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Planeringsavdelningen
Karin Fondelius

Barn- och grundskolenämnden
2016-10-20

Friluftsprogram
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har remitterat ett förslag till friluftsprogram för Täby
kommun till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Programmet har tagits
fram av kultur- och fritidskontoret tillsammans med representanter för
samhällsutvecklingskontoret och Täby Fastighets AB. Målsättningen för arbetet
har varit att skapa goda förutsättningar för rörligt friluftsliv i Täby.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att lämna tjänsteutlåtande daterat den 30
september 2016 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet
Kultur- och fritidskontoret har haft i uppdrag att tillsammans med representanter
för samhällsutvecklingskontoret och Täby Fastighets AB, ta fram ett förslag till
friluftsplan för Täby. För detta ändamål har en projektgrupp med hjälp av konsult
tagit fram ett program för rörligt friluftsliv med beskrivningar och mål, samt ett
underlag med nulägesanalyser och förslag på åtgärder. Programmet, som under
hösten 2016 har remitterats till nämnder och bolagsstyrelser för yttrande, kommer
att användas inför årligt arbete med verksamhetsplan och budget. Målsättningen
för arbetet har varit att skapa goda förutsättningar för rörligt friluftsliv i Täby.

Bakgrund
I VP 15 anges att en friluftsplan ska tas fram för att bland annat ange färdriktning
för ett utvecklat och förbättrat friluftsliv, förebygga konflikter i friluftsområden samt
bidra till att resurser satsas på rätt saker.
I takt med att Täby växer behöver kopplingen till goda förutsättningar för friluftsliv
finnas. Kommunen har på flera sätt givit täbyborna bra förutsättningar för
rekreation, t ex genom satsning på grönstråk, parker och strandpromenader,
genom friskvårdsprojektet Friska Täby, genom satsning på cykelplan mm.
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Undersökningar som t ex ung livsstil har också visat att många ungdomar i
kommunen efterfrågar olika möjligheter till friluftsliv där bad utomhus står överst
på listan. I dag finns ett stort antal motionsspår och vandringsleder för promenad,
löpning och ridning på nära håll för invånarna, i varierande skick och standard
runt om i kommunen.

Syfte
Syftet med arbetet är att skapa goda förutsättningar för rörligt friluftliv i Täby. I
Täbys friluftsområden ska täbyborna kunna uppleva en möjlighet att vistas och
röra på sig utifrån olika förutsättningar och behov.
En samlad beskrivning av åtgärder för friluftslivet underlättar för planering och
förvaltning av friluftsområden och underlättar även en integrering av friluftslivet
med övrig planering.
Målgrupp för friluftsprogrammet är i första hand allmänhet och friluftsaktörer i
kommunen, men programmet utgör också ett av flera underlag inför årlig
budgetplanering och åtgärdsprioritering.

Målen för friluftsprogrammet
De förslag till mål som föreslås och beskrivs i programmet handlar om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

God kunskap
Långsiktig samhällsplanering
Användbarhet och kvalitet
Samverkan
Främjandet av goda relationer
Friluftsgårdar
Motionsspår
Motionsformer

Med god kunskap avses dels att täbybor och andra som nyttjar friluftsområden i
kommunen ska ha kunskap om allemansrätten, vilket både handlar om vad man
kan och får göra, men som också kan leda till att man är mer aktsam om naturen.
Information kan spridas via hemsidan eller på annat sätt. Kunskapsmålet handlar
också om att kommunen har kännedom om utnyttjandet och önskemål från
allmänheten vad gäller friluftsområden i kommunen.
Med långsiktig samhällsplanering avses att förutsättningar för det rörliga
friluftslivet ska finnas med i kommunens långsiktiga planering, vid översiktlig
planering och detaljplanering. Användbarhet och kvalitet innebär att
friluftsområden och anläggningar för friluftslivet ska vara tillgängliga, trygga och
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attraktiva. Samverkansmålet syftar till en dialog med föreningar och näringsliv i
utvecklingen av förutsättningarna för friluftsliv.
Målet att främja goda relationer och förebygga konflikter handlar dels om
information om regler för att vistas i naturen, men också om fysisk planering och
åtgärder som underlättar samvaron för olika besöksgrupper. Mål om
friluftsgårdar handlar om att ta fram förslag på utveckling av de friluftsgårdar
som finns idag, det vill säga Skavlöten, Ensta och Täby IP. Mål kring
motionsspår och motionsformer syftar till en succesiv utveckling och
anpassning av både befintliga spår och förslag till nya, som till exempel spår för
cykel i terräng.

Ekonomiska aspekter
Programmet som anger en inriktning för fortsatt utveckling av friluftslivet i Täby,
ska aktualiseras och ingå i det årliga arbetet med verksamhetsplanen.
Föreslagna åtgärder i verksamhetsplanen ska innehålla en ekonomisk kalkyl där
både investeringsutgift och driftkostnader ska ingå samt förslag till finansiering
enligt kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
investeringsverksamhet. De åtgärder enligt programmet som prioriterats och
beslutats i verksamhetsplanen och som överstiger 10 mnkr ska inför
genomförandet underställas kommunstyrelsen för beslut.
Bilagan utgör exempel på åtgärder som kommer att tas upp inför årligt arbete
med verksamhetsplan. Föreslagna åtgärder ska i verksamhetsplanen åtföljas av
beräkning av kapitalkostnader och övriga driftskostnader.

Patrik Forshage
Utbildningschef
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Friluftsprogram med åtgärdslista

