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Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna
behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av
underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget
för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver.
Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt
verksamhetsutveckling.
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Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av
2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som
kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
Utvecklingsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för
vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför
mandatperioden 2019-2022.

Behovsanalys
Utvecklingsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för
verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområde.

Uppföljning av behovsanalysen 2017
Utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp har gått igenom den behovsanalys
som togs fram förra året. Den presenterades på nämnden i mars 2017. Flertalet
av behoven som togs upp är fortfarande relevanta.
Nedan redovisas de behov/utvecklingsförslag som togs upp 2017 och vad som
genomförts under 2017.

1.

Utvecklingsförslag

Genomförts under 2017

Integrera olika digitala
system som används.
Utveckla E-tjänster.
Bättre service och
tillgänglighet till
medborgarna. Ett
inpasseringssystem till
kommunala lokaler och
anläggningar. Idag finns
många olika digitala system
som inte är

Ett arbete har påbörjats, men det krävs
samarbete med andra förvaltningar och
beslut på en strategisk nivå. Tekniska
kontoret har gjort en utredning kring ett
inpasseringssystem som visar att extra
resurser måste tillsättas.
E-tjänsterna för bidragsansökningar
utvecklas.
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sammankopplade och
kräver mycket arbete med
bl.a. dubbelrapporteringar.
2.

3.

Skapa mötesplatser och
aktivitetsytor.
Det finns behov av
mötesplatser/ytor för olika
grupper i kommunen där
olika ärenden och
aktiviteter kan genomföras
som kan ge möjligheter till
möten och
spontanaktiviteter.
Samverka kring nyanlända
skapa team. Utnyttja
kompetens från olika
verksamheter. Samverka
inom förvaltningens olika
verksamheter och med
andra förvaltningar och
aktörer.

Projektering för parkourpark, Multiarena
vid Kumla. Flera tillfälliga mötesplatser
har erbjudits under året som parkteatern,
Tysammans i Granängsringen och
Attraktiva Alby.

Arbete har påbörjats med en samordnare
inom kultur och fritidsområden. En
redovisning av genomförda aktiviteter
har lämnats till kultur- och
fritidsnämnden.

Kommande förändringar som påverkar förutsättningarna för
verksamhetsområdet
I januari beslutade kommunstyrelsen om en lokalförsörjningsplan för
kommunen. Utvecklingsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med förslag
till prioriteringsordning och lösningsförslag avseende anläggningar för kultur
och fritid till nästa års lokalförsörjningsplan. Utgångspunkt kommer vara den
framtagna anläggningsförsörjningsplanen.
När det gäller personalförsörjning har det visat sig svårt att rekrytera
fritidsledare till fritidsgårdarna.
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När befolkningen i Tyresö ökar behöver även verksamheterna inom kultur och
fritid anpassas.

Prioriterade utvecklingsområden
Följande utvecklingsområden prioriteras under 2019-2022.


Integrera olika digitala system som används. Utveckla E-tjänster.
Bättre service och tillgänglighet till medborgarna. Ett
inpasseringssystem till kommunala lokaler och anläggningar. Idag finns
många olika digitala system som inte är sammankopplade och kräver
mycket arbete med bl.a. dubbelrapporteringar.



Skapa mötesplatser och aktivitetsytor.
Det finns behov av mötesplatser/ytor för olika grupper i kommunen
där olika ärenden och aktiviteter kan genomföras som kan ge
möjligheter till möten och spontanaktiviteter.



Samverka kring nyanlända. Utnyttja kompetens från olika verksamheter.
Samverka inom förvaltningens olika verksamheter och med andra
förvaltningar och aktörer.



Utveckla Tyresö som attraktiv arbetsgivare för fritidsledare inom
fritidsgårdarna.



Utveckla lokaler och verksamhet inom bibliotek, kultur, fritid,
kulturskola och fritidsgårdar när befolkningen i Tyresö ökar.

