Enhetsplan 2016
Biblioteket

2

Innehållsförteckning
1

Biblioteket.....................................................................................................3

1.1

Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)............................3

1.1.1

Verksamhet och syfte.................................................................................................................3

1.1.2

Verksamhetens inriktning..........................................................................................................3

2

Uppdrag och organisation ............................................................................4

3

Omvärldsanalys ...........................................................................................5

4

Riskhantering ...............................................................................................6

5

Ekonomi .......................................................................................................6

6

Vision ...........................................................................................................7

6.1
6.1.1

Livskvalitet - den attraktiva kommunen ........................................................................................7
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner................................................7

7

Kvalitetsgarantier .........................................................................................9

8

Uppföljning, utvärdering och kommunikation ...............................................9

9

Styrdokument - förteckning ..........................................................................9

3

1 Biblioteket
1.1

Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)

1.1.1 Verksamhet och syfte
Bibliotek
Biblioteksverksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice, utbud av olika
media samt service till äldreomsorgen och skolan. Biblioteket erbjuder även digitala tjänster. Syftet
med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning, litteratur och utbildning. Alla
medborgare har tillgång till ett folkbibliotek för information, upplysning och annan kulturell
verksamhet.
Kultur
Tyresö kultur omfattar kulturenheten med konsthall, kulturskola, ungdomscaféet Bonza,
föreningsgården och naturskolan. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och
ungdomar. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en
meningsfull fritid för kommuninvånarna.
Fritid
Fritid erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och skapar
förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Fritid gör även insatser för att förbättra
fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetens syfte är att skapa
förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar.
Fritidsgårdar
Syftet med fritidsgårdarnas verksamhet är att ge kommunens ungdomar en meningsfull fritid.
Demokrati och delaktighet är viktiga ledord.

1.1.2 Verksamhetens inriktning
Tyresö förknippas ofta med sitt rika kultur- och idrottsliv och den fantastiska naturen med mycket
bra förutsättningar för stimulerande aktiviteter i det fria. Alliansens ambition är att med olika insatser
ytterligare förstärka den attraktiva bilden. Vi vill fortsätta utveckla utbudet av aktiviteter både genom
egna arrangemang, investeringar och genom att aktivt stödja och hjälpa det aktiva föreningslivet. I
vårt Tyresö prioriterar vi barn och ungdomar. Vi prioriterar även breddaktiviteter inom både kultur
och idrottsområdet. Det gör vi genom att behålla nolltaxan, som ger alla ungdomsföreningar gratis
tillgång till kommunala anläggningar. Funktionsnedsatta barn och ungdomar är, och kommer att
vara, en högt prioriterad grupp i vårt Tyresö. I samarbete med övriga kommuner på Södertörn och
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med riktade insatser ska vi fortsätta att utöka utbudet för denna grupp. Utbudet ska präglas av
valfrihet och mångfald. Detta märks till exempel genom ett utökat utbud inom Kulturskolans ram
och genom att flera föreningar erbjuder Profilfritids. Vi fortsätter att bygga nya och även utveckla
våra befintliga anläggningar, gärna i samverkan med föreningar, näringsliv och våra grannkommuner.
Vårt nya kulturhus i närheten av Tyresö centrum kommer att bli en mötesplats för alla generationer
med bibliotek, scener, biograf och samlingslokaler och kommer att erbjuda en mångfald av aktiviteter.
Alliansen vill även stimulera och uppmuntra till ännu fler lokala kulturaktiviteter.
Vi vill att Albyområdet ska vara ett nav för det rörliga friluftslivet i Tyresö, samtidigt som det
fortsätter att vara en samlingsplats för hela familjen. Därför är det viktigt att det fortsatta
utvecklingsarbetet i området sker med omsorg och känsla för miljön, men också skapar möjligheter
till fler aktiviteter än i dag. För att ytterligare stimulera olika grupper till en hälsosammare livsstil, vill
vi satsa på projekt med inriktning på folkhälsan.
Vi erbjuder ungdomar 13-15 år en mötesplats där de ges möjligheten till, jämte Tyresös
föreningsverksamhet, att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och utvecklas. Personalen
jobbar aktivt för att finnas till för besökarna, vilket kan innebära allt från att hjälpa till att dra igång
aktiviteter, vara "ett bollplank" eller att "öppna dörrar". Personalen arbetar med ett främjande
förhållningssätt som ska ge ungdomarna utrymme till egna idéer och lösningar. Visionen är att Tyresö
fritidsgårdar ska vara en trygg mötesplats för alla, med utrymme för personlig utveckling och socialt
samspel. På fritidsgården ska alla känna sig trygga. Mobbning och andra kränkningar måste
konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Insatser mot mobbning ska alltid bygga på
dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

