Fyra stora konserter eller andra musikarrangemang för kommunens ungdomar.

Nyckeltal
2009
Bruttokostnad (kr) kulturarrangemang
/ invånare
Bruttokostnad för kulturskolan (kr) /
invånare 7 – 19 år
(grundskola/gymnasium)
Bruttokostnad (kr) / elev i
Kulturskolan
(grundskola/gymnasium)
Elev i kulturskolan / 7 – 19 åring i
kommunen
Kö till kulturskolan / 7 – 19 åring i
kommunen

86
1075

11 026
10%
3,4%

Väsentligare verksamhetsförändringar
Ansvaret för kommunens ungdomskafé samt för evenemang i slottsområdet har förts
över från Fritidsenheten under 2010.
Under våren arrangeras en Kultur- och fritidsgala, där bland annat kulturstipendiet
kommer att delas ut. Detta innebär att även Nationaldagsfirandet i kommunen kommer
att ske under andra former.
Information om kulturhistoriskt intressanta miljöer kommer under året att bli tillgängliga
på kommunens hemsida.
3

Utvärdering och uppföljning
Ekonomisk uppföljning sker varje månad i samband med månadsrapporter och
utförligare analys i samband med prognos per sista mars och delårsbokslutet i augusti.
Målen följs löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.
I samband med verksamhetsberättelsen redovisas nyckeltal, t ex kostnader per invånare
för programverksamhet och kulturskola.
Mätning genom enkäter, besöksfrekvens samt kommunens kundnöjdhetsundersökning.
Klagomålshantering sker enligt kommunens rutiner.
Kulturenheten följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbetarsamtal,
arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar (diskussioner och enkät).
Enheten arbetar med bemötandefrågor enligt den plan som är upprättad och inlämad till
personalkontoret.

Budget
Utfall 2009 Budget
Prognos
Budget
2010
2010
2011
Kostnad
15 113
17 938
17 938
18 437
Intäkt
2 160
2 563
2 563
2 563
Netto
12 953
15 075
15 075
15 874
Kostnad i tusen kronor

Organisation, personal och ekonomi
Kulturenheten är organisatoriskt placerat under biblioteks- och kulturavdelningen inom
utvecklingsförvaltningen. Verksamheten innefattar kulturskola, allmänkultur,
bokningsbara lokaler med föreningsservice samt ungdomskafé. En stor del av
verksamheten bedrivs i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet, på gångavstånd från Tyresö
centrum. Regelbundna arrangemang sker dessutom i programrum och utställningslokaler
i anslutning till kommunens bibliotek, på Forellscenen, vid Björkbackens äldrecentrum, i
bygdegården samt i området kring slottet och Alby friluftsområde. Kulturenheten leds av
kulturchefen. Regelbundna arbetsplatsträffar hålls och lokal samverkansgrupp
sammanträder.
På kulturenheten arbetar 37 personer. Enheten har en gemensam stab bestående av
kulturchef (1.0) med ansvar för ledning, planering och verksamhetsutveckling,
administrativ chef (1.0), assistent (0.5) och tekniker/assistent (0.75) samt anställda
kultursekreterare med ansvar för utställningar och bildverkstad (1.0), kultur i skolan,
offentliga barnföreställningar och historiska program (1.0) och vuxenprogram och
kulturföreningar (1.0). Kulturskolan har drygt 800 elever som undervisas av 12,76
årsarbetare lärare fördelat på musik (11.27/22 anställda), dans (0.86/3), teater (0.4/1),
bild (0.23/1). Terminsavgiften är 550-1070 kr beroende på vilken verksamhet som avses.
Föreningsgården har en anställd värdinna (1.0). Ungdomskaféet har två anställda
ungdomscoacher (0.75+0.5)
Personalekonomiskt bokslut avseende frisknärvaro/sjukfrånvaro finns redovisat i
kommungemensamt personaldokument från personalkontoret. Aktiv satsning på
friskvårdande åtgärder fortsätter. Semesterskulden uppmanas alla att minska genom uttag
av sparad semester.
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