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Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens
samlingsanslag för 2021
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till
kultur- och fritidsförvaltningen
1. Informationsskyltar ska produceras och placeras för att belysa
Tyresö industrihistoria.
2. Handikapprampen vid Albyfriluftsbad ska kompletteras.
3. Mosaiken som finns i före detta Erikssons lokaler ska tas fram och
tillgängliggöras.
4. En sittgrupp ska anläggas längs Wättinge gårdsväg.
5. Bryggan vid Albyfriluftsbad ska kompletteras mot berget.
6. Beslut 1-5 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens
samlingsanslag för år 2021.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin
Förvaltningschef

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om
1 000 000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. I
tjänsteskrivelsen har förvaltningen sammanställt information om tänkbara
investeringar som skulle kunna finansieras med samlingsanslaget för 2021.
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Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000
000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. I tjänsteskrivelsen
har förvaltningen sammanställt information om tänkbara investeringar som
skulle kunna finansieras med samlingsanslaget för 2021.
I nämndplanen inför 2020 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra
informationsinsatser om Tyresö industrihistoria. Informationsinsatser skulle
ske genom att informationsskyltar skulle produceras och placeras ut samt att en
vandringskarta ska tas fram och tillgängliggöras för allmänheten. Totalt
beräknas kostnaden för investeringen uppgår till ungefär 200 000 kronor och
förvaltningen föreslår att detta finansieras med delar av kultur- och
fritidsnämndens samlingsanslag för 2021
Under 2020 har vi fortsatt titta över och tillgängliggöra våra utebad. Att
komplettera handikapprampen på Alby friluftsbad är viktigt för att vi ska
kunna placera den på en plats som gör den mer lättillgänglig. Total beräknad
kostnad för investeringen uppgår till ungefär 100 000 kronor och förvaltningen
föreslår att detta finansieras med delar av kultur- och fritidsnämndens
samlingsanslag 2021
Under många år har man diskuterat och tittat på hur man kan ta fram den
mosaik som finns i fd Erikssons lokaler. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram
kostnad för att ta fram denna mosaik och samtidigt utreda hur den ska kunna
tillgängliggöras för allmänheten. Total beräknad kostnad för investeringen
uppgår till ungefär 300 000 kronor och förvaltningen föreslår att detta
finansieras med delar av kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2021
Vägen mellan Krusboda Torp ner till Nyfors saknar idag möjlighet till
sittplatser. Sträckan är lång och många medborgare tar denna promenad och vi
ser att det kan finnas ett behov att kunna vila/umgås/käka matsäck och förslår
därför att skapa en naturlig mötesplats längs denna del av Wättinge gårdsväg.
Total beräknad kostnad för investeringen uppgår till ungefär 75 000 kronor
och förvaltningen föreslår att detta finansieras med delar av kultur- och
fritidsnämndens samlingsanslag 2021
Under sommaren 2020 genomfördes ett byte av bryggan på Alby friluftsbad då
dåvarande brygga bedömdes vara så trasig att man inte kunde åtgärda den.
Inför sommaren 2021 behöver ytterligare delar införskaffas för att avgränsa
området där mindre barn kan vara. Total beräknad kostnad för investeringen
uppgår till ungefär 150 000 kronor och förvaltningen föreslår att detta
finansieras med delar av kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2021
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Förvaltningen föreslår att man har kvar en liten buffert av samlingsansvaret
motsvarande 175 000 för att under året kunna genomföra några mindre
investeringar.
Samtliga investeringar skulle medföra ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade
drift- och underhållskostnader som förvaltningen bedömer kan hanteras inom
kultur- och fritidsnämndens budgetram.
En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns nedan.

Bilaga 1 Prövning av barnets bästa
Barnets rättigheter
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet
men fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna som
alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. Det handlar om barnets rätt till ickediskriminering (artikel 2), barnets rätt att få sitt bästa prövat (artikel 3), barnets
rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att komma till
tals (artikel 12). Relevant för kultur- och fritidsförvaltningen är också att
barnets rätt till lek, vila och fritid samt rätten att delta i det kulturella och
konstnärliga livet (artikel 31).
En prövning av barnets bästa ska göras inför besluts- och förändringsprocesser
i organisationen där barn och unga påverkas direkt eller indirekt. Det kan för
Tyresö kommuns del vara när barn och unga berörs som medborgare, elever,
invånare, besökare, närstående med mera. En enklare prövning kan göras när
barn påverkas till liten del eller när ett barnrättsperspektiv ska beaktas i
exempelvis framtagande av planer och budgetar. Om ärendet/åtgärden
uppenbart är för barnets bästa behöver ingen prövning göras, men även detta
kan dokumenteras och det kan vara bra att följa upp resultatet.
Huvuddelen av kultur- och fridsnämndens verksamhet riktar sig till barn och
ungdomar. Det gör att de mål och satsningar som görs inom förvaltningen ofta
berör barn direkt. Verksamheterna har även en uppsökande verksamhet för att
nå barn som annars har svårt att nå det utbud som erbjuds.
I prioritering av investeringsförslag berörs barn direkt i tre av fem förslag, för
barnets bästa, punkt 2, 4 och 5. De två andra investeringsbesluten rör
allmänheten.
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Genomgång av investeringsförslagen som berör barn
Investeringsförslag 2 och 5. Det finns flera utomhusbad i Tyresö. Att besöka ett
utomhusbad är en aktivitet som inte är så kostsam och tillgänglig för många. I
de föreslagna investeringarna berör punkt 2 och 5 Alby friluftsbad som är ett
populärt bad för barnfamiljer. Punkt 2 handlar om att komplettera
handikapprampen på badet vilket innebär att barn och vuxna med
funktionsvariationer på ett mer tillgängligt sätt ska kunna nyttja badplatsen.
Punkt 5 innebär en komplettering av bryggan vid Alby friluftsbad. Genom att
kunna göra det får små barn möjlighet att kunna bada på ett mer säkert sätt, då
det görs ett avgränsat område till dem.
Investeringsförslag 4 handlar om att en sittgrupp ska anläggas längs Wättinge
gårdsväg. Detta innebär att barn och deras familjer får ökade möjligheter till en
naturlig mötesplats.

