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1 Fritidsavdelningen
1.1

Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)

1.1.1 Verksamhet och syfte
Bibliotek
Biblioteksverksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice, utbud av olika
media samt service till äldreomsorgen och skolan. Biblioteket erbjuder även digitala tjänster. Syftet
med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning, litteratur och utbildning. Alla
medborgare har tillgång till ett folkbibliotek för information, upplysning och annan kulturell
verksamhet.
Kultur
Tyresö kultur omfattar kulturenheten med konsthall, kulturskola, ungdomscaféet Bonza,
föreningsgården och naturskolan. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och
ungdomar. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en
meningsfull fritid för kommuninvånarna.
Fritid
Fritid erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och skapar
förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Fritid gör även insatser för att förbättra
fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetens syfte är att skapa
förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar.
Fritidsgårdar
Syftet med fritidsgårdarnas verksamhet är att ge kommunens ungdomar en meningsfull fritid.
Demokrati och delaktighet är viktiga ledord.

1.1.2 Verksamhetens inriktning
Tyresö förknippas ofta med sitt rika kultur- och idrottsliv och den fantastiska naturen med mycket
bra förutsättningar för stimulerande aktiviteter i det fria. Alliansens ambition är att med olika insatser
ytterligare förstärka den attraktiva bilden. Vi vill fortsätta utveckla utbudet av aktiviteter både genom
egna arrangemang, investeringar och genom att aktivt stödja och hjälpa det aktiva föreningslivet. I
vårt Tyresö prioriterar vi barn och ungdomar. Vi prioriterar även breddaktiviteter inom både kultur
och idrottsområdet. Det gör vi genom att behålla nolltaxan, som ger alla ungdomsföreningar gratis
tillgång till kommunala anläggningar. Funktionsnedsatta barn och ungdomar är, och kommer att
vara, en högt prioriterad grupp i vårt Tyresö. I samarbete med övriga kommuner på Södertörn och
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med riktade insatser ska vi fortsätta att utöka utbudet för denna grupp. Utbudet ska präglas av
valfrihet och mångfald. Detta märks till exempel genom ett utökat utbud inom Kulturskolans ram
och genom att flera föreningar erbjuder Profilfritids. Vi fortsätter att bygga nya och även utveckla
våra befintliga anläggningar, gärna i samverkan med föreningar, näringsliv och våra grannkommuner.
Vårt nya kulturhus i närheten av Tyresö centrum kommer att bli en mötesplats för alla generationer
med bibliotek, scener, biograf och samlingslokaler och kommer att erbjuda en mångfald av aktiviteter.
Alliansen vill även stimulera och uppmuntra till ännu fler lokala kulturaktiviteter.
Vi vill att Albyområdet ska vara ett nav för det rörliga friluftslivet i Tyresö, samtidigt som det
fortsätter att vara en samlingsplats för hela familjen. Därför är det viktigt att det fortsatta
utvecklingsarbetet i området sker med omsorg och känsla för miljön, men också skapar möjligheter
till fler aktiviteter än i dag. För att ytterligare stimulera olika grupper till en hälsosammare livsstil, vill
vi satsa på projekt med inriktning på folkhälsan.
Vi erbjuder ungdomar 13-15 år en mötesplats där de ges möjligheten till, jämte Tyresös
föreningsverksamhet, att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och utvecklas. Personalen
jobbar aktivt för att finnas till för besökarna, vilket kan innebära allt från att hjälpa till att dra igång
aktiviteter, vara "ett bollplank" eller att "öppna dörrar". Personalen arbetar med ett främjande
förhållningssätt som ska ge ungdomarna utrymme till egna idéer och lösningar. Visionen är att Tyresö
fritidsgårdar ska vara en trygg mötesplats för alla, med utrymme för personlig utveckling och socialt
samspel. På fritidsgården ska alla känna sig trygga. Mobbning och andra kränkningar måste
konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Insatser mot mobbning ska alltid bygga på
dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

