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Inledning
Österåkers kommun består av glesbygd och tätort samt en skärgård där Ljusterö och Ingmarsö
är de största öarna. I kommunen finns ett rikt
utbud av kultur-, frilufts- och fritidsmiljöer.
Österåker är en expansiv kommun och beräknas
ha mer än 40 000 invånare år 2010.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för en mångfald av offentliga verksamheter: bibliotek, allmänkultur, musikskola, fritidsgårdar och sport- och
friluftsanläggningar. I Österåkers kommun finns
också många föreningar som genom sin verksamhet präglar kultur- och fritidslivet.
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• Driva och förverkliga de kultur- och fritidspolitiska
målen.
• Ta ansvar för och vara en drivkraft genom att initiera,
utveckla, samordna och stödja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.
• Ansvara för biblioteksverksamheten.
• Ansvara för den allmänkulturella verksamheten.
• Ansvara för musikskoleverksamheten.
• Ansvara för fritidsgårdsverksamheten.
• Ansvara för sport- och friluftsverksamheten.
• Kontinuerligt utvärdera och revidera den kultur- och
fritidspolitiska planen.

Övergripande mål för kultur- och
fritidspolitiken i Österåker

• Befrämja samverkan mellan enskilda individer,
offentlig verksamhet och föreningsliv.
• Skapa möjligheter till upplevelser, eget skapande och
lärande.
• Erbjuda alternativ till kommersiella kulturyttringar.
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• Erbjuda mötesplatser och verka för mångfald och
integration.

T OC

• Värna, bevara och utveckla Österåkers rika kulturarv
och kulturhistoria.

SPOR

• Barns och ungdomars behov av kultur och fritidsaktiviteter ska särskilt uppmärksammas och tillgodoses.

FRITIDSG
Å

• Verksamheterna ska bidra till att öka kommunens
attraktionskraft.

MUSIKSKOL A

• Verksamheter av hög kvalitet, tillgängliga för alla
invånare.

ALLMÄNKULTUR

• Ett rikt och mångfacetterat fritids- och kulturliv.

BIBLIOTEK

Inledning

Kommunens stöd är även i framtiden en förutsättning för den offentliga kultur- och fritidsverksamheten. En av de mest angelägna uppgifterna
är att erbjuda kommunens barn och ungdomar ett
kvalitativt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag:

Kultur- och fritidsplan
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Bibliotek

Bibliotek
Verksamhetsidé
Österåkers bibliotek följer bibliotekslagen som innehåller bestämmelser
om det allmänna biblioteksväsendet. Biblioteket ska bl a främja intresset
för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt
kulturell verksamhet.
Biblioteket ska vara kommunens gemensamma kunskapscentrum och
informationsbas där IT är verktyget för avancerad informationssökning.
Biblioteken i Österåker ska vidare vara mötesplatser för kulturupplevelser, som bidrar till fantasi och kreativitet och som främjar bildning
och demokratisk medvetenhet. Biblioteken värnar yttrandefriheten och
skapar reella förutsättningar för alla att använda den.

Mål
• Vara en viktig kulturell mötesplats i närsamhället.
• Ge kommunens invånare tillgång till professionell biblioteksservice.
• Öka tillgängligheten för kommunens medborgare, t ex genom att öka
öppettiderna.
• Stimulera barn och ungdomar att läsa böcker och söka information och
kunskap.
• Utgöra ett komplement till grundskolebiblioteken.
• Ge kommunens läshandikappade god service.
• Stödja vuxenstuderande.
• Utveckla program- och utställningsverksamheten.
• Delta i och skapa lokala, regionala och nationella nätverk.
• Stimulera kommunens invånare och särskilt barn och ungdomar att använda
biblioteket.

Arbetssätt
Vi behandlar alla besökare med respekt och ger god service anpassad efter var
och ens behov. Personalen utbildas kontinuerligt för att kunna ge god service.
Vi köper, så långt det är möjligt, in alla böcker och andra medier som efterfrågas. Vi arbetar efter biblioteksplanen som revideras var tredje år. I den aktuella
biblioteksplanen är tre grupper prioriterade:
• Barn och unga
• Studerande på olika nivåer
• Funktionshindrade
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Allmänkultur
Verksamhetsidé

Kommunen ska sträva efter att skapa mötesplatser för kultur som ett led i förverkligandet av kulturell yttrandefrihet.
Allmänkulturen ska verka för allas möjlighet till
delaktighet i kulturlivet. Kulturen ska vara tillgänglig för funktionshindrade.
Kultur för barn och unga ska prioriteras. Kulturens roll i barnomsorg och skola ska stärkas,
utvecklas och vara en integrerad del av undervisningen i enlighet med läroplanens mål. Kunskap
om vårt lokala kulturarv ska göras tillgänglig för
kommunens invånare.

Mål
• Ge barn och ungdom möjlighet att uppleva professionell teater, musik, film och dans i kommunen.
• I samarbete med vård- och omsorgsnämnden bedriva
”Kultur i vården”.
• Samarbeta med kommunens föreningar, studieförbund och kulturarbetare för en bred kulturverksamhet.
• Främja folkbildningen genom stöd till lokalt verkande
studieförbund.

