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INLEDNING  
 
Under hösten 2019 antogs Sport- och 
fritidsprogrammet för Nybro kommun (KF 
2019-09-16 § 187). Programmet är framtaget 
på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och 
ska vara vägledande vid allt arbete med sport- 
och fritidsfrågor i kommunen under perioden 
2019-2023. För att kunna arbeta strategiskt och 
för att åskådliggöra samordningseffekter, 
brister och möjligheter inom sport- och 
fritidsområdet krävs ett dokument som skapar 
ramar och riktning för det långsiktiga arbetet.  
I sport- och fritidsprogrammet beskrivs hur 
Nybro kommun genom att skapa goda 
förutsättningar för kommuninvånare, idrotts- 
och föreningsliv kan bidra till en god och 
jämlik folkhälsa, ökad trivsel och meningsfull 
fritid vilket är en betydelsefull del i ett 
attraktivt Nybro kommun.  

SYFTE  
Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra 
vilka insatser som krävs för att uppnå 
målsättningen i det antagna Sport- och 
fritidsprogrammet Nybro kommun 2019-2023. 
I handlingsplanen konkretiseras vad Nybro 
kommun ska arbeta med inom området under 
den aktuella tidsperioden. Handlingsplanen 
följer sport- och fritidsprogrammets två 
huvudrubriker ”Förutsättningar för en aktiv 
sport och fritid” samt ”Hållbar sport och fritid” 
och dess underliggande rubriker.  

 
 

UTGÅNGSPUNKT  
Handlingsplanen har sin utgångspunkt i Sport- 
och fritidsprogrammet Nybro kommun 2019-
2023 och i Nybro kommuns vision. 
Handlingsplanen tar också hänsyn till bland 
annat Barnkonventionens grundläggande 
principer och Riksidrottsförbundets långsiktiga 
verksamhetsinriktning. De gemensamma 
beröringspunkterna handlar främst om att göra 
sport- och fritidslivet tillgängligt för alla, och 
att skapa möjligheter för det lokala 
föreningslivet att bedriva och utveckla sin 
verksamhet samt att ge individer möjlighet att 
genom fysisk aktivitet utveckla en hälsosam 
livsstil. Det handlar också om att skapa 
attraktiva miljöer, både på landsbygd och i stad 
för att stimulera till fysisk aktivitet för så 
många som möjligt, så länge som möjligt. 
 
Handlingsplanen omfattar de föreningar och de 
sport- och fritidsanläggningar som hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Det handlar också om att skapa 
attraktiva miljöer, både på 
landsbygd och i stad för att 
stimulera till fysisk aktivitet för så 
många som möjligt, så länge 
som möjligt. 
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HANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 
 

UPPFÖLJNING  
Arbetet med handlingsplanen innebär att 
kontinuerligt genomföra och följa upp de 
aktiviteter som beslutats. En övergripande 
uppföljning sker årligen i samband med 
ordinarie uppföljningar såsom årsredovisning 
och tertialrapporter. Enligt antaget beslut 
gällande Sport- och fritidsprogram Nybro 
kommun 2019-2023, TS-2013-139 ska 
handlingsplanen revideras och aktualiseras 
vartannat år.  
 
Handlingsplanen reviderades under november 
2021. De aktiviteter som genomförts under 
2019-2021 återfinns i bilaga 2. 

 
2 

 

 

 

Handlingsplanen är utformad efter de två 
målområdena; ”Förutsättningar för en aktiv 
sport och fritid” samt ”Hållbar sport och 
fritid”. Målområdena består i sin tur av ett 
antal delmål. För att förtydliga och uppnå 
dessa delmål har tillhörande aktiviteter 
utformats och presenteras i tabellform. Varje 
aktivitet har tilldelats en tidplan som anger när 
i tid aktiviteten ska genomföras eller vara 
genomförd. Tidsplanen för respektive aktivitet 
är mindre precis ju längre fram i tid som 
handlingsplanen sträcker sig. I arbetet med 
kommande års verksamhetsplan för sport och 
fritid samt i samband med revidering och 
aktualisering av handlingsplanen vartannat år 
kommer tidsplanen att bli mer detaljerad.  
I tabellen anges även till vilket delmål 
aktiviteten kopplas samt vem eller vilka som 
planerar och initierar utförandet av aktiviteten, 
sport- och fritidsenheten har huvudansvaret.  
I de fall då en aktivitet inte klaras inom 
tilldelad budgetram behövs ett politiskt beslut. 
Var kostnaden för varje aktivitet behandlas 
framgår i handlingsplanens tabell under 
kostnad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Handlingsplanens aktiviteter är uppdelade i 
prioriteringar för respektive år. Dessa 
prioriteringar har konkretiserats med hänsyn till 
kommunala styrdokument, omvärldsbevakning 
samt i dialog med det lokala föreningslivet. 
Sist i handlingsplanen följer en bilaga med ord- 
och begreppsförklaringar för att förtydliga 
förkortningar, begrepp och uttryck som 
förekommer i handlingsplanen. 
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MÅLOMRÅDE 1  
– FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
EN AKTIV SPORT OCH FRITID 