2 Uppdrag och organisation
Fritidsavdelningen ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet. Här har också
föreningar och privatpersoner möjlighet att boka några av kommunens lokaler för exempelvis
idrottsutövning, föreningsmöten, sammankomster och tillställningar.
Kultur- och fritidsnämnden har det ekonomiska ansvaret för Tyresövallen, Trollbäckens IP, Alby
friluftsgård och kommunens friluftsbad. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ligger
också kommunens idrottshallar. Från och med 2015 har fritidsavdelningen totalansvar för
idrottshallarna, det innebär driftsansvar och ansvar för hallarnas inventarier.
Fritidsavdelningen ansvarar också för inventarierna i skolidrottssalarna. Viss tillsyn och drift av
bollplaner samt icke kommunala friluftsbad, i samverkan med till exempel villaägarföreningar, ligger
också under fritidsavdelningens ansvarsområde. Organisatoriskt har fritidsavdelningen en så kallad
beställarfunktion och köper drifttjänsterna internt från samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö- och
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trafikavdelningen) samt konsult och servicekontoret (fastighet- och facilityenheten). Från fastighetsoch facilityenheten hyrs alla aktivitetslokaler samt idrottsanläggningar.
Samverkan sker i arbetet med iordningställandet av området inför Valborgsmässoaftons firande vid
Alby gård. Samverkan sker också med Skolor, Naturskolan, Kulturskolan, Dagkollo,
Naturskyddsföreningen, Föreningslivet, Jobbverket/Medvind, TYDA och andra som av olika
anledningar besöker Alby för egen verksamhet i området. Albyområdet ska vara ett nav för det rörliga
friluftslivet i Tyresö, samtidigt som det fortsätter att vara en samlingsplats för hela familjen. Därför är
det viktigt att det fortsatta utvecklingsarbetet i området sker med omsorg och känsla för miljön, men
också skapar möjligheter till fler aktiviteter än i dag.
På fritidsavdelningen arbetar fyra personer. Avdelningen leds av en fritidschef med ansvar för
övergripande planering, beställarfunktion och verksamhetsutveckling, en fritidskonsulent som
ansvarar för föreningskontakter, planering och verksamhetsutveckling, en friluftssamordnare med
ansvar för friluftsliv, information och lokalbokning och en fritidssamordnare med ansvar för
utbildning, föreningsutveckling samt fritid för alla, d.v.s. att säkerställa utbudet för barn och
ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

3 Omvärldsanalys
Fritid och föreningsliv betyder mycket för unga människor i Tyresö. Cirka 68 procent av eleverna i
skolår 4 - 6 är med i en eller flera idrottsföreningar. Motsvarande siffror för eleverna i årskurs 7 - 9
samt i gymnasiet är 56 respektive 34 procent.
Fler föreningar når elitnivå och med det följer idrottsförbundens allt högre krav på
hallar/anläggningar för spel på högre nivå. I längden kommer det vara svårt för kommunerna att
tillmötesgå de krav som ställs från förbunden, ingen kommun klarar av att ha elitidrottsarenor för alla
sporter. Det är viktigt att se över möjligheterna till regional samverkan vid byggandet av
tävlingsarenor. Det pågår också ett arbete inom Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer
(FSKF) tillsammans med SKL för att se över rimligheten i dessa krav. Tillgången på
idrottsanläggningar är inte tillräcklig varken i Tyresö eller inom Stockholmsregionen i övrigt. Inom de
traditionella idrotterna framförs önskemål om betydligt mer tid i Tyresös lokaler och anläggningar än
vad som kan tillgodoses. Kraven på upprustning, tillbyggnad och modernisering är också höga, då
flertalet av kommunens anläggningar är från 60-, 70- och tidigt 80-tal.
Tyresö erbjuder stora möjligheter till rörligt friluftsliv. En ökad marknadsföring av kommunens rika
utbud är önskvärt. Förhoppningen är att Albyprojektet skall kunna lyfta fram just detta med de ökade
möjligheter till friluftsliv som nya Alby kommer att kunna erbjuda.
Både kvinnor och män har en lång historia av motion och idrott, men det är traditionellt pojkar och
män som har dominerat den organiserade idrotten. Enligt uppgifter från Riksidrottsförbundet år 2011
uppgår andelen idrottsföreningar med pojk- och flickdominerad verksamhet i Tyresö till 51 %
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respektive 29 % 1. Resterande 20 % är idrottsföreningar som varken domineras av pojkar eller
flickor, till exempel fotboll och handboll. En tydlig trend är att föreningslivet tappar utövare till
spontanidrotten och de entreprenörer som erbjuder olika former av träning. Det är tydligast från ca
13 års ålder och uppåt. Eftersom kommunen befolkningsmängd ständigt växer och vi just nu har
stora barnkullar så kommer förmodligen antalet LOK-stöds berättigade aktivitetstillfällen ändå vara
det högsta någonsin 2016.
Befolkningsförändringarna i Tyresö påverkar verksamheterna eftersom behovet och kraven på kulturoch fritidsutbudet förändras. Folkmängden fortsätter att öka i Tyresö kommun vilket leder till ett ökat
behov av olika rekreationer. Personer som är 64 år och äldre är den grupp medborgare som ökar
mest, vilket kan resultera i att utbudet behöver förändras i framtiden.
Det sker en snabb utveckling inom den digitala sfären. Användandet av smartphones och surfplattor
har, tillsammans med ökad tillgång till mobilt bredband, skapat nya beteenden och därmed nya
utmaningar. Allt fler är ständigt uppkopplade och förväntar sig åtkomst av digitala tjänster. Kraven på
e-tjänster och tillgång till digitala självservicetjänster ökar från medborgare, regionala förbund och
politiken. Detta medför ett ökat tryck på den digitala utvecklingen och därmed ett behov av
kunskapsutveckling och innovativa idéer hos personalen. Samhällskulturen påverkas genom till
exempel sociala medier.
Idrotten som motionsform är en viktig faktor både i folkhälsoarbetet och för människors
välbefinnande. Ändrade levnadsvanor med bl.a. ökad andel stillasittande aktiviteter har i en mängd
rapporter lyfts fram som en fara. Folkhälsorapporten 2011 från Karolinska Institutet framhåller att
andelen personer med kraftig övervikt i Sverige har fördubblats sedan 1980. Motion, idrott och
rekreation är därför viktiga komponenter i ett hälsosamt liv. En gemensam utmaning för Tyresö
kommun och föreningslivet är att möta människors olika behov och förutsättningar samt att motivera
till motionsaktiviteter.

