
66 67TANUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016 

KULTUR OCH FRITID

VERKSAMHETSOMRÅDE

KULTUR OCH FRITID
Inom kultur- och fritidsområdet bedrivs biblioteksverksamhet, 

kulturprogramverksamhet för barn, ungdomar och vuxna, fritidsgårdar 
och lovaktiviteter för unga samt föreningsstöd.

VERKSAMHET

Bibliotekets verksamhet har i viss mån präglats av besparingar 
genom att de vakanser som varit inte tillsats av vikarier. Framförallt 
utåtriktat arbete med pedagogik och i viss mån barn och unga har 
drabbats av detta. 
 Besökarenkäten sätter mycket höga betyg på 
service och bemötande men önskar i hög grad, 
framför allt på filialerna, mer öppethållande och 
i någon mån utvecklad programverksamhet.
 Vuxenkulturen har också till viss del präglats av 
besparingar i egna arrangemang och i utdelningen 
av arrangörsbidrag. Under året har den huvudsakliga 
verksamheten därför skett genom andra arrange-
rande scener med ett fåtal egenarrangerade 
program i verksamheten. Arrangörsverksamheten 
genom treåriga uppdrag fungerar dock bra och 
kommunen har sammantaget ett stort och brett 
utbud av kvalitativa kulturupplevelser.
 Barnkulturen prioriteras i verksamheten och det 
får stort genomslag såväl inom kommunen som i 
omvärlden. Värt att notera är att projektet Kultur-
poolen, ett samarbete mellan skola och kulturska-
pare, under året permanentats genom finansiering 
från skolorna och fortsätter som en fast verksamhet.  
 Tanums kommun vann arrangörskapet för Kulturpedex, Kultur i 
Västs utbudsdag för kulturpedagogik. Tack vare en lång och gedigen 
satsning på barnkulturen och välutvecklade strategier och processer 
var Tanum det självklara valet för arrangemanget.
 Fritidsverksamheten har haft många besökare på fritidsgårdarna 
och fick i slutet av året tillgång till en ny version av Kvalitet och kom-
petens i samverkan (KEKS) loggbok som fungerar mycket bättre som 
arbetsredskap i verksamheterna och därmed också kommer ge bra 
verksamhetsindikatorer framöver. Undersökningar av ungas alkohol- 
och drogvanor visar en sjunkande trend överlag, vilket är glädjande. 

Dock finns mycket arbete kvar att uträtta särskilt kring attityder och 
bruk av till exempel cannabis.
 Allmän fritid och föreningskontakten upplevs ha fungerat bra och 
verksamheten har under året tagit del av en arrangörsutvecklingsin-
sats i form av en lokal utredning om arrangörernas förutsättningar 

som kommer ge upphov till ökad dialog under 2017. Insatsen kallas 
arrangörslyftet.

 Ett nytt driftsavtal har tagits fram för Sparvallen som 
kommer att stabilisera ekonomin för anläggningen. 
Ansvarsfördelningen har tydliggjorts mellan kultur 
och fritid, fastighetsavdelningen och arbetsmark-
nadsenheten.

FRAMTID

Verksamheterna inom kultur och fritid går under 2017 
in i ett strategiskt skede då samtliga verksamhetspla-
ner ska revideras. I samband med detta görs analys- 
och förankringsarbete i och omkring verksamheten. 
Fokus kommer ligga på att samla verksamhetsplaner-
na kring värdeutveckling i form av lärande, kunskaps-
förmedling, engagemang och delaktighet. Genom att 
relatera till dessa begrepp i samtliga verksamhetspla-

ner och handlingsplaner kan verksamheterna inom kultur och fritid 
bli bättre på att hitta synergier i de resurser som finns i enheten. En 
nysatsning görs också på en skolbibliotekarie.
 En eventuell flytt av biblioteket kommer att utredas närmare under 
2017, främst med avseende på ekonomi. Den konsekvensbeskriv-
ning som gjorts är i stort sett positiv till en sådan flytt – dock under 
förutsättning att bortfallet av synergieffekter med samlokaliseringen 
i Kulturhuset Futura kompenseras. Detta handlar bland annat om 
vaktmästeri och teknik men också om café. Möjligheten att erbjuda 
automatiserad in- och utlåning bör också tas tillvara, något som 
kräver en investering i teknik.

KULTURARRANGEMANG
Antalet kulturarrangemang som hållits 
i egen regi eller genom arrangörsstöd 
har under året varit 179.
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KULTUR OCH FRITID

KVALITETSGARANTIER

Födelsedagsbok: Alla barn mellan två och åtta år 
får en födelsedagsbok. Målet uppfyllt.

Teater, dans och musik: Barn i förskoleåldern ges 
möjlighet att se en professionell föreställning (teater, 
dans eller musik) vid minst två tillfällen per år.  
Målet uppfyllt.

Vitlycke Museum: Alla elever ges möjlighet att se 
en professionell föreställning (teater, dans eller mu-
sik) vid minst åtta tillfällen under sin grundskoletid 
och besöka Vitlycke Museum vid minst två tillfällen 
under sin skoltid. Målet uppfyllt.

Ungas initiativ: Fritidsgårdsverksamheten bygger 
på de ungas initiativ och personalens professionella 
stöd. Målet delvis uppfyllt.

Aktiviteter på loven: Kultur- och fritidsaktiviteter 
erbjuds under minst höst- och sportloven.  
Målet delvis uppfyllt.

Drogfrihet: All ungdomsverksamhet är drogfri.  
Målet delvis uppfyllt.

Allmänna föreningsmöten: Minst ett allmänt 
föreningsmöte hålls per år för dialog om utveckling 
och behov av stöd. Målet uppfyllt.

VITLYCKE MUSEUM OCH  
VÄRLDSARVETS RASTPLATS
Under året har museet och rastplatsen haft  
128 368 respektive 50 796 besökare.

FRITIDSVERKSAMHETEN
Enkät fritidsgårdsanvändare, nöjda med 
verksamheten 81 procent.

NETTOKOSTNAD (tkr)

Nettokostnaden för kultur- och fritidsverksamhet 
2016 uppgick till 16 395 tkr, vilket är en ökning 
med 495 tkr jämfört med 2015.
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MÅLSÄTTNING

Tanums kommun ska i samarbete med föreningar och andra 
aktörer på lokal och regional nivå erbjuda en bredd av aktiviteter 
inom bibliotek, kultur och fritid för alla kommuninvånare med 
särskild betoning på aktiverande och motiverande verksamhet 
för barn och ungdomar.

MÅLUPPFYLLELSE

Barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att verksam-
heten lever upp till målsättningarna och kvalitetsgarantierna. 
Verksamheten har dock inte nått ända fram när det gäller att 
bygga fritidsgårdsaktiviteter på de ungas initiativ.

BUDGETAVVIKELSE  (tkr)

Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett 
överskott 2016 med 300 tkr. Under år 2015 
och 2014 redovisades underskott.

BIBLIOTEK
Enkät biblioteksanvändare, nöjda med 
verksamheten 100 procent. 
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