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1 Tyresö kultur och fritidsgårdar
Tyresö fritidsgårdar

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
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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
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
Syftet med all fritidsverksamhet är att ge kommunens ungdomar en meningsfull fritid. Demokrati och
delaktighet är viktiga ledord
Verksamhetens organisation
Tyresö Fritidsgårdsverksamhet bedriver öppen fritidsverksamhet för 13-19 år i kommunen.
Verksamhet finns i Krusboda, Trollbäcken, Strand, och i Centrumområdet. Dessutom finns
fritidsklubbar vid Kringlans och Nybodas fritidsgård för 10-12 år. Verksamheten är organiserad med
två träffpunkter och tre fritidsgårdar. Skillnaden mellan träffpunkt och fritidsgård är kravet på
verksamhet, bemanning och öppethållande. Uppsökande fältverksamhet fredags och lördagskvällar,
samverkan med skolor, socialtjänst och polis ingår också i vårt ansvarsområde. Tyresö fritidsgårdar
har verksamhet för 13 år och äldre framförallt på kvällstid, där man ges möjlighet att träffa vuxna
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ledare att prata med, ta en fika, lyssna på musik, spela spel eller bara umgås med vänner.
Förmiddagstid bedriver vi verksamhet utifrån behov i närsamhället, exv har vi en dag/vecka öppet
för unga föräldrar. I östra Tyresö har vi öppnat upp eftermiddagsverksamhet för tonåringarna från
kl. 14 i Strandträffen. All verksamhet utgår från ett främjande perspektiv, där ledarskapet utgår ifrån
individen och skapa gynnsamma förutsättningar för individen att växa.
Organisation leds av Kulturchef och 2 fritidsgårdschefer.
Personal
Verksamheten exkl. Bergfotens fritidsgård har 11 tillsvidareanställda fritidsledare varav ca 65 % har
fritidsledarutbildning, 1 hälsopedagog och 15-20 timanställda med olika spetskompetenser. Bland
dessa timanställda finns ett antal danslärare som endast jobbar mot vår dansverksamhet. Fritidsledare
i Tyresö jobbar ibland på flera verksamheter i syfte att sprida deras kompetenser till fler ungdomar i
kommunen. Detta gör också att vi snabbt kan förändra vår verksamhet utifrån önskemål. En stor del
av vår verksamhet bedrivs idag för 10-12 åringar i fritidsklubbar. Personalens arbetsmiljö är god och
vi jobbar med kontinuerlig handledning för hela personalgruppen och sjukfrånvaro är bland de lägre i
kommunen.

3 Omvärldsanalys
Fritidsgårdsverksamhet är en verksamhet som inte är lagstyrd utan kommunerna kan själva avgöra om
man vill bedriva sådan verksamhet. Detta innebär att vi måste utveckla, hitta nya former och skapa
nya verksamheter. Framtiden kommer kräva att vi har en flexibel organisation som snabbt kan
förändras utifrån besökarnas önskemål. Ungdomsgrupperna förändras och även så deras intressen så
verksamheten måste hela tiden hålla sig ajour med ungdomskulturer, ta del av forskning och genom
kommunikation med ungdomar utveckla verksamheten. De fritidsvaneundersökningar som gjorts
visar att föreningslivet minskar och att behovet att mötesplatser för ungdomar fortfarande ligger på
en hög nivå. Det ungdomar söker är framförallt mötesplatser där man kan ha kul, mindre styrd
verksamhet, färre krav på deltagande mm. Inför 2016 ökar målgruppen och det innebär att kraven på
oss att skapa attraktiva roliga arrangemang som ungdomar är delaktiga i kommer vara en av våra
hörnstenar inför 2016.
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4 Riskhantering