4 Riskhantering
Lokal eller anläggningsbrist: Anläggningsförsörjningsplan utarbetas under 2016. Omvärldsanalys och
regionsamverkan. Samverkan vid detaljplane- och översiktsplanearbetet, t ex ÖP 2035.
Omodernt inpasseringssystem i hallarna vilket ökar risken för obehöriga i dessa: Arbeta fram ett
modernare inpasseringssystem med behörighetskontroll. Stickprovskontroller i hallarna jämförs med
bokningssystemets uppgifter.

1

Med dominerad verksamhet avses att pojkar eller flickor svarar för minst 60 % av inrapporterade
deltagaraktiviteter i föreningen.
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5 Ekonomi
Resultaträkning för verksamhetsområde fritid
Belopp i tkr
Intäkter
Anslag
Taxor och avgifter
Övrigt
Kostnader
Personalkostnader
Köp av verksamheter
Interna kostnader
Lokalkostnader
Övrigt
Resultat

Budget 2015
Utfall 2015
Budget 2016
75 359
76 264
78 933
72 869
72 869
76 184
11
60
2 490
3 384
2 689
75 359
2 435
14 643
14 003
30 301
13 977
0

72 855
2 392
14 679
13 062
30 066
12 656
3 409

78 933
2 493
14 800
13 812
30 794
16 354
0

Driftredovisning per verksamhet, anslag
Verksamhet
Gemensamt
Förvaltningsgemensamt
Nämnd
Totalt Fritid
Byggnadsvård
Gemensamt
Aktivitetsbidrag
Stöd till studieorganisationer
Föreningslokaler
Hallar
Idrottshallar
Simhall
Ridanläggning
Totalt Fritid

Intäkter budget Kostnader
2016
budget 2016
Resultat
925
925
680
680
245
245
78 008
78 008
0
1 084
74 333
6 188
5 200
1 050
590
1 629
1 485
20 726
1 160
24 970
0
14 800
440
2 361
78 933
78 933

0

0

0

6 Vision
Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i
Stockholmsregionen.
Sammanfattning av visionen:
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År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer.
Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små
sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer
väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika
näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett
medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta
restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat.
Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

6.1

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete.
Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av
verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om
skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra
ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till
naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet
i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog
med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela
livet.

6.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
Aktivitet
Fritidsavdelningen tillhandahåller idrottsanläggningar med hög standard. Stimulerar god
folkhälsa genom att skapa möjligheter till ett aktivt motions- och friluftsliv. Högt
invånarfokus.
Anläggande av utegym på strategiska platser. Upprustning av Alby. Idrottsplatser av hög standard.
Byggande av nya anläggningar.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%
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Nämndmål
6.1.1.1

Tyresö ska fortsätta att utvecklas som friluftskommun.

