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Syfte
Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för
meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom olika former av
föreningsstöd samt ett ökat engagemang för friluftsliv och rekreation
Omvärldsanalys
Idrotten är en viktig del av Tyresö och den populäraste fritidssysselsättningen för barn
och ungdomar, visar en undersökning som Riksidrottsförbundet genomfört under
2006.
I Tyresö märks detta genom bland annat att antalet redovisade deltagartillfällen från
2003 till 2009 ökat med 19 %. Totalt redovisade aktiviteter för 2009 är 414 688 st.
Inom de traditionella idrotterna framförs önskemål om betydligt mer tid i våra
lokaler/anläggningar än vad som kan tillgodoses. Stockholms Innebandyförbund
genomförde under 2009-2010 en undersökning där man konstaterade att tillgänglig
träningstid i stor idrottshall per bollidrott i Tyresö (basket, handboll och innebandy)
var 1,2 timme per lag. Snittet i länets övriga kommuner är 1,6 timme per lag.
Kraven på upprustning, tillbyggnad och modernisering är också höga, då flertalet av
anläggningarna är från 60- 70 och tidigt 80-tal.
Inom kommunens föreningsliv ser vi tendens till att det blir svårare att tillsätta
föreningarnas styrelseposter, främst ordförande- och kassörsposter. Ett annat problem
är ledarrekrytering i samband med ökad efterfrågan av aktiviteter
En annan tydlig trend är det ökade behovet av ändamålsenliga lokaler och ytor för
spontanidrott.
Idrottens roll i folkhälsoarbetet är självklar. Ändrade levnadsvanor gör att många
barns och ungas hälsa är i farozonen. Motion, idrott och rekreation är därför viktiga
beståndsdelar i ett friskt liv. Att utveckla nya alternativ och motivera människor till
motionsaktiviteter är därför en gemensam utmaning för föreningslivet och
kommunen.
Idrotten förenar människor och det är därför angeläget att jämställdhetsperspektivet
integreras i föreningarnas verksamhet
För kommunen är det viktigt med fungerande föreningar, eftersom såväl anställda
som invånare erbjuds möjligheter till meningsfull sysselsättning och motion.
Publika evenemang marknadsför kommunen och ger invånarna positiva upplevelser.
Dessutom genererar det ökade intäkter till föreningar, kommun och näringsliv
För att åstadkomma ett väl fungerande föreningsliv krävs samverkan och engagerade,
kunniga och utbildade ledare.
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Strategier
Fysisk aktivitet bland främst barn och ungdomar stimuleras genom nolltaxa på
anläggningar samt aktivitetsbidrag för ungdomsaktiviteter
Under året utveckla dialogen och samverkan med föreningslivet i frågor som rör stöd
och verksamhetsutveckling samt utveckla föreningsgården Kvarnhjulet till en naturlig
mötesplats för alla åldersgrupper i kommunen. Ändamålsenliga lokaler bidrar till
utökade aktiviteter.
Medverka till att verksamhet, utbud och information om detsamma utvecklas efter
invånarnas efterfrågan och behov
Mål 2011
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området Fritid/Idrott ska vara 72, det vill säga
oförändrat.
Skapa bättre förutsättningar för utövande av det fria, spontana friluftslivet.
Öka stödet till föreningarnas styrelsearbete och ledarrekrytering.
Sprida kunskap om föreningslivets utbud som ett led i att medverka till en god
nyrekrytering till och ökning av antalet deltagare i föreningslivet
Öka antalet deltagande ungdomar i föreningslivet.
Skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning att
delta i föreningslivet.
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Kvalitetsgarantier
Nya föreningar handläggs och registreras inom 14 dagar.
Utbetalning av bidrag till föreningens post/bankgiro, sker senast 14 dagar efter
ekonomikontorets brytdag.
Alla kunder/besökare skall vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc, bemötas av
kunnig och engagerad personal
Åtaganden
Tillsätta en referensgrupp inom området det rörliga friluftslivet bestående av
representanter från föreningar med en tydlig koppling till detta, till exempel
Friluftsfrämjandet, Korpen, Söder SOL, Naturskolan och Naturskyddsföreningen.
Regelbundet genomföra träffar för föreningar med anställd personal samt arrangera
föreningsträffar för föreningslivet 1 gång per år.
Genomföra fortbildning och erfarenhetsutbyten för föreningarna.
Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
Kontinuerligt ge föreningslivet information via bland annat e-post och hemsida.
Utforma informations- och profilmaterial omkring fritidsenhetens verksamhet och
utbud för allmänhet och besökare

Budget
Utfall
2009
Kostnad

Budget
2010

Prognos
2010

Budget
2011

28 484

23 886

22 686

26 942

Intäkt

3 852

2 982

2 982

3 042

Netto

24 632

20 904

19 704

23 900

Personal
Fritidsenheten består av tf fritidschef (1,0) med ansvar för ledning, planering,
verksamhetsutveckling, bidrag, tidsfördelning i lokaler/anläggningar samt
föreningsservice, fritidssekreterare (1,5) med ansvar för information, lokalbokning
samt föreningsservice, fritidssamordnare (1,0) med ansvar att säkerställa utbudet för
barn och ungdomar med funktionshinder, tidsfördelning i lokaler/anläggningar samt
föreningsservice.
Till enheten tillhör även idrottshallpersonal med 1:e vaktmästare (1,0) och
vaktmästare (1,55) med ansvar för service och städning
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Uppföljning och utvärdering
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 statistik och
nyttjandegrad i lokaler och anläggningar
Kommunens årliga kundnöjdhetsundersökning
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