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Revidering av anläggningsplan för kultur- och 
fritidsnämndens idrottsanläggningar 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderad version av 
Anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar 
2020–2030, daterad den 11 augusti 2022. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna reviderad version av 
Anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar 
2020–2030 till kommunstyrelsen för att inlemmas i kommunens samlade 
arbete med verksamhetsplanen. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 mars 2019, § 24, att ge 
verksamhetschefen i uppdrag att ta fram en anläggningsplan till nuvarande och 
kommande behov av idrottsanläggningar. Efter beslut i kultur- och 
fritidsnämnden den 8 juni 2020, § 42, beslutade kommunstyrelsen den 21 
september 2020, § 120, att anta Anläggningsplan för kultur- och 
fritidsnämndens idrottsanläggningar 2020–2030.  

Kommunstyrelsen beslutade också att ge 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.  

Anläggningsplanen reviderades 2021 och kultur- och fritidsnämnden antog 
Anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar 2020–
2030 den 6 december 2021, § 94, och därefter överlämnades reviderad version 
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till kommunstyrelsen för att inlemmas i kommunens samlade arbete med 
verksamhetsplanen.   

I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag har verksamhetsområdet arbetat fram 
ett förslag till reviderad anläggningsplan. Relevanta nyckeltal har uppdaterats där 
statistik har funnits tillgänglig.   

I det fall kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsområdet kultur och 
fritids förslag till revideringen kommer den reviderade versionen att överlämnas 
till kommunstyrelsen för att inlemmas i kommunens samlade arbete med 
verksamhetsplanen.  

Ekonomiska överväganden 

Revideringen innebär inte några ekonomiska konsekvenser för kultur- och 
fritidsnämnden.  

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Jenny Holmberg 
RE-chef Sport och förening  
 

Bilagor 

1. Förslag till revidering av Anläggningsplan för kultur- och 
fritidsnämndens idrottsanläggningar 2020-2030 daterad den 11 augusti 
2022 

2. Anläggningsplan med barnperspektiv Täby kommun 

3. Önskemål och behov avseende anläggningar 

4. Befintligt utbud av anläggningar 
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Expedieras 

Kommunstyrelsen  

RE-chef Jenny Holmberg  

Idrottsstrateg Hanna Sandberg 

 

 


	Revidering av anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Ekonomiska överväganden
	Bilagor
	Expedieras