Arbetssätt
• Vi erbjuder två scenkonstupplevelser och/eller skolbioföreställningar per år för förskolebarn och skolbarn
från 3 t o m 15 år. Gymnasieungdom erbjuds minst en
kulturupplevelse per år. Förskolebarn och skolbarn
erbjuds kvalitetsvideo via AV-centralen. Vi arrangerar
träffar för kulturombud från förskola och skola för
utvärdering och information. Vi erbjuder möjlighet
för unga 13–20 år att söka bidraget ”Cash över disk”.
• Vi erbjuder kulturprogram inom äldrevården och
”Seniorernas dag” i samverkan med pensionärsföreningar och vård- och omsorgsnämnden.
• Vi stödjer kulturprogram genom bidrag till föreningar i mån av resurser och samarrangerar kommunens nationaldagsfirande. Vi delar ut Österåkers
kulturpris och jubileumsstipendier.
• Vi beslutar om bidrag till lokalt verksamma studieförbund.
• Vi erbjuder rådgivning gällande konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer och köper in och placerar
konst i kommunens lokaler.
• Vi ser till att kommunens kulturmiljöprogram
”I Roslagen” finns tillgängligt för allmänheten och
förmedlar kontakter till antikvariskt kunnig personal
vid förfrågan.

Allmänkultur

Den allmänkulturella verksamheten i Österåker
ska ge kommunens invånare möjlighet att ta del
av kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd.
Kommunen ska stimulera till kulturell verksamhet
som arrangemang och eget skapande i samverkan med föreningar, studieförbund och enskilda
utövare.

• Ansvara för kommunens konstinnehav.
• Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.
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Musikskola

Musikskola
Verksamhetsidé
Österåkers musikskola är till för alla som är i skolåldern och
bosatta i Österåkers kommun.
Varje elev i musikskolan ska mötas av positiva förväntningar,
uppmuntran, stöd och stimulans för att utifrån sin förmåga
kunna utvecklas så mycket som möjligt.

Mål
• Tillgodose barns behov av att lära sig spela ett instrument eller utveckla
sin sångröst och nå fram till en musikalisk upplevelse och förståelse.
• Ge elever tillfälle till samspel i grupper och orkestrar.
• Ge elever tillfälle att möta en publik vid elevkonserter och uppspelningar.
• Samverka med och stödja grundskolans musikundervisning genom
olika integrerade undervisningsformer.

Arbetssätt
• Eleven erbjuds lektionsundervisning individuellt eller i liten grupp.
• Undervisningen skall vara allsidig med olika musikaliska stil- och
uttrycksmedel och eleven har utifrån sin kunskap och mognad
inflytande över musikvalet.
• Eleven får efter önskemål och mognad ytterligare ett lektionstillfälle
i veckan i grupp eller orkester och tränas i samspel och samverkan
med andra.
• Musikskolan organiserar offentliga elevkonserter i Berga teater,
skolor, förskolor, kyrkor och på allmänna platser som torg och köpcentrum. Eleven får därigenom chansen att framföra musik inför
publik. Musikskolan bidrar därmed också aktivt till det lokala kulturlivet och blir synlig för kommuninvånarna.
• Musikskolans grundkurs för blivande elever är integrerad i grundskolans musikämne under det andra skolåret, det s k kompanjonlärarskapet. Denna undervisning ska vara allsidig med sång, rytmik, barndans och elementär musiklära och förbereder därmed för deltagande
i musikskolan.
• Musikskolan bedriver klassorkester, medverkar i musikklasserna
i Tråsätraskolan och har samarbete med grundskolans musiklärare i
tillfälliga elevprojekt.
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Fritidsgårdar
Verksamhetsidé
En öppen mötesplats med möjlighet till spontan
aktivitet och hög tillgänglighet.
Den öppna verksamheten är den huvudsakliga
verksamhetsidén. Den syftar till att stimulera de
ungas intressen, kreativitet, engagemang och
umgänge med kompisar och vuxna.

Fritidsgårdarna ska verka för en trygg miljö där
vuxna ser till att våld, hot eller trakasserier inte
förekommer.

Mål
• All verksamhet ska vara drogfri.
• Genom att vara vuxna tillgängliga förebilder skapar
fritidsassistenterna relationer som ger trygghet och
förtroende till barn och ungdomar.

• Fritidsgårdarna ska vara en väl fungerande mötesplats, dit kan man gå och inom vida ramar fritt välja
att möta vänner och vuxna, samtala och/eller syssla
med aktiviteter som gården erbjuder. Att välja att göra,
eller vara, utan prestationskrav.
• 85% av besökarna ska vara nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet och öppethållande.

