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Beskrivning av ärendet
Den 26 mars 2018 (§ 23) behandlade kultur- och fritidsnämnden ett
Tyresöinitiativ om att Tyresökommun ska bistå Tyresögymnastiken med stöd
för att anlägga ytterligare en lokal för gymnastikverksamhet. Under
sammanträdet gav kultur- och fritidsnämnden utvecklingsförvaltningen i
uppdrag att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken i syfte att ta fram ett
förslag till en finansiering av en ny gymnastikhall och därefter se över om det
finns en passande markyta.
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Den 18 maj 2018 träffade utvecklingsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen Tyresögymnastiken i syfte att informera om
beslutprocessen och planprocessen samt presentera en tidsplan.
Stadsbyggnadsförvaltningen redogjorde för planprocessen och meddelade att en
ny hall kan stå klar cirka fyra år från det att det finns mark att bygga på, förutsatt
att finansieringen är klar. Tyresögymnastiken framförde att de har behov av att
kommunen stödjer bygget av en gymnastikhall och att de gärna ser att
kommunen står för en del av finansieringen samt är behjälplig i att hitta mark
att bygga på. Utvecklingsförvaltningen har under hösten informerat
Tyresögymnastiken om var kommunen befinner sig i beslutsprocessen.
Huruvida det bör byggas en ny gymnastikhall i kommunal regi, är en fråga som
hanteras inom den strategiska lokalförsörjningsprocessen. Kommunfullmäktige
har antagit riktlinjer för lokalförsörjning (KF 2017-02-23 § 18). Syftet med
riktlinjerna är att Tyresö kommun ska arbeta med lokalförsörjning i samsyn och
efter en enhetlig strategi.
Årligen revideras lokalförsörjningsplanen och under våren 2018 antog kulturoch fritidsnämnden utvecklingsförvaltningens förslag till underlag till den
strategiska lokalgruppens revidering av lokalförsörjningsplanen inför 2019
(KFN 2018-05-21 §46). Underlaget1 innefattade en prioriteringsordning och
lösningsförslag för kultur- och fritidsanläggningar. I underlaget definierade
utvecklingsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden behovet av en ny
gymnastikhall som brådskande. Underlaget har lämnats över till den strategiska
lokalförsörjningsgruppen och ärendet hanteras framöver inom den strategiska
lokalförsörjningsplanprocessen. Därför föreslår utvecklingsförvaltningen att
uppdraget om att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken om en ny
gymnastikhall ska anses avslutat och redovisat.
Nästa steg enligt lokalförsörjningsplanprocessen är att den reviderade
lokalförsörjningsplanen ska färdigställas och redovisas samt att eventuella
uppföljande uppdrag formuleras och antas av kommunstyrelsen.
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(KFN 2018-03-26 §46) Tjänsteskrivelse. Prioriteringsordning och lösningsförslag för
kultur och fritidsanläggningar till lokalförsörjningsplanen.

