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Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens
samlingsanslag för 2022
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till
kultur- och fritidsnämnden
1.
2.
3.
4.

Sandplan för handboll och volleyboll anläggs.
Bryggor vid fyra av kommunens bad byts ut.
Uteklassrum för naturskolan och grillplatser i Alby iordningsställs.
Vandringsled och information om Gammelströmsfortet, södra fronten
iordningställs.
5. Beslut 1-4 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag
för 2022.
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.
Förvaltningen har sammanställt förslag på investeringar inom ramen för
samlingsanslaget 2022.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000
000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. Förvaltningen har
sammanställt förslag på investeringar inom ramen för samlingsanslaget 2022.
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Det gäller iordningställande av en sandplan för handboll och volleyboll
renovering av bryggor vid fyra av baden, iordningsställande av uteklassrum för
naturskolan och grillplatser i Alby samt iordningställande av vandringsled och
information om Gammelströmsfortet. Totalt beräknas kostnaden för
investeringarna uppgår till 1 000 000 kronor och förvaltningen föreslår att
detta finansieras med kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2022.
I kultur- och fritidsförvaltningens underlag till kommunens lokalbehovsanalys
(behandlas på kultur- och fritidsnämnden 2021-08-30) tar förvaltningen upp
behov av spontanområde i Wättingestråket som inspirerar till olika sorters
möten både idrottsliga och kulturella. Stadsbyggnadsförvaltningen genomförde
2019 en utredning inom ramen för Wättingestråket som belyste vad flickor
efterfrågar för fritidsaktiviteter i området. Det som framförallt framkommer är
att det är viktigt med trygga miljöer. Kommunen har anlagt olika
spontanaktiviteter kring Wättingestråket som skatepark, parkourpark och
padelbana. Dessa lockar framförallt pojkar.
Efterfrågan och antalet utövare inom volleyboll och beachhandboll har ökat de
senaste åren. Som redovisats i tidigare utredningar har efterfrågan hos barn och
ungdomar på spontanidrottsplatser ökat. Vid planering av ytterligare
spontanplatser bör flickors efterfrågan och önskan om anläggningar beaktas
Volleyboll och handboll är idrotter som många flickor utövar. Volleyboll är en
breddidrott som växer i Tyresö och efterfrågar möjligheter till träning
utomhus. Beachhandboll är en idrott som växer och föreningar har utryckt
behov av möjligheter till träningsmöjligheter. En anläggning med sand som
underlag bör utformas så flera idrotter kan använda den.
Bryggor vid fyra av kommunens behöver rustas upp och förvaltningen föreslår
att detta genomförs 2022 på baden vid Barnsjön, Hästhagsbadet, Öringebadet
och Rakstabadet.
För att naturskolans ska kunna utvecklas iordningsställs uteklassrum i Alby.
Grillplatser i Alby iordningsställs också.
En vandringsled och information om Gammelströmsfortet, södra fronten
föreslås iordningställas.
Förslaget till beslut föreslås finansieras inom kultur- och fritidsnämndens
samlingsanslag för år 2022.
Barnets bästa
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 icke-
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diskriminering (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).
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.
Förslagen till investeringar berör barn direkt och är uppenbart till barnets
bästa.
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 kring upprustning av bryggorna vid baden gynnar barn då de
besöker baden i stor utsträckning. Baden blir mer attraktiva och säkrare med
en upprustning. Att anlägga en sandplan för handboll och volleyboll, gynnar
barn och deras möjligheter att utöva fritidsaktiviteter och rätt till fritid. Att
förbättra naturskolans uteklassrum och grillplatser i Alby ger också barn större
möjligheter till fritid och lek. En vandringsled vid Gammelströmsfortet ökar
tillgängligheten.