 
I Nybro kommun är föreningslivet omfattande 
och aktivt. Föreningslivet står för majoriteten 
av idrottsaktiviteterna under fritiden i Nybro 
kommun. En stark idrottsrörelse bidrar till att 
bygga social sammanhållning och social 
integrering av olika grupper i samhället. 
Föreningslivet hjälper till att främja folkhälsan, 
skapar möten mellan människor, bidrar till 
demokratisk skolning och ger möjlighet för 
individer att växa. För att skapa förutsättningar 
för föreningslivet och dess verksamhet ges 
bland annat ekonomiskt stöd i form av 
kommunalt föreningsbidrag. En ytterligare 
förutsättning för ett rikt idrotts- och 
föreningsliv är att det finns tillräckligt med 
anläggningar för de behov som finns i 
kommunen. Därför är det viktigt att ha en god 
och aktuell bild av hur anläggningsbehoven ser 
ut idag och i framtiden. Att bevara samt 
utveckla nya alternativ är en gemensam 
utmaning för kommunen och idrottsrörelsen.  
 
Forskningen är entydig i att fysisk aktivitet är 
av största vikt för ett hälsosamt och harmoniskt 
liv. Den enklaste och mest resurseffektiva 
vägen är att bygga in den möjligheten i 
människors vardag. Människors möjligheter 
till motion och idrott ska vara en naturlig del i 
byggandet av det hållbara samhället. Detta 
ställer krav på en medveten planering i 
samhällsbyggandet.  
 
Under skoltid nyttjas många sport- och 
fritidsanläggningar i kommunen av skolan för 
undervisning. Det innebär att det finns ett 
gemensamt samordningsansvar för att erbjuda 
alla grupper möjlighet att nyttja sport- och 
fritidsanläggningarna i kommunen. Med god 
kommunikation och samförstånd kan 
samverkan bli framgångsrik och ömsesidigt 

kan idrottsrörelsen och skolan vara en resurs 
för varandra.  
Samarbete behövs på flera nivåer och är en 
viktig förutsättning för att möta framtidens 
utmaningar. Genom en aktiv samverkan mellan 
många aktörer kan idrottens mervärden och 
fördelar både stärkas och tillvaratas på ett sätt 
som är utvecklande för alla parter och till nytta 
för kommunens invånare.  
 

Delmål - Förutsättningar för en aktiv sport 
och fritid: 
 

1. Nybro kommun ska stödja och verka 

för ett fortsatt aktivt och starkt 

föreningsliv. 

2. I Nybro kommun erbjuds sport- och 

fritidsanläggningar som är tillgängliga 

och ändamålsenliga för verksamheterna. 

3. Nybro kommun ska verka för att 

stärka kommunens identitet som 

idrottskommun. 

