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1 Tyresö kultur och fritidsgårdar, kulturskolan
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
Kulturskolan är en enhet inom Tyresö kultur och fritidsgårdar som lyder under
Utvecklingsförvaltningen. All vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs
i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet, på gångavstånd från Tyresö centrum. Kulturskolan har
avgiftsbelagd undervisning på fritiden för barn och unga i åldrarna 5-19 år samt avancerat program
upp till 22 år. Eleverna kan välja musik-, dans-, teater- och bildinriktning. Kulturskolan har 1340
elever (oktober 2015) varav 19 har förlängd lektionstid och 6 går på avancerat program. Skolan
samarbetar med Be Sporty, som har dansinspirerad träning med 112 barn på helgerna.
Terminsavgiften är 575-1990 kr. Under året arrangeras såväl stora samarbetsprojekt som mindre
elevframträdanden - alltid med elevernas lärande i fokus. Den utåtriktade verksamheten innebär
konserter, dans- och teaterföreställningar samt utställningar. Dessa arrangemang sker på Forellscenen,
i gymnasiets aula, i programrummet på kommunenes bibliotek, i kommunens bokningsbara lokaler, i
kyrkorna, vid kommunenes äldreboenden och även i projekt som sträcker sig utanför Tyresö
kommun.
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Syftet med verksamheten är att erbjuda ett brett, kvalitativt, varierat kursutbud och bidra till en
meningsfull fritid för kommunens barn och ungdomar

3 Omvärldsanalys
Regeringen har tillsatt en utredning som arbetar med att ta fram en nationell strategi för en mer jämlik
och tillgänglig kulturskola. En uttalad ambition är att ge alla barn och unga likvärdiga möjligheter att
utvecklas genom kultututövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet. En viktig fråga är hur
vi utvecklar både bredd och spets, samt värnar dagens och skapar morgondagens kulturarv. Den
digitala utvecklingen är snabb och ger nya möjligheter till kreativt skapande. Både barn och vuxna
förväntar sig ett samhälle där inflytande och delaktighet är möjligt.
Hela stockholmsregionen är i en expansiv fas där samhällsplanering inbegriper barnens skolgång,
fritidsverksamhet och kulturutövning genom sociala aktiviteter, som t.ex. El Sistema. I en föränderlig
värld med stor inflyttning av nyanlända är kultur en viktig bärare av demokratiska värden.
Kulturskolan behöver vara lyhörd för elevers nya behov, inkludera musik från flera delar av världen
och verka för delaktighet och inflytande
På kulturskolan ökar intresset för individuella grenar, medan intresset för gruppverksamhet sjunker. I
en tid då många barn och unga har många aktiviteter blir prova-på-verksamhet och korta workshops
intressant som komplement. Exponering i media spelar stor roll för elevernas ämnesval.
Kulturutövande har stor betydelse för livskvalitet, hälsa, välbefinnande och lärande. Svenska
forskargrupper har visat starka samband mellan hjärnan, dess förmåga att lära och kulturutövande.
Det är därför viktigt att satsa på kulturverksamhet för barn och unga och de som arbetar med dessa
grupper. Inom kultursektorn finns möjlighet att arbeta strategiskt med friskvårdssatsningar som leder
till såväl ekonomiska som medmänskliga vinster. Att utveckla sitt kulturintresse ger livskvalité, en
aktiv och medveten kulturkonsumtion, inspiration till framtida yrkesval och ett kreativt näringsliv.

