Redovisning av pågående uppdrag
Uppdrag

Kolumn1
Diarienummer

Kolumn2
Kolumn3
Uppdraget lämnades Enhet som tilldelats
uppdraget

Projekt Tyresövallen

2016/KS 0048 12

KS 2016-02-09 §21

Kultur, friluft och
föreningsstöd

Ishallen beräknas stå klar Q1 2021.

Projekt Attraktiva Alby 2.0

2012/KS 0092 71
2018/KFN 0065 71

KS 2012-03-27 § 53

Staben

Projekt Fårdala ridhus och stall

2017/KS 0264 92

KF 2017-10-26 §98

Kultur, friluft och
föreningsstöd

Ordförandeuppdrag om ny fritidsgård Strand

2016/KFN 0069 71

Kultur- och
fritidsnämndens
ordförande
Kultur- och
fritidsnämndens
ordförande

Fritidsgårdar och Café
Bonza

KF 2016-05-19 §119

Sektorschef

KFN 2018-05-21 § 45

Kultur, friluft och
föreningsstöd

Spår och leder: 2- och 4 kilometerspåret ska förses med ny beläggning och ny
belysning under hösten och vintern.
Kulturfastigheter: Delprojektet kommer att samordnas med den helhetsöversyn av
samtliga kommunägda kulturfastigheter som den strategiska lokalförsörjningsgruppen
ansvarar för. Under 2018 har det gjorts en behovsanalys genom dialog med
verksamma intressenter i området. Denna ska sammanställas och lämnas över till den
konsult som får i uppdrag att föreslå framtida användande för kommunens samtliga
kulturfastigheter.
Entré till Tyresta nationalpark och Entrér till Alby kommer i och med att
arkitekttävlingen utlystes i februari gå in planerings- och projekteringsstadiet.
Genomförande av entrén till Tyresta kan påbörjas 2020 enligt vår nuvarande tidsplan.
Sedan beslutet i KFN 2018-09-24 § 68 saknas det dock medel för att genomföra
eventuella förslag på åtgärder som vi får in i och med tävlingen som gäller Entréer till
Alby.
Projekteringen är klar och ny beräkning gjord som visade att investeringen blir dyrare
än beslutat. Ett omtag görs för att ta fram ett nytt förslag på lösningar av bygget i syfte
att det ska bli billigare än beräknad kalkyl.
Verksamheten i gamla lokaler fortsätter. Möjlighet till nya lokaler i samverkan med
biblioteket i nya byggnaden på Apelvägen. Dock behöver beslut tas om detta och
medel tillsättas verksamheten.
Nytt beslut måste tas om man ska genomföra en renovering av lokalerna. Beräknad
ungefärlig kostnad 2,5-3 miljoner. Möjlig samverkan med träffpunkt för äldre. Möjligt att
fler kan använda lokalen vid exv filmvisningar, uthyrningar av Forellscenen.
Tjänsteskrivelse gjord
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 driva en Fritidsbank
(2018-09-24 § 70). Ärendet återremitterades från KS för framtagande av
kompletterande underlag i samverkan med andra berörda förvaltningar vad gäller
lokalisering och kostnadsförslag.
Dialog har genomförsts med Söder SOL som ser fram emot att uppdraget formuleras i
ett avtal på tre år.

KFN 2018-03-26 § 22

Idrott och
friluftsanläggningar

Ordförandeuppdrag om att utreda möjligheten att _
flytta Café Bonza till lokaler i Tyresö Centrum

Öppna ett sportotek i Tyresö (i enlighet med
motionen KF 2016-05-19 §119)

KFN 2015-12-07 §93

Nämnduppdrag om att ta fram en
2018/KFN 0047 007
uppdragsbeskrivning till grund för avtal för
midsommarfirande vid Tyresö slott
Nämnduppdrag om att utreda möjligheterna att
2018/KFN 0027 009
anlägga en mountainbikebana samt tydliggöra var
stigcykling kan ske.

Kolumn4
Planerad
redovisning,
datum

Sektorschef

Senast uppdaterad: 2019-01-09
Status

Mars
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.