4. I Nybro kommun är samverkans-

tanken en ledstjärna som genomsyrar 

allt arbete inom sport- och 

fritidsområdet.  
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Aktiviteter, årliga  
Målområde 1 – förutsättningar för en aktiv sport och fritid 

Aktivitet Delmål Tidplan Kostnad Ansvarig 

Delta på samverkansmöten med LN, 
måltidsenheten, lokalservice och NBAB, en 
gång i månaden 
 

4 Årlig Eget arbete 
inom SF 

SF 

Verksamhets- och planeringsmöte två 
gånger per år med RF-SISU Småland 1, 3 Årlig Eget arbete 

inom SF 
SF, RF-SISU Småland 

Tillsammans med RF SISU Småland 
genomföra utbildningsinsatser i det lokala 
föreningslivet vid minst ett tillfälle per år 

1, 3 Årlig Budgetram 
inom SF 

SF, RF-SISU Småland 

Föra en kontinuerlig dialog med 
föreningslivet om deras verksamhet, 
önskemål och behov av anläggningar 

1, 2 Årlig Eget arbete 
inom SF 

SF 

 

Aktiviteter, 2022 
Målområde 1 – förutsättningar för en aktiv sport och fritid 

Aktivitet Delmål Tidplan Kostnad Ansvarig 
Initiera anläggningsträffar med 
föreningar som hyr tid i Nybro 
Sporthall och OG-hallen. 

1 Januari Eget arbete inom 
SF 

SF 

Se över möjligheterna att anlägga 
utegym på fler orter utanför Nybro 
stad. 

2, 3 Januari-mars Behandlas i 
budgetarbetet 

SF 

Genomföra föreningsenkät. 
1 Februari-mars Eget arbete inom 

SF 
SF 

Ta fram besöksstatistik vid minst fem 
olika kommunala sport- och 
fritidsanläggningar. 

2 April-november Eget arbete inom 
SF 

SF 

Utvärdera röda avgångar för att ev. 
införas permanent i taxan för de 
kommunala sport- och 
fritidsanläggningarna. 

1, 2, 3 Maj Eget arbete inom 
SF 

SF 
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Kartlägga och vid behov upprätta 
riktlinjer gällande ansvaren för 
redskap, material och utrustning som 
finns i de kommunala sport- och 
fritidsanläggningarna. 

2, 4 Maj-juli Eget arbete inom 
SF 

SF, LS, LN, NBAB 

Färdigställ lokaliseringsutredningen 
inklusive geoteknisk utredning av 
lämplig placering av en ny 
konstgräsplan utomhus. 

2, 3 Klar juni Beslutat 
investerings-
projekt 

SF 

Ta fram förslag för ställningstagande 
gällande en varmvattenbassäng vid 
Nybro simhall. 

1, 2, 3, 4 Mars Eget arbete inom 
SF 

SF, SBN, KS, OF, 
NBAB 

Upprätta en gränsdragningslista 
gällande ansvarsfördelningen mellan 
respektive bidragsberättigad förening 
och Nybro kommun vid erhållande av 
anläggningsbidrag. 

1, 2, 4 Oktober Eget arbete inom 
SF 

SF 

Ny beläggning på allvädersbanorna 
vid Åkrahälls IP. 2, 3 Klar oktober Beslutat 

investerings-
projekt 

SF 

Initiera en badhusutredning som 
kartlägger framtida investeringar i 
Nybro simhall. 

1, 2, 3, 4 Juni Eget arbete inom 
SF 

SF 

Föredra förslag om att uppföra en 
skateyta inom Nybro stad. 2, 3 Oktober Eget arbete inom 

SF 
SF, SBN 

Ny beläggning (stenmjöl) på 
elljusspåret i Orrefors. 2, 3 Klar november Ramanslag, 

investering SF 
SF, PL 

Kartlägga befintliga 
spontanidrottsytor och möjligheter till 
en vidareutveckling. 

2, 3 November Eget arbete inom 
SF 

SF 

Upprätta en lathund till föreningarna 
gällande föreningssidor i IBGO. 1 November Eget arbete inom 

SF 
SF 

Utreda Madesjövallens (gräsplaner) 
status och eventuella behov av åtgärd. 1, 2 Klar december Eget arbete inom 

SF 
SF, PL, NBAB 

Upprätta gränsdragningslistor för de 
anläggningar/områden där ansvar 
delas av sport och fritid och 
naturenheten.  

2, 4 Klar december Eget arbete inom 
SF 

SF, PL 
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Rismåla Ridskoleprojekt slutförs. 1, 2, 3, 4 December Beslutat 
investerings-
projekt 

SB, NBAB 

 

Aktiviteter, 2023 
Målområde 1 – förutsättningar för en aktiv sport och fritid 

Aktivitet Delm
ål 

Tidplan Kostn
ad 

Ansvarig 

Införa riktlinjer för reklam- och 
sponsringsskyltar i de kommunala sport- 
och fritidsanläggningarna. 