2 Uppdrag och organisation
Biblioteksverksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice och erbjuder även
digitala tjänster. Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning, litteratur och
utbildning. Alla medborgare har tillgång till ett folkbibliotek för information, upplysning och annan
kulturell verksamhet. Verksamheten är lagstyrd av bibliotekslagen och internationella
biblioteksmanifest som Sverige anslutit sig till. En biblioteksplan fastställd av kommunstyrelsen utgör
också styrdokument.
Tyresö bibliotek driver biblioteksverksamhet i tre bibliotek i Tyresö. Huvudbiblioteket i Tyresö
centrum, samt biblioteksfilialerna i Trollbäcken och Tyresö Strand. Biblioteket utgör en enhet inom
utvecklingsförvaltningen och ingår i avdelningen Tyresö kultur och fritidsgårdar. Biblioteket har en
ledningsgrupp som under bibliotekschefen leder verksamheten. Arbetsplatsträff äger rum tio gånger/
år och regelbunden lokal samverkan med de lokala fackliga organisationerna.
Biblioteken är kommunens mötes- och samlingsplatser. Huvudbiblioteket i Tyresö centrum
samverkar med kulturenhetens konsthall som finns i samma lokal. Biblioteket har service till barn och
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ungdomar på deras fritid i fokus, men riktar verksamhet till alla innevånare, även de som arbetar i
eller besöker kommunen. Självbetjäning i biblioteken och via webb och sociala media är en viktig del
av verksamheten. Tyresö bibliotek tillhandahåller ett tjugotal olika e-tjänster på sin webbplats och för
surfplattor och mobil.
På biblioteken arbetar 16 personer. 11 av dessa arbetar på huvudbiblioteket, tre i Trollbäcken och två
i Strand. Tio är bibliotekarier och sex är biblioteksassistenter. Bibliotekspersonalen är basplacerad vid
ett bibliotek men tjänstgör dessutom regelbundet och flexibelt vid behov på alla tre biblioteken. Två
av bibliotekarietjänsterna är IT-bibliotekarier.
Personalekonomiskt bokslut avseende frisknärvaro/sjukfrånvaro redovisas i kommungemensamt
personaldokument från personalkontoret.
Öppethållandet har kunnat bibehållas på samma höga nivå som 2014 och sedan 1 oktober 2015
dessutom utökats med 8 timmar/vecka genom att biblioteket i Strand öppnar 10:00 måndag torsdag.

3 Omvärldsanalys
Vid sidan av bibliotekslagen är den av fullmäktige antagna biblioteksplanen gällande 2015-2019
vägledande för bibliotekets verksamet. Kungliga biblioteket har av regeringen utsetts att leda
utvecklingen av landets biblioteksverksamhet och har fått i uppdrag att utforma en ny
biblioteksstrategi. I regeringens budgetproposition för 2016 anges att skolbiblioteken utgör en viktig
resurs i arbetet med elevernas lärande, folkbiblioteken fokuserar på barns läsning på deras fritid.
Arbetet med att överbrygga det digitala utanförskapet fortsätter med nationella kampanjer och emedborgarveckor. Även internationellt gäller detta uppdrag och behov för biblioteken, vilket den
internationella överenskommelsen - Lyondeklarationen - 2015 fastslog. Lyondeklaratonen manar
FN:s medlemsstater att via FN:s utvecklingsdagordning post-2015 göra en internationell utfästelse för
att säkra att alla har tillgång till, förstår, använder och delar information som är nödvändig för att
främja hållbar utveckling och demokratiska samhällen. Biblioteken har en viktig nyckelroll i
demokratins infrastruktur. Biblioteksrummet är en allt viktigare arena. Biblioteket är en av få platser i
vårt moderna samhälle där man kan vara utan några krav på motprestation, ekonomiska eller krav på
politisk eller religiös övertygelse. Eftersom folkbiblioteket välkomnar alla finns också möjligheten att
där möta vem som helst. Bibliotekslagens § 2 att biblioteksverksamhet skall finnas tillgänglig för alla,
är i dessa tider allt viktigare.
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4 Riskhantering
Risk:
Ej uppfylla nämndplanens mål avseende medborgarfokus. Besöksstatistik och aktiva låntagare skall
bibehållas på nuvarande nivå.
Åtgärder:
Tillgängliggöra biblioteket på ett så attraktivt sätt som möjligt. med nya biblioteksplanen.
Kontrollinsatser:
Följa besöksstatistik och aktiva låntagare i våra olika mätredskap under året och speciellt noga i
samband med delårsbokslut i augusti.
Ansvar:
Bibliotekschef

