Uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista
Beslutande
Diarienr.
instans

Ansvarig (-a)

Tidplan

Senast uppdaterad 2018-10-02
Kommentarer (inga personuppgifter utöver titlar för tjänstemän behandlas här)

Projekt
Ny ishall
Attraktiva Alby 2.0

KS 2016-02-09 §21
2012-03-27 KS §53

2016/KS 0048 12 Fritidschef
2012/KS 0092 71 Projektledare för
2015/KFN 0065 71 Attraktiva Alby
2.0

Fornuddshallen
Fårdala ridskola

KS 2016-05-10 §74
KF 2017-10-26 §98

2016/KS 0163 41
2017/KS 0264 92

KFN ordförande

Verksamheten i gamla lokaler. Utredning av tillfällig lokal i Strandbiblioteket fortsätter men är beroende av andra beslut innan det är möjligt.

KFN ordförande

2016/KFN 0069 71 Avdelningschef
Kulturskola och
fritidsgårdar
2018/KFN 0061 71 Fritidschef

KFN ordförande

_

En förstudie är gjord och ett ritningsförslag finns. Lokalen ska samnyttjas med socialförvaltningens dagverksamhet för demensa.

Fritidschef
Fritidschef

Behandlas

Upphandling klart. Byggstart december 2018.
Spår och leder: 2- och 4 kilometerspåret ska förses med ny beläggning och ny belysning under hösten och vintern. Investeringen finansieras med
resterande investeringsmedel avsatta i kommunplanens investeringsprogram 2019 för Alby friluftsområde, Utveckling ny vision. Övriga
genomförandebeslut som tidigare sorterats in under delprojektet ströks i och med beslutet 2018-09-24 § 68.
Kulturfastigheter: Behovsanalys pågår, där synpunkter från verksamma intressenter i Alby friluftsområde inhämtas och sammanvägs med rådande
förutsättningar.
Entréer till Alby: Delprojektet saknar i nuläget finansiering, på grund av beslutet som fattades av KFN 2018-09-24 § 68.
Nordlig entré till Tyresta nationalpark: Arkitekttävlingsprogrammet formuleras inför utlysningen av arkitekttävlingen i december.

Byggstart
våren 2019

Inriktning att Fornudden-projektet som helhet genomförs samtidigt.
Projektering pågår.

Utredningsuppdrag
Motioner
Yttrande
Ordförandeuppdrag
Ny fritidsgård Strand

Ordförandeuppdrag profilfritids Uppdrag att utvärdera
hur verksamheten har fungerat
Flytta Café Bonza till lokaler i Tyresö Centrum

Nämnduppdrag
Sportotek i Tyresö

Avdelningschef
Kulturskola och
fritidsgårdar

2015/KS 0331 001 Avdelningschef
Kulturskola och
fritidsgårdar
Uppdragsbeskrivning till grund för avtal för
KFN 2018-05-21
2018/KFN 0047
Fritidschefen
midsommarfirande vid Tyresö slott
007
Etableringsplan konstgräs
KFN 2017-08-28
_
Fritidschef
KFN 2017-12-11 §89 2017/KFN 0059
Fritidschef
Konstgräsplan Brevikskola
Utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana KFN 2018-03-26 § 22 2018/KFN 0027
Fritidschef
samt tydliggöra var stigcykling kan ske.
009
Fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken om
möjligheten till en ny gymnastikhall.
Uppdrag
Konstgräsplan Strand
Utveckla kulturhus vid Tyresö centrum

Oktober

KFN 2015-12-07 §93

KFN har föreslagit för KF att utöka KFNs budgetram inför 2019 med 1 000 000 kronor för att täcka investerings- och driftskostnaderna för att öppna och 2018
driva en Fritidsbank (2018-09-24 § 70).
september
2018
2018
2018

nov-18
Underhållsplan framtagen för våra nuvarande konstgräsplaner som ligger till grund för hur vi kan återannvända konstgräs till nya planer.
Investeringen av Breviks konstgräsplan handläggs av kommunledningen.
Dialog har genomförsts den nystartade föreningen Tyresö cykelklubb i syfte att ta fram en cykelstig för barn och nyybörjare.Cykelstigen ska dras på
redan befintliga stigar och märkas ut. Cykelklubben ska ta fram ett förslag på stig för cykling.

KFN 2018-03-26 § 23 2018/KFN 0023
009

Fritidschef

Behovet har kommunicerats till kommunens strategiska lokalgrupp.

KFN 017-28-08
KF 2016-06-16

Fritidschef
Förvaltningschef
en

Klart. Planen invigd lödrag den 6 oktober,

nov-18