1, 2 Januari-april Eget arbete 
inom SF 

SF 

Upprätta rutin för hantering av nya 
tävlingsregler som införs av special-
idrottsförbunden. 

1, 3 Februari Eget arbete 
inom SF 

SF 

Nya resultat/mediatavlor till OG-hallen och 
Nybro sporthall. 1, 2, 3 Juni-juli Ramanslag, 

investering 
SF 

SF 

Revidera befintliga ordningsföreskrifter 
och riktlinjer vid bokning av kommunala 
sport- och fritidsanläggningar. 

1, 2 Klar augusti Eget arbete 
inom SF 

SF 

Initiera ett samarbete med Nybro 
kommuns näringsliv- och 
destinationsutvecklingsteam gällande 
frågor kring destinationsutveckling med 
koppling till förenings- och idrottsrörelsen. 

3, 4 September Eget arbete 
inom SF 

SF, näringsliv- och 
destinationsutvecklings-
teamet KS 

Föredra förslag om att föreningsbidrag 
som hanteras av samhällsbyggnads-
nämnden årligen räknas upp enligt 
kommunal prisindex (KPI). 

1, 3 Oktober Eget arbete 
inom SF 

SF, SBN, KF 

Revidera dokumentet Riktlinjer för bidrag 
till ideella föreningar. 1, 3 Oktober Eget arbete 

inom SF 
SF 

Upprätta en e-tjänst för ansökan av 
Investeringsbidrag. 1, 3 Klar december Eget arbete 

inom SF 
SF, VS 

Upprätta en e-tjänst för ansökan av Övrigt 
bidrag.  1, 3 Klar december Eget arbete 

inom SF 
SF, VS 
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Upprätta fördelningsprinciper och 
prioriteringsordning gällande tilldelning av 
tider i de kommunala sport- och 
fritidsanläggningarna. 

1, 3 Klar december  Eget arbete 
inom SF 

 SF 
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MÅLOMRÅDE 2  
– HÅLLBAR SPORT OCH FRITID 

 
Alla människors lika värde är grunden som 
genomsyrar arbetet inom Nybro kommuns 
samtliga verksamheter och så även inom 
idrottsrörelsen. Den idrottspolitiska visionen är 
att uppnå en långsiktigt hållbar sport och fritid 
i Nybro kommun vilket innebär en social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  
Nybro kommun vill stärka och utveckla 
förutsättningarna för att idrotts- och 
föreningslivet ska vara tillgänglig för alla 
medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda 
behov och förutsättningar.  
 
Det är en gemensam utmaning för 
föreningslivet och kommunen att skapa 
förutsättningar för kommuninvånare oavsett 
kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, 
funktionsvariation och socioekonomisk status, 
att ta del av idrotts- och föreningslivet inom 
Nybro kommun. Goda möjligheter för alla att 
utöva idrott på olika sätt och på olika nivåer är 
en väg till ökad folkhälsa.  
Även i den nationella idrottspolitiken lyfts 
vikten av allas tillgång till idrott fram. En av 
byggstenarna i svensk idrotts värdegrund är 
allas rätt att vara med. Genom idrotten förenas 
människor. Oavsett språk, kultur och etniskt 
ursprung kan människor idrotta tillsammans.  

Idrottsrörelsen har därför en särskild möjlighet 
att bidra till ett samhälle präglat av mångfald.  
 
Att bygga och driva anläggningar samt 
transporter till och från anläggningarna 
påverkar miljön, vilket gör att miljöhänsyn bör 
tas vid planering, ny- och ombyggnation samt 
drift. Idrotten når många deltagare och det 
måste finnas en miljömedvetenhet i samband 
med lokalnyttjande, evenemang, transporter till 
och från träning och tävling med mera.  

Delmål – En hållbar sport och fritid 
 

1. Nybro kommun verkar för ett 

långsiktigt hållbart idrotts- och 

föreningsliv. 

2. Nybro kommun ska stärka och 

utveckla förutsättningarna för att 

sport och fritid ska vara tillgängligt för 

alla medborgare på likvärdiga villkor 

utifrån skilda behov och 

förutsättningar. 