4.1

Framgångs och riskfaktorer

Framgångsfaktorer för att bedriva en kvalitativ öppen fritidsverksamhet för ungdomar är att man
har en tydlig organisation och egen ekonomi, att man har tydliga mål som är kopplade till
verksamheten, att man hela tiden följer upp kvaliten i verksamheten. En ledning som är intresserad av
att utveckla verksamheten. Riskfaktorer: Eftersom öppen fritidsverksamhet inte är lagstyrd att
kommuner behöver ha så finns alltid en risk att man tar bort den verksamheten vid sämre
ekonomiska förutsättningar. Om den politikska ledningen inte ger verksamheten tydliga mål och
uppdrag riskerar den att bli en sämre kvalitativ verksamhet

5 Ekonomi
Resultaträkning för verksamhet Tyresö fritidsgårdar (inkl gemn kostn)
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
10 642
10 624
12193
9 153
9 153
10941
75
45
45
1 414
1 426
1207
10 642
6 693

10 476
6 358

2 732
1 217
0

9
2 754
1 355
148

12193
6422
1400
188
2770
1413
0

Driftredovisning per verksamhet, anslag
Verksamhet
Gemensamt
Förvaltningsgemensamt
Profilfritis
Totalt Fritidsgårdar
Fritidsgårdar
Fritidsklubbar
Totalt Frititsgård Nyboda

Intäkter budget
Kostnader
2016
budget 2016
Resultat
1472
1472
72
72
1400
1400
10 721
10 721
9 781
9 783
940
938
12 193
12 193

0

0

0
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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 fritidsgårdar och träffpunkter ska vara öppna när ungdomarna vill
besöka dem.

Indikator
Titel
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på
påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är
öppen när jag vill vara här"

Utfall
2014
78,00%

Utfall
2015
81,00%

Aktivitet

Lyssna på besökarnas önskemål om förändrade öppettider
Utifrån besöksunderlag och besökarnas önskemål kan tiderna förändras under året

Utfall
2016-04
-

Mål
2016
83,00%
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Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Inger Lundin 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Nämnduppdrag
6.1.1.2

Fritidsgårdar, nämndmål och kvalitetsgarantier

Förvaltningen får i uppdrag att inför nämndplanen 2017 formulera ett nämndmål förfritidsgårdarna
som tar sin utgångspunkt i Nackanätverkets brukarundersökning samt utveckla kvalitetsgarantierna
för fritidsgårdsverksamheten i Tyresö.

Aktivitet

Tyresö fritidsgårdars utvecklingsgrupp kommer under året arbeta med att
formulera ett mål för 2017
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Inger Lundin 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

7 Kvalitetsgarantier
Fritidsgårdar
 Alla som kommer till fritidsgården hälsas personligen välkommen av personalen.
 Alla fritidsgårdens verksamheter är drogfria. Om personalen misstänker att någon är
påverkad av alkohol testas personen med alkoholmätare.
 Alla ungdomar har möjlighet att vara med i både planering och genomförande av våra
aktiviteter.

8 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Uppföljning av verksamheten
Uppföljning av öppna och frivilliga verksamheter ställer krav på att ledarna är lyhörda för besökarnas
önskemål och åsikter. Personalen utvärderar gångna veckans arbete varje måndagsförmiddag på APT.
Utvärdering i närhet till händelser och aktiviteter underlättar för att få en gemensam syn på
verksamheten. En till fördel är att vi snabbt kommer till beslut om eventuella förändringar. Händelser
utöver det normala dagliga dokumenteras i dagbok varje kväll efter stängning. Vilket även gäller
processen för att följa upp 2015 års enhetsplan och eventuella förändringar under 2016 års
enhetsplan. Forskning och samverkan med andra verksamheter både regionalt och nationellt där man
tillsammans gör enkäter och tar fram nyckeltal.

9

9 Styrdokument - förteckning

9.1

Policys som verksamheten arbetar mot

Då verksamheten inte är lagstyrd så har vi egna policys som vi jobbar utifrån och dessa är levande
dokument som samtlig personal ska vara medvetna om. Vi följer naturligtvis de policys som ligger
central för kommunen.
Utförligare information finns i Styrning och planering på intranätet http://intranat/Handbocker-styrdokument/Styrprocess

