Kultur– och fritidsnämnden
Ansvarsområde
Kultur– och fritidsnämndens verksamhet omfattar fritid, kultur och bibliotek.
Fritidsverksamheten består av inomhusbad,
Ungdomens hus, Musikhuset i Kärsby samt
kommunens idrotts– och fritidsanläggningar. Dessutom driver nämnden genom bidrag
fritidsgårdar och fritidsverksamhet riktad
till personer med funktionsnedsättning samt
fördelar bidrag till föreningar och studieförbund. Inom kulturverksamheten finns
kulturskola, kulturpedagogik, konsthall,
kulturprogram och kulturhistorisk verksamhet. Biblioteksverksamheten omfattar
sex folkbibliotek, ett virtuellt 24-timmars
bibliotek samt bokservice till äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Årets verksamhet
Biblioteksbesökarna har under 2010 ökat
med 9 procent. Utlåningen vid biblioteken
ligger högt och är bland de högsta i Stockholms län. Under året har lånen ökat på
flera av biblioteken – däremot har den totala
utlåningen minskat med närmare 4 procent,
vilket beror på att bokbussen lagts ner. 92
procent av lånen görs genom självbetjäning
som nu finns på alla bibliotek.
Konsthallen har gjort en kraftsamling för
att öka antalet besökare. Utställningen Cash
flow har attraherat en bred publik och den
omfattande programverksamheten har
Antalet besökare på de föreningsdrivna
Antal besök
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Biblioteken

525 950

574 390
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Konsthallen

19 408

21 247
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Föreningsgårdar

69 060

83 468

21

Musikhuset

43 000

46 880
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fritidsgårdarna har ökat kraftigt under 2010
och den största ökningen står Southside för.
Andelen flickor har ökat både på Ungdomens
Hus och på de föreningsdrivna gårdarna.
Besöken på baden har minskat kraftigt.
Främst bedöms minskningen bero på att
båda simhallarna haft stängt under ett par
månaders tid och att solarieverksamheten
upphört. Dessutom har det digitala inpasserings- och kassasystemet inneburit en mer
exakt beräkning av antalet besökare.
Nyttjandegraden av idrottsanläggningarna
har sjunkit sedan mätningarna startade 2008.
Det är stora skillnader mellan olika typer av
anläggningar. Under 2011 kommer en översyn att göras för att bland annat analysera
vilka anläggningar som kan nyttjas mer.ch
idrottsverksamhet är ganska bra eller mycket
bra, vilket är i nivå med förra årets resultat.
Flest är positiva till bibliotekens verksamhet.

Händelser under året
Under året har vi genomfört flera
stora arrangemang, till exempel
Drakfestivalen på Tumba gärde,
Hjärta Botkyrka, Subtopia
festivalen, Fittja is Peace och
Botkyrkas internationella allsång.
Hjärta Botkyrkas program
bestod av uppträdanden, pro
va på-verksamhet och sti
pendieutdelning. 4 000 personer
deltog i festen och många av
kommunens föreningar bidrog.
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