5 Ekonomi
Resultaträkning för verksamhetsområde bibliotek
Belopp i tkr
Intäkter
Anslag
Taxor och avgifter
Övrigt
Kostnader
Personalkostnader
Köp av verksamheter
Interna kostnader
Lokalkostnader
Övrigt
Resultat

Budget 2015
Utfall 2015
Budget 2016
16 945
16 904
17 533
16 565
16 579
17 433
220
105
100
160
220
16 945
7 933

16 918
7 211

17 533
7 739

1 588
4 178
3 246
0

1 251
4 475
3 981
-14

1 041
4 478
4 275
0

Driftredovisning per verksamhet, anslag
Verksamhet
Gemensamt
Förvaltningsgemensamt
Bibliotek
Bibliotek
Totalt Bibliotek

Intäkter budget
Kostnader
2016
budget 2016
Resultat
222
222
222
222
17 533
17 533
17 533
17 533
17 755
17 755

7

6 Vision
Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i
Stockholmsregionen.
Sammanfattning av visionen:
År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer.
Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små
sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer
väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika
näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett
medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta
restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat.
Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

6.1

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete.
Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av
verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om
skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra
ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till
naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet
i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog
med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela
livet.

6.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
Nämndmål
6.1.1.1

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare,
inte bara i syfte att låna böcker.

Indikator
Titel
Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska
besökare på biblioteken

Utfall
2014
221 552

Utfall
2015
216 691

Utfall
2016-04
-

Mål
2016
216 691

8

Nämndmål
6.1.1.2

En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekets huvudtjänst,
utlåning av böcker.

Indikator
Titel
Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva
låntagare på biblioteken

Utfall
2014
11 455

Utfall
2015
11 064

Utfall
2016-04

Mål
2016
11 064

Särskilda uppdrag
6.1.1.3

Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära
samverkan med andra aktörer

Biblioteket deltar i de workshops och i referensgruppen för kultur och fritid som genomförs i
projektteringsarbetet inför ett kultur- och kunskapscenter.

Nämnduppdrag
6.1.1.4

Biblioteksvecka - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att
arrangera en biblioteksvecka i syfte att öka kännedomen om vad man kan göra
på biblioteket förutom att låna böcker.

Aktivitet
Under v. 16 arrangera en biblioteksvecka som avslutas med världsbokdagen 23 april. Författarbesök,
50-års-jubileum av Huvudbiblioteket i Tyresö centrum, synliggöra resurser genom seminarier och
visningar av resurser och tjänster som biblioteket erbjuder.

Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Lars Andersson 2015-10-21 2016-04-23 Påbörjad 20%

6.1.1.5

Kultur- och kunskapscenter - Förvaltningen får i uppdrag att aktivt bevaka
projekteringen och utvecklingen av det nya kultur- och kunskapscentret som
planeras i Tyresö centrum.

En viktig del i detta arbete är att samverka med kommunens föreningsliv redan i planeringsstadiet för
största möjliga delaktighet och förankring.
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Biblioteket deltar i de workshops och i referensgruppen för kultur och fritid som genomförs i
projektteringsarbetet inför ett kultur- och kunskapscenter.

7 Kvalitetsgarantier



Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad
omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.
Självservice via biblioteket responsiva webbsida för dator och mobila plattformar erbjuds
dygnet runt.

8 Uppföljning, utvärdering och kommunikation
Uppföljning och redovisning
Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. Bokslut och
verksamhetsberättelse görs efter årets slut. Som underlag används bland annat rapporter och
redovisningar från enheterna. Uppföljningen omfattar aktiviteter, kvalitetsgarantier, ekonomi,
synpunktshantering, brukarundersökningar, m.m. Uppföljningen görs i beslutsstödssystemet Bestyr.

9 Styrdokument - förteckning
Utöver de kommunövergripande planer och policys styrs biblioteket av:



Bibliotekslagen
Biblioteksplan 2014-2019 Tyresö kommun

Utförligare information finns i Styrning och planering på intranätet http://intranat/Handbocker-styrdokument/Styrprocess

