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Kultur- och fritidsnämnden

Kulturvecka 2021
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till
kultur- och fritidsnämnden
Beslutet från 2013 att genomföra en årlig kulturvecka den 11 – 17 november
återtas.
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Sammanfattning
25 mars 2013 tog kultur- och fritidsnämnden ett beslut att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten med
namnet Kultur i höstmörkret. Dnr 2012/KFN 0070 70).
Uppdraget som kultur- och fritidsnämnden gav till förvaltningen 2013 är beskrivet
i detalj vilket inte ger utrymme till förändring av ett kulturutbud som passar
föreningslivets förutsättningar eller som kan attrahera en ny publik.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden återtar
beslutet att genomföra en årlig kulturvecka den 11 – 17 november.

Beskrivning av ärendet
25 mars 2013 tog kultur- och fritidsnämnden ett beslut att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten med
namnet Kultur i höstmörkret. Dnr 2012/KFN 0070 70).
Kultur i höstmörkret ska enligt beslutet innehålla en sammanhållen kulturvecka
den 11-17 november. Under veckan sker kulturarrangemang i de olika
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kommundelarna, både sådana som arrangeras av kulturenheten och andra som
arrangeras av föreningarna. Kulturenheten har en samordnande funktion vad
gäller programläggning och marknadsföring
Sedan startåret 2013 har Kultur i höstmörkret genomförts årligen med undantag
för 2020 med anledning av pandemin. Konceptet har varit detsamma men
utförandet har förändrats något under årens gång. Intresset från Tyresös kulturliv
att delta är stort, 2019 deltog 20 kulturföreningar och studieförbund. Vid
utvärderingen 2019 framkom synpunkter från kulturföreningarna att utbudet är
för stort och programpunkterna tenderar att konkurrera ut varandra vilket
försvagar föreningslivet vilja att delta och publiken möjlighet att delta vid flera
programpunkter.
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar att fortsätta med att tillsammans med
kulturlivet i Tyresö erbjuda tyresöborna ett brett och varierat kulturutbud i syfte
att främja fysisk och psykisk hälsa. Detta sker idag genom stöd och bidrag till
föreningslivet och studieförbunden, genom kommunens egna kulturarrangemang
eller som ett större evenemang med flera olika kulturprogram under samma
tidsperiod.
Uppdraget som kultur- och fritidsnämnden gav till förvaltningen 2013 är beskriven
i detalj vilket inte ger utrymme till förändring av ett kulturutbud som passar
föreningslivets förutsättningar eller som kan attraherar en ny publik.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden
återtar beslutet att genomföra en årlig kulturvecka den 11 – 17 november. Det
skulle lämna utrymme för förvaltningen att istället utforma och genomföra
arrangemang som förvaltningen anser är bäst lämpade för att uppnå de mål
som nämnden årligen fastställer i sin nämnd och förvaltningsplan.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts eftersom förslaget inte innebär
några konsekvenser för barn.