3. I Nybro kommun erbjuds ett varierat 

utbud av sport- och fritidsaktiviteter, 

genom ett aktivt föreningsliv och goda 

tillgångar till fysiska sport- och 

fritidsmiljöer i hela kommunen.  
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Aktiviteter, årliga 
Målområde 2 – hållbar sport och fritid 

Aktivitet Delmål Tidplan Kostnad Ansvarig 
Ta del av och beakta resultat av aktuella 
undersökningar och rapporter gällande 
jämställdhet inom förenings- och idrottsliv, 
både lokalt och nationellt. 

1, 2 Årlig Eget arbete 
inom SF 

SF 

Bevaka att vid ny- och ombyggnation av 
anläggningar ska hållbarhetens tre 
dimensioner (ekonomi, miljö och sociala) 
alltid vara med på agendan. 

1, 3 Årlig Eget arbete 
inom SF 

SF 

Möjliggöra för föreningslivet att erbjuda 
kostnadsfria lovaktiviteter för barn och 
ungdomar genom ett lovbidrag. 

1, 2, 3 Årlig Eget arbete 
inom SF 

SF 

Genomföra en aktivitetsdag i Nybro 
simhall med syfte att stimulera barn och 
ungdomar till lek och rörelse. 

1, 2, 3 Årlig Eget arbete 
inom SF 

SF 

Uppdatera investeringsplan 1-10 år SF. 
1, 2, 3 Årlig Eget arbete 

inom SF 
SF 

 
 

Aktiviteter, 2022 
Målområde 2 – hållbar sport och fritid 

Aktivitet Delmål Tidplan Kostna
d 

Ansvarig 

Genomföra enkät riktad till privatpersoner 
och övriga som hyr tid i de kommunala 
sport- och fritidsanläggningarna. 

1, 2, 3 Januari-
februari 

Eget arbete 
inom SF 

SF 

Upprätta en förenklad folder för hur man 
bildar en förening i Nybro kommun. 1, 2 Januari-mars Eget arbete 

inom SF 
SF 

Se över möjligheterna att från Nybro 
Energi erhålla så kallad pooltaxa (pris för 
fjärrvärme sommartid). 

1 Klar april Eget arbete 
inom SF 

SF 

Inventera och kartlägga Nybro simhall 
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 1, 2 Klar maj Eget arbete 

inom SF 
SF 
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Ta initiativ till en inre trygghetsvandring i 
OG-hallen tillsammans med polis och 
säkerhetsansvarig.  

1, 3 September Eget arbete 
inom SF 

SF, KS, NBAB, 
lokalpolis 

En förenklad broschyr gällande sport och 
fritids verksamhet ska upprättas i svensk 
och engelsk skrift. 

1, 2 September-
december 

Eget arbete 
inom SF 

SF 

Se över möjligheterna att öppna en lokal 
Fritidsbank i Nybro kommun. 1, 2 Klar december Eget arbete 

inom SF 
SF 

 

Aktiviteter, 2023 
Målområde 2 –hållbar sport och fritid 

Aktivitet Delmål Tidplan Kostnad Ansvarig 
Kartläggning av den fysiska skyltningen 
till/vid/i/på de kommunala sport- och 
fritidsanläggningarna samt upprätta ev. 
åtgärdsplan. 

1, 2, 3 Mars-juli Eget arbete 
inom SF 

SF 

Inventera och kartlägga 
idrottsanläggningar utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv med fokus på 
inomhusanläggningar. 

1, 2, 3 Mars Eget arbete 
inom SF 

SF 

Utreda möjligheten att erbjuda äldre (+65) 
idrottsaktiviteter i samverkan med det 
lokala föreningslivet och RF-SISU Småland. 

1, 2, 3 Maj   Eget arbete 
inom SF 

 SF 

Kartlägg möjligheterna till fysisk aktivitet 
och medverkan i det lokala föreningslivet 
för personer med funktionsvariationer. 

1, 2 Augusti- 
oktober 

Eget arbete 
inom SF 

SF 

Höja det ideella ledarskapets kunskaper 
om FN:s konvention om barns rättigheter i 
samverkan med RF-SISU Småland. 