Indikator
Titel
Bibliotek, kultur och fritid - så nöjda är medborgarna
med kommunens utbud av friluftsaktiviteter (poäng).
Naturvårdsverket

Utfall
2014
28

Utfall
2015
21

Utfall
2016-04
-

Mål
2016
29

Aktivitet

Fritidsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla friluftsområdet i Alby.
Förbättringar sker regelbundet på de kommunala friluftsbaden. Utegym i alla
delar av Tyresö. Rikt båt-, fiske- och naturliv.
Alby, nya spår och leder. Ny belysning. Renovering av byggnader osv. Friluftsbaden, ny
räddningsutrustning, hela bord och stolar. Utegym, fortsatt utveckling. Skapa möjligheter för ett rikt
båtliv, Strandbadet mm. Goda möjligheter till fiske. Marknadsföra kommunens enorma tillgångar på
olika naturupplevelser och de olika vandringslederna. Kvalitetssäkra Naturvårdsverkets undersökning.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Aktivitet

Alby friluftsområde: Underhåll av fastigheter.
Underhåll av fastigheter utefter av KFN beslutad prioriteringsordning i nära samarbete med fastighet
& facility.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Aktivitet

Alby friluftsområde: renovering av 4 km motionsspår. Byte av belysning.
Motionsslingan ska breddas och få nytt grusunderlag. Belysningen ska bytas till LED-lampor och till
en slinga med nergrävd kabel.
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Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2016-01-01 2016-01-31 Ej påbörjad 0%

Aktivitet

Alby friluftsområde: Anläggande av nya informationstavlor och skyltar.
Nya informationscentraler vid entréerna till Alby friluftsområde. Ny skyltning inom området.
Tydligare visning mot porten till Nationalparken.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Nämndmål
6.1.1.2

Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara
mycket positiv.

Indikator
Titel

Utfall
2014
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda 68
betygsindex avseende faktorn idrotts- och
motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)

Utfall
2015

Utfall
2016-04
-

Mål
2016
69

Aktivitet

Daglig behovsanpassad drift och underhåll av befintliga anläggningar.
Fritidsavdelnings ska erbjuda anläggningar av hög klass. Nya anläggningar ska vara utrustade med den
senaste tekniken. Drift och underhåll ska utföras regelbundet och behovsanpassat. Detta sköts vi
avtal med Fastighet & Facility, Idrott & Friluft samt Miljö och trafik (Alby).
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Aktivitet

Tyresö ishall: Anläggande av ny ishall.
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Anläggandet av ishallen pågår från 2016 och beräknas vara klart hösten 2017.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2015-11-26 2017-12-31 Ej påbörjad 0%

Aktivitet

Upprustning av Fårdala ridskola
Fårdala ridskola upprustas med ny byggnad innehållande omklädningsrum, café mm. Dessutom
utökas ridytan. Isolering av det gamla ridhuset. Bättre in- och utpassering i ridhus vilken minskar
risken för olyckor. Nödvändiga åtgärder i stallbyggnad.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2015-12-03 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Aktivitet

Nytt kylaggregat till Fontanahallen.
Byte av kylaggregat för att göra anläggningen mer driftsäker.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2015-12-03 2016-09-30 Ej påbörjad 0%

Aktivitet

Upprustning av friidrottsanläggningen på Trollbäckens IP.
Nya tartanbanor anläggs. Om möjligt utökning av banor till 6 stycken runt om. Flyttning av
hoppgropar. Ny läktare. Planering och samverkan med friidrottsföreningarna.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2015-12-03 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Nämndmål
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6.1.1.3

Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens
verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.

Indikator
Titel

Utfall
2014

Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter
av nyhetsbrevet Föreningsnytt

Utfall
2015
364

Utfall
2016-04
-

Mål
2016
437

Aktivitet

Informera och marknadsföra Föreningsnytt, internt och externt.
Informera och marknadsföra Föreningsnytt, internt och externt, via alla befintliga
informationskanaler. Webbsida, mail, annons osv.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Särskilda uppdrag
6.1.1.4

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Aktivitet

Utveckling av Alby friluftsområde
Se åtgärder under nämndmål att Tyresö ska fortsätta att utvecklas som en friluftskommun.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2015-12-04 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Särskilda uppdrag
6.1.1.5
Aktivitet

Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområde
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Anläggningsförsörjningsplanen utarbetas tillsammans med Fastighet & Facility, BoU och SBF. Viktigt
med projektsamordning vad gäller ÖP 2035, detaljplaner, Wättingestråket och Norra Tyresö centrum.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2015-12-04 2016-12-31 Ej påbörjad 0%

Nämnduppdrag
6.1.1.6

Parkourpark - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra
en parkourpark på den gamla grusplanen vid Skate 135 eller annat lämpligt
ställe.

