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Kultur- och fritidsnämnd 2016-09-08

Motion angående utveckling av området vid Danderyds
gymnasium för idrottsändamål
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerade motion till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Motionären är Socialdemokraterna i Danderyd som
efterlyser en långsiktig plan och vision för området.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens svar till yttrande
och sända det som sitt svar till kommunstyrelsen.
Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande
Förvaltningen delar motionärens uppfattning att området kring Danderyds
gymnasium bör kunna vidareutvecklas för ungdomsidrott. Om bostadsbyggande ökar markant i kommunen i samband med planerna kring E18, stadsbildning och förbättrad infrastruktur så kan området bli än mer lämpligt att
nyttja för idrottsändamål. Frågan om Mörbybadets framtid är också aktuell.
Här kan en alternativ placering vara i närheten av Danderyds gymnasium
förutsatt att tillgängligheten med allmänna kommunikationer förbättras.
Kommunledningskontoret kommer under hösten behandla ett planuppdrag
för hela området med skola och idrott.
Kultur- och fritidsnämnden har under året antagit en ny kultur- och fritidsplan för perioden 2016 – 2020. Här anges bl a honnörsord som tillgänglighet, hälsa och valfrihet samt kompetens, engagemang och hållbarhet. Här
fastställs också ett antal strategiska åtgärder utifrån kommunens beslutade
inriktningsmål. Exempel på några åtgärder är att förbättra utbudet och tillgänglighet av fritidsverksamhet för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Förbättrade möjligheter till spontanidrott betonas också, det
kan ske i form av fler utegym, fler och bättre motionsspår med belysning
och möjlighet till olika typer av bollspel, friidrott eller nya aktiviter som inte
behöver schemaläggas. Här finns många exempel att hämta från andra
kommuner.

DANDERYDS KOMMUN
Utbildnings- och kulturkontoret
Birgitta Jacobsson

Tjänsteutlåtande
2016-06-09
Rev 2016-06-30
Dnr: KFN 2016/0057

Förvaltningen har under två år arrangerat friidrottsmästerskap för ungdomar
med funktionsnedsättning vid Danderyds gymnasium. Arrangemanget har
lockat ett stort antal elever från flera kommunen och har genomförts på ett
mycket bra sätt. Vi har dock noterat vissa brister i tillgänglighet för de ungdomar som är rullstolsbundna, vilket bör åtgärdas i det korta perspektivet.
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