1 September  Eget arbete 
inom SF 

 SF 

Genomföra fritidsvaneundersökning 
riktad mot allmänheten. 1, 2, 3 Oktober Eget arbete 

inom SF 
SF 

Uppdatera nybro.se, sidan ”Sport och 
fritid för alla”. 1, 2 November-

december 
Eget arbete 
inom SF 

SF 

Revidera och aktualisera handlingsplanen. 
1, 2, 3 Klar december Eget arbete 

inom SF 
SF 

Revidera Sport- och fritidsprogrammet 
Nybro kommun för tidsperioden 2024-
2028. 

1, 2, 3 Klar december Eget arbete 
inom SF 

SF 
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BILAGA 1  
Ord- och begreppsförklaring  

 

  

Beslutat investeringsprojekt 
Arbete som ryms inom sport och fritids investeringsbudget. 

Eget arbete inom SF 
Arbete som ryms inom sport och fritids personalbudget. 

Fritidsbank 
En ideell organisation som samlar in och lånar ut sport- och fritidsprylar gratis. Utlåningstiden är 14 
dagar. 

IBGO 
Interbook GO (boknings- och bidragssystem) 

KF  
Kommunfullmäktige  

KS 
Kommunstyrelsen 

LN 
Lärandenämnden 

LS 
Lokalservice, samhällsbyggnadsförvaltningen 

NBAB 
Nybro bostads aktiebolag 

PL 
Planeringsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ramanslag, investering SF 
Arbete som ryms inom beslutat ramanslag för sport och fritid.  

Röda avgångar 
Reducerade priser för kommunala sport- och fritidsanläggningar under mindre attraktiva lediga tider 
i de kommunala sport- och fritidsanläggningarna 

SBN 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SF 
Sport- och fritid, samhällsbyggnadsförvaltningen 

VS 
Verksamhetsstöd, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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BILAGA 2 
Sammanställning av genomförda aktiviteter 2019-2021  
 

 

 Ingå i referensgruppen för arbetet med att ta fram en ny fördjupad  
översiktsplan för Nybro stad, samt att bevaka sport- och fritidsfrågorna i detta arbete. 
 

 Ta fram förslag på röda avgångar under en testperiod och hantering av utvärdering för att 
sedan ev. införas permanent i taxan för de kommunala sport- och fritidsanläggningarna. 
Kommentar: delvis genomförd, utvärdering sker under 2022. 
 

 Implementera bidragsdelen i IBGO. 
 

 Se över och ev. revidera stadgarna för Eldsjälspris Övriga. 
 

 Instifta en ny föredragningspunkt på dagordningen vid föreningsträffar:  
Samverkan skola och föreningsliv. 
 

 Byte av konstgräsmatta på befintlig konstgräsplan vid Åkrahälls IP. 
 

 Uppföra en allaktivitetsyta på grusplanen vid Åkrahälls IP. 
 

 Ny beläggning (stenmjöl) på elljusspåret i Örsjö. 
 

 Utreda statusen på friidrottsbanorna vid Åkrahälls IP. 
 

 Se över riktlinjerna för uppvaktning av föreningar. 
 

 Påbörja arbetet med att se över och förbättra in- och utpassage i Nybro sporthall. 
 

 Investering av mediaskärm och ledbanner i Liljas Arena. 
 

 Återuppta arbetet med att se över nyttjandet av de kommunala sport- och 
fritidsanläggningarna, mellan LN och SBN med hjälp av ekonomienheten. 
 

 Upprätta en rapporterings- och uppföljningsrutin för felanmälan till NBAB. 
 

 Påbörja arbetet med att anlägga utegym i Örsjö. 
 

 Uppföljning av den yttre trygghetsvandring som genomfördes 2019 kring Nybro sporthall. 
 

 Instifta en ny föredragningspunkt på dagordningen vid föreningsträffar:  
Barnkonventionen och föreningslivet. 
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 Påbörja ett samarbete med NBAB gällande miljö- och energibesparingar i befintliga 
anläggningar. 

 Upprätta en extern digital anläggningskarta. 
 

 Tillsammans med KS införa en temavecka med fokus på hållbarhetsområdets aspekter. 
 

 Upprätta en e-tjänst för anmälan till simskola och babysim. 
 

 Uppdatering av IBGO – anläggningar inkl. bilder på respektive anläggning. 
 

 Revidera och aktualisera handlingsplanen. 
 

 
 

 

 

 


