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Anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens 
idrottsanläggningar i Täby kommun 2020-2030 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-19, § 24 att ge verksamhetschefen i uppdrag att 

ta fram en anläggningsplan kopplat till nuvarande och kommande behov av 

idrottsanläggningar. 

Anläggningsplanen är en tioårig plan för hur kultur- och fritidsnämnden ska prioritera det 

behov och den efterfrågan som finns avseende idrottsanläggningar. Anläggningsplanen gäller 

för tidsperioden 2020-2030. Planen revideras och följs årligen upp av kultur- och 

fritidsnämnden i december. Därefter överlämnas den till kommunstyrelsen för att inlemmas i 

kommunens samlade arbete med verksamhetsplanen. 

Anläggningsplanen anger en strategi för Täbys idrottsverksamhet under åren 2020-2030. Den 

syftar till att behov och efterfrågan ska kunna prioriteras på ett transparent och likvärdigt sätt 

utifrån fyra prioriteringsområden. Prioriteringsområdena är barn och ungdomar, ökad fysisk 

aktivitet, hållbarhet och flexibilitet samt samverkan. 

Anläggningsplanens slutsats visar, med utgångspunkten ekonomisk hållbarhet, att Täby bör 

beakta de höga nyckeltalen som kommunen har avseende anläggningar i relation till nyttjande, 

kostnader och fysisk aktivitet. Framöver blir det viktigt att hitta smarta lösningar på nyttjande, 

regional samverkan och intern samverkan med utbildningsområdet. Föreningsperspektivet 

och barn- och ungdomsperspektivet behöver tas tillvara på ett hållbart sätt, i syfte att öka den 

fysiska aktiviteten. Satsningar behöver även prioriteras på underrepresenterade grupper. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens 

idrottsanläggningar i Täby kommun 2020-2030”. 

 

2. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att årligen se över och 

revidera anläggningsplanen för att sedan överlämna den till kommunstyrelsen för att 

inlemmas i kommunens samlade arbete med verksamhetsplanen. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut för egen del 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ”Anläggningsplan för kultur- och 

fritidsnämndens idrottsanläggningar i Täby kommun 2020-2030” och överlämna den till 

kommunstyrelsen som en del av dennes samlade arbete med den årliga verksamhetsplanen 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-19, § 24 att ge verksamhetschefen i uppdrag att 

ta fram en anläggningsplan kopplat till nuvarande och kommande behov av 

idrottsanläggningar. I beslutsunderlagen står att planen ska ta hänsyn till föreningsutveckling, 

befolkningsprognos och byggnation av nya bostadsområden. Den ska också spegla och 

säkerställa att behovet av anläggningar tillgodoser den demografiska spridningen samt skapar 

förutsättningar för nya anläggningar, allt i syfte att invånare i Täby, och i synnerhet barn och 

ungdomar, ska kunna öka sin fysiska aktivitet. 

Anläggningsplanen är en tioårig plan för hur kultur- och fritidsnämnden ska prioritera det 

behov och den efterfrågan som finns avseende idrottsanläggningar. Anläggningsplanen gäller 

för tidsperioden 2020-2030. Planen revideras och följs årligen upp av kultur- och 

fritidsnämnden i december. Därefter överlämnas den till kommunstyrelsen för att inlemmas i 

kommunens samlade arbete med verksamhetsplanen. I verksamhetsplans- och budget-

processen fattas slutgiltiga beslut om vilka prioriteringar som ska ske. Anläggningsplanen 

avgränsas till investeringar och reinvesteringar om minst 0,5 mnkr.  

Tillgången till idrotts-, motions- och friluftsanläggningar bidrar till en attraktiv kommun med 

många valmöjligheter där människor vill leva, utvecklas och bo. Regelbunden fysisk aktivitet 

och en innehållsrik fritid förbättrar människors hälsa både fysiskt och psykiskt, vilket har 

bäring inom kommunens samtliga ansvarsområden. Anläggningsutbudet i Täby är 

betydelsefullt för invånares möjlighet att utöva fysisk aktivitet.   

Täby står inför flera utmaningar de kommande tio åren. Befolkningen kommer att öka, 

föreningslivet är starkt och efterfrågan på anläggningar är stor, både från föreningar och från 

barn och ungdomar som vill att kommunen ska satsa på både organiserad idrott och ytor för 

spontan fysisk aktivitet. Forskning och statistik visar att barns och ungdomars fysiska aktivitet 

minskar med ökad ålder och att pojkar är mer fysiskt aktiva och mer välmående än flickor. Den 

visar även att ju äldre barnen/ungdomarna blir desto mer är de fysiskt aktiva utanför 

föreningslivet.  

Anläggningsplanen anger en strategi för Täbys idrottsverksamhet under åren 2020-2030. Den 

syftar till att behov och efterfrågan ska kunna prioriteras på ett transparent och likvärdigt sätt 

utifrån fyra prioriteringsområden. Prioriteringsområdena är barn och ungdomar, ökad fysisk 

aktivitet, hållbarhet och flexibilitet samt samverkan. 
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Anläggningsplanens slutsats visar, med utgångspunkten ekonomisk hållbarhet, att Täby bör 

beakta de höga nyckeltalen som kommunen har avseende anläggningar i relation till nyttjande, 

kostnader och fysisk aktivitet. Framöver blir det viktigt att hitta smarta lösningar på nyttjande, 

regional samverkan och intern samverkan med utbildningsområdet. Föreningsperspektivet 

och barn- och ungdomsperspektivet behöver tas tillvara på ett hållbart sätt, i syfte att öka den 

fysiska aktiviteten. Satsningar behöver även prioriteras på underrepresenterade grupper. 

Ekonomiska aspekter 

Antagande av anläggningsplanen innebär inga ekonomiska konsekvenser. Anläggningsplanen 

är ett underlag för prioriteringar i budgetprocessen. 
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