4 Riskhantering
Utförlig riskanalys finns i nämndplanen. Där uppges en rad risker att inte uppnå nämndmålet "Tyresö
ska ha ett kulturutbud som väl tillgodoser medborgarnas behov. Riskerna uppges bland annat vara: att
resultatet påverkas negativt av orsaker som ligger utanför det egna ansvarsområdet, att medborgarna
inte känner till det som görs, att indikatorn NMI inte ger hela bilden. Åtgärderna är att samverka med
biblioteket och föreningslivet, att aktivt marknadsföra det som görs samt att komplettera med indexet
NRI.
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5 Ekonomi
Resultaträkning för verksamhet kultur
Belopp i tkr
Intäkter
Anslag
Taxor och avgifter
Övrigt
Kostnader
Personalkostnader
Köp av verksamheter
Interna kostnader
Lokalkostnader
Övrigt
Resultat

(inkl gem kostn)

Budget 2015
Utfall 2015
Budget 2016
23044
23132
23349
19349
19745
19989
2740
2544
2650
955
843
710
23044
13334
1031
6112
2567
0

23887
14150
3
1042
6119
2573
-755

23349
13789
734
5980
2846
0

Driftredovisning per verksamhet, anslag
Verksamhet
Gemensamt
Förvaltningsgemensamt
Totalt Kultur
Naturskola
Ungdomscafé
Gemensamt kulturavd
Kulturverksamhet
Kulturskolan
Totalt Kultur

Intäkter budget Kostnader
2016
budget 2016
Resultat
253
253
253
253
23 096
23 096
50
823
70
866
19 451
2 380
1 075
7 610
2 450
11 417
23 349
23 349

0

0

6 Verksamhetsdata
Nyckeltal
Titel
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016-04
Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 17,0%
16,0%
7-19 år
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7 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.

7.1

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.

7.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
Enhetsmål

Elevernas delaktighet i det konstnärliga arbetet ökar
Målet ska uppnås genom fortsatt utveckling av pedagogiska metoder som inbegriper elevers
delaktighet och inflytande

Indikator
Titel
Kulturskolan - andel elever som svarar ja på frågan
"jag får använda mina egna idéer"
Kulturskolan - andel elever som svarar ja på frågan
"jag får vara med och bestämma vad vi ska göra"

Utfall
2014
38,0%
38,0%

Utfall
2015

Utfall
2016-04
-

Mål
2016
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Aktivitet

Fortbildning, externt och genom kollegialt lärande.
Besök av demokratiakademin, lärarledda diskussioner på pedagogiskt forum, implementering av nya
idéer i undervisningen.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Christina Holm 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Skapa kursutbud för barn med funktionsnedsättningar
Målet är att öka möjligheterna för barn med funktionshinder att delta i kulturskolans verksamhet.

Aktivitet

Erbjuda minst en kurs för målgruppen barn med funktionsnedsättningar.
Rekrytera pedagog och samarbeta med fritidsenheten
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Christina Holm 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Nämndmål
7.1.1.1

Tyresö ska ha ett kulturutbud som väl tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator
Titel
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares
sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur
(Nöjd medborgar index)

Utfall
2014
60

Utfall
2015

Utfall
2016-04
0

Mål
2016
62

Aktivitet

Stärka kulturskolans utåtriktade verksamhet inom konst, teater, dans och musik
Inleda samarbeten i syfte att nå nya målgrupper, deltagande i Musikveckan.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Christina Holm 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%
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8 Kvalitetsgarantier
Kulturskolan
 Alla Tyresöbor i åldern 7-19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till verksamheten
tillämpas strikta turordningsregler.
 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

9 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

9.1

Rapporter och kvalitetsuppföljning

Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. Bokslut och
verksamhetsberättelse görs efter årets slut. Uppföljningen omfattar aktiviteter, kvalitetsgarantier,
ekonomi, synpunktshantering, brukarundersökningar, m.m. Uppföljningen görs i
beslutsstödssystemet Bestyr.
Våga Visa, ett samarbete om utvärdering inom kulturskolor mellan 9 kommuner i Stockholms län,
utgör en viktig del av vår kvalitetsuppföljning. Metoden beskriver och bedömer kulturskolans arbete
och resultat inom följande målområden: normer och värden, utveckling, lärande och konstnärligt
skapande, elevernas inflytande och ansvar, styrning och ledning och samverkan med omvärlden.

10 Styrdokument - förteckning
Utöver de kommunövergripande planer och policys styrs kulturskolan av:


Likabehandlingspolicy för Tyresö kulturskola 2015

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