Utredningen görs i syfte att identifiera hur man kan locka olika personer (med tanke på kön, ålder och
fysiska förutsättningar) till platsen med hjälp av utsmyckning och utformning av anläggningen.

Aktivitet

Extern samverkan med Brännpunkten, Tyresös parkour sektion samt
Gymnastikförbundet. Intern samverkan med projekt Wätingestråket.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2015-12-04 2016-08-31 Ej påbörjad 0%

Nämnduppdrag
6.1.1.7

Brukarundersökning - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en
brukarundersökning för föreningslivet i Tyresö.

Undersökningen ska besvara hur föreningarna uppfattar kommunens service, anläggningarnas kvalitet
och tillgänglighet samt det ekonomiska stödet till främst barn- och ungdomsverksamheten.
Brukarundersökningen ska omfatta alla typer av föreningar.

Aktivitet
Digitalt samt traditionellt pappersutskick till alla registrerade föreningar.
Sammanställning och redovisning av svar.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2015-12-04 2016-10-31 Ej påbörjad 0%

Nämnduppdrag
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6.1.1.8

Förvaltningen får i uppdrag att fr.o.m. verksamhetsberättelsen 2016, via analyser
i verktyget ApN, redovisa relevant statistik.

Aktivitet
Implementera APN:s statistikprogram.
Ansvarig
Startdatum Slutdatum Status
Färdiggrad
Thomas Dennerby 2015-12-04 2016-12-31 Ej påbörjad 0%
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7 Kvalitetsgarantier
Föreningsservice
 Vi arrangerar föreningsträffar två gånger per år
 Föreningsnytt skickas ut minst 4 gånger per år
 Kul fritid i Tyresö ges ut en gång per år
 Katalogen Kultur- och fritid för alla, för personer med särskilda behov, ges ut vartannat år.
Idrottsanläggningar
 Inredning och utrustning i kommunens anläggningar underhålls regelbundet så att de är i
brukbart skick.
 Städning och skötsel utgår från varje anläggnings specifika behov.
 Kommunens tävlingsanläggningar, där publika evenemang genomförs, ska alltid hålla relevant
klass
 På fotbollsplaner där det spelas matcher genomförs dagligt underhåll under fotbollssäsongen.
 Isen i ishallarna håller god kvalitet dagligen.
 Vi har alltid personal närvarande, på kommunens anläggningar, vid tävlingsarrangemang i
respektive förbunds högsta serie.
 Belysningen på motionsspåren, i Alby och vid Barnsjön, är tänd klockan 05.30-22.00 vid
behov (mörker och skymning).
 Rundskridskobanan på Drevviken plogas måndag-fredag när isen uppnått säker tjocklek
(sköts av Stockholms Idrottsförvaltning)
Kommunens friluftsbad
 Alla badplatser som kommunen ansvarar för har nödvändig livräddningsutrustning anpassad
utefter varje enskilts bads förutsättningar. Livboj ska finnas på alla bad.
 Vattenprover tas minst tre gånger per år. Skyddsdykning genomförs två-tre gånger per år. Vid
särskilda behov kan ytterligare provtagning eller skyddsdykning ske.
 Vid Alby finns badramp för personer med funktionsnedsättning.
Alby Friluftsområde
 Tillsyn och skötsel utifrån områdets specifika behov, anpassat till de regler som gäller för
friluftsområdet och naturreservatet.
 Motionsslingan spåras då det fallit 20 cm snö. Övriga spårningar genomförs när
förhållandena tillåter.
 När isen bär plogas och hyvlas två naturisbanor på Albysjön. Provborrning sker innan
banorna öppnas och genomförs sedan regelbundet.
 Under säsong sköts kanotleden mellan Drevviken-Albysjön för att hålla fri framkomlighet.
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8 Uppföljning, utvärdering och kommunikation
Uppföljning och redovisning
Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. Bokslut och
verksamhetsberättelse görs efter årets slut. Som underlag används bland annat rapporter och
redovisningar från enheterna. Uppföljningen omfattar aktiviteter, kvalitetsgarantier, ekonomi,
synpunktshantering, brukarundersökningar, m.m. Uppföljningen görs i beslutsstödssystemet Bestyr

9 Styrdokument - förteckning
Utöver de kommunövergripande planer och policys styrs fritidsavdelningen av:




Regler för föreningsstöd och studieförbund etc (KFN 2010-08-30 § 51)
Normer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar (KFN 1994-05-05)
Vision, kommunplan och nämndplan utgör avdelningens kommunala styrdokument.

Utförligare information finns i Styrning och planering på intranätet http://intranat/Handbocker-styrdokument/Styrprocess