Arbetssätt
• Vi arbetar riktat till barn och ungdomar genom
flexibilitet och kvalitet samt genomförande av olika
aktiviteter.
• Vi verkar för att stimulera våra besökare till att växa
och ta ansvar.
• Vi erbjuder tillgänglighet, öppethållande och verksamhet som överensstämmer med besökarnas önskemål.
• Vi gör regelbundet enkäter för att mäta nöjdheten med
verksamheten och öppethållande.
• Vi arbetar med arbetsmodellen ”Investor in people”.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna ska vara intressanta och attraktiva mötesplatser. Verksamheten ska präglas av
öppenhet och mångfald utan krav på regelbunden
närvaro eller prestation. Ungdomarna ska ha rätt
att ”bara vara”.

• Fritidsassistenterna ska ge stöd och fånga upp barn
och ungdomar som besöker gårdarna. Besökarna ska
känna sig sedda och inte bli anonyma.
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Sport- och friluft

Sport- och friluftsverksamhet
Verksamhetsidé
Idrott · Rekreation och Motion · För alla
Österåkers kommun ska ha ändamålsenliga och välskötta sportoch friluftsanläggningar. Vi vill verka för att kommunens invånare
ska ha goda möjligheter till motion och rekreation, samt på så
sätt också bidra till ökad folkhälsa.

Mål
• Tillhandahålla, utveckla och utöka antalet anläggningar för olika inomoch utomhussporter såsom Drömmen om Röllingby.
• Stödja friluftslivet med motionsspår, ridstigar, badanläggningar och
friluftsanläggningen Domarudden.
• Ekonomiskt och moraliskt stödja alla föreningar som vill aktivera
kommunens medborgare, främst ungdomar.
• 90% av alla besökare på Söra Sim- & sporthall och Åkersberga Sporthall ska vara nöjda med sitt besök.
• Främja samarbetet mellan kommunen, förenings- och näringslivet i
frågor som främst rör arrangemang och nyskapande av anläggningar.

Arbetssätt
• Vi ser kontinuerligt över våra skötselrutiner för drift och tillsyn av
anläggningarna.
• Vi följer en utarbetad utbildnings- och utvecklingsplan för samtlig
personal.
• I dialog med brukarna prioriterar vi skötselnivån vid olika tider på året.
Därigenom uppnår vi ett optimalt nyttjande av våra anläggningar.
• Vi arbetar ständigt för att nå en högre tillgänglighet och bättre service
till invånarna i Österåkers kommun.
• Vi har en genomarbetad och väl fungerande driftorganisation.
• Vi har en väl fungerande dialog med föreningslivet, genom driftsråd
på anläggningarna, genom Österåkersalliansen samt idrottslyftet.
• Vi stödjer föreningslivet via verksamhetsbidrag och övriga bidrag.
• Vi gör brukarenkäter på våra anläggningar en gång per år för att mäta
vår servicenivå och brukarnas nöjdhet.
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Sport- och friluft
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Ljusterö bibliotek

Ljusterö skola
184 95 Ljusterö
tel 08-540 811 70
e-post: ljusterobibliotek@osteraker.se

Ingmarsö bibliotek
Skolan
130 25 Ingmarsö
tel 073-663 40 12

Österåkers musikskola

Besöksadress: Röllingby gymnasium, Hackstav. 31-41
Postadress: Österåkers kommun, Musikskolan,
184 86 Åkersberga
tel 08-540 817 15, fax 08-540 817 17
e-post: musikskolan@osteraker.se
www.osteraker.se

Fritidsgårdarna

Postadress: Fritidsgårdsenheten,
Skolvägen 2, 184 86 Åkersberga
tel växel 08-540 810 00
e-post: info@fritidsgardarna.se
www.osteraker.se

Bergagården

Allmänkulturell verksamhet

Besöksadress: Stationsgränd 5 (Folkets hus)
Postadress: Box 504, 184 25 Åkersberga
tel 08-540 814 07
e-post: mariaso@osteraker.se
www.osteraker.se

Sport- och friluftsverksamhet

Postadress: Österåkers kommun, Sport- och friluft,
184 86 Åkersberga
e-post: sporthallen@osteraker.se
www.osteraker.se

Åkersberga sporthall

Hackstavägen 43, tel 08-540 816 00

Söra sim- och sporthall

Skolvägen 2
tel 08-540 815 60, fax 08-540 815 61

Tråsättragården

Sjöfågelvägen 1
tel 08-540 815 70, fax 08-540 815 71

Solskiftesgården

Solskiftesvägen 6B
tel 08-540 815 68, fax 08-540 860 20

Ljusterögården
Ljusterö skola
tel 073-644 37 84

Skärgårdsstadsgården
Översättravägen Paviljongen
tel 0736-443 708

Margretelundsvägen 1, tel 08-540 815 64

Besöksadress: Alceahuset, Hackstavägen 22, tel växel 08-540 810 00
Postadress: Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
e-post: kommun@osteraker.se www.osteraker.se

MILJÖMÄRKT TRYCKSAK 341 272, AWJ-tryck Nyköping

Besöksadress: Stationsgränd 5 (Folkets hus)
Postadress: Box 504, 184 25 Åkersberga
tel 08-540 814 00
e-post: akersbergabibliotek@osteraker.se
www.osteraker.se/bibliotek

www.osteraker.se

Åkersberga bibliotek

