Datum

2016-11-13

Interpellationssvar till Marcus Svanfeldt Obligado (V)
Marcus Svanfeldt Obligado har ställt två frågor till mig angående kulturen i Tyresö.
Eftersom interpellanten blandar en del sifferuppgifter med politiska pamfletter
utöver de konkreta frågorna är det på sin plats att inleda mitt svar med några
faktauppgifter.




2015 betalade kommunen ut ca 5,1 mkr i lokalt aktivitetsstöd (LOK) för
aktiviteter riktade till barn och unga i åldrarna 7-20 år. Av dessa medel gick ca
34 000 till våra kulturföreningar, d v s 0,6 %.
Kulturskolans omsättning 2016 beräknas till ca 11 mkr, varav 8,6 mkr är
anslag.
Kulturskolan har ca 1150 elevplatser.

Svar på frågorna:
1) Anser ordföranden att Tyresö kommuns kultursatsningar är tillräckliga?
För mig är de huvudsakliga målen med kulturverksamheten i Tyresö dels att
stimulera barn och unga till bra fritidsaktiviteter, dels att skapa ett lokalt
kulturutbud som kompletterar det fantastiska smörgåsbord som finns i
Stockholm.
Naturligtvis har summan på de ekonomiska satsningar som görs en betydelse,
men ännu viktigare är vad man får ut för pengarna. Till min stora glädje kan jag
konstatera att de senaste åren har utbudet av kulturevenemang ökat rejält i
Tyresö. Den nyss avslutade veckan "Kultur i Höstmörkret” är ett exempel,
nationaldagsfirandet ett annat. Vi håller också på att etablera en biblioteksvecka
och en musikdito. Med andra ord får Tyresöborna allt mer kultur för sina
skattepengar.
2) Hur fortlöper arbetet med att tillgodose lokalförsörjningen för kulturaktiviteter?
Jag är den förste att beklaga att projektet tillsammans med Hemsö inte gick att
genomföra. En positiv effekt av det projektet är dock att mycket av det gedigna
arbete som lades ner från förvaltningen kommer att kunna återanvändas i ett
eventuellt kommande projekt.
Kommunen har påbörjat en dialog med ägarna till Tyresö Centrum om hur ett
framtida gemensamt fastighetsprojekt skulle kunna utvecklas.
Dick Bengtson (M)
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Tyresö

