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1. Sammanfattning 
Denna utredning har genomförts på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden som 2018-05-30 
beslutade om att utreda frågan om möjlig utveckling för Tveta friluftsgård. Nämnden har 
särskilt önskat att frågor om tillgänglighet, toaletter och handikappanpassning ska belysas. 

Utredningen visar på att det finns behov i närtid av att lösa frågor om tillgänglighet, toaletter 
och handikappanpassning. Samtidigt är utredningens bedömning att den huvudsakliga 
strategiska frågan för att både lösa behov i närtid och utveckla området i sin helhet på längre 
sikt handlar om vem som ska vara ”huvudman” på Tveta friluftsgård. Dels för att säkerställa att 
det sker god hushållning av kommunens investeringsmedel och att kommunen investerar i 
egendom som kommunen har rådighet över; och dels för att ansvaret bör grundas på en 
verksamhets- och driftmodell som är klarar av utmaningen och uppväxlingen över längre tid. 

Utredningens slutsats och rekommendation består av en sammanhängande tidsplan med totalt 
17 olika moment vilka sammanlagt ger ett översiktligt förslag på utveckling fram till och med 
våren 2023.     
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2. Inledning 
2.1 Uppdragsbeskrivning 
2018-05-30 § 57 gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda frågan om möjlig 
utveckling för Tveta friluftsgård. I ärendet står att uppdraget består av: 

Att utreda utvecklingsmöjligheter för Tveta friluftsgård då belastningen av området ökat 
avsevärt på senare tid. Frågor som tillgänglighet, parkeringar, toaletter, handikappanpassning 
m.m. behöver belysas. Det krävs även en bedömning hur kommunen ser på området i sin helhet 
och dess utvecklingsmöjligheter. I övrigt ska det tas ställning till ett nytt driftsavtal som ska 
gälla från och med 2019-01-01. 

Då ett nytt driftavtal har tecknats inför 2019 så betraktas detta deluppdrag som uppfyllt. En 
bedömning över ”hur kommunen ser på området i sin helhet” betraktas i utredningen som en 
huvudfråga att utreda eftersom det avgör kommunens möjligheter och eventuella lösningar på 
en långsiktig satsning. Dock betraktar inte utredningen hanteringen av närliggande behov som 
ovidkommande eftersom anläggningen i dagsläget är frekvent besökt och eventuella behov som 
krävs för att klara driften bör därför hanteras. 

2.2 Vision och målbild 
En målbild formuleras för att visa hur det ser ut när utvecklingen nått målet d.v.s. hur det ska se 
ut i framtiden. Först när den bilden finns på plats är det möjligt att arbeta fram en strategisk 
lösning på hur projekt och aktiviteter ska planeras in och vilka prioriteringar som bör göras för 
att nå målet. Syftet med en utveckling bör löpa som en ”röd tråd” genom hela processen, med 
tydlig förankring i målbilden och genom strategins olika prioriteringar. Därtill bör målbilden för 
verksamheten och anläggningen vara så sammanflätad som möjligt så att effektivt lokal- och 
anläggningsanvändande samt verksamhetsutveckling kan möjliggöras.   

I dagsläget finns dock ingen beslutad eller politiskt förankrad framtidsvision för Tveta 
friluftsgård. Däremot står att läsa i beslutet1 då utredningsuppdraget gavs att ”Det krävs även en 
bedömning hur kommunen ser på området i sin helhet och dess utvecklingsmöjligheter”.  

I arbetsmaterialet2 kring framtagande av Idrottspolitiskt program står att kommunen bör se över 
möjligheten att utveckla Tveta friluftsgård till Södertäljes Lida. 

En utveckling av Tveta friluftsgård överensstämmer med kommunfullmäktiges ”Mål 3: 
Medborgarna har goda livsvillkor”, vilket i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2019 
bl.a. definieras som ”Ett aktivt förenings-, idrotts- och kulturliv bidrar till en meningsfull fritid 
som ges till kommunens medborgare oavsett bakgrund och förutsättningar”. 

2.3 Avgränsningar i uppdraget 
Kommunen har sedan inför budgetåret 2018 en ny lokalhanteringsprocess. Denna innebär att 
kontoren, på uppdrag av berörd nämnd, ska genomföra förstudier i lokal- och 
anläggningsinvesteringar innan beslut kan tas om investering ska genomföras. Formen för en 

                                           
1 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2018-05-30, § 57. 
2 Ännu ej färdigställt material. 
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förstudie består av en mall och definierade riktlinjer för vilka frågor som ska besvaras samt bl.a. 
hur Telge Fastigheter ska bistå i arbetet med framtagande av beräkningar och kalkyler. 
Förstudiens primära syfte är att klargöra om en föreslagen investering (vilken beskrivs i 
idébeskrivningen inför förstudien) är en bra investering eller inte. En förstudie kan således 
genomföras och slutföras även för att på saklig grund avråda från att en investering ska göras. 

Utredningar, liksom denna, ska däremot vara ett sakligt underlag med ett antal slutsatser och 
rekommendationer som utgör beslutsstöd för fortsatt arbete eller för att komma till avslut i 
frågor – dock inte investeringsbeslut.   

För att klargöra vilka förväntningar som kan ställas på denna utredning så måste alla förslag 
som berör investeringar hanteras i ett senare skede inom ramen för förstudier. 
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3. Förutsättningar 
3.1 Samhällsbyggnadsplaner 
Kopplade till Tveta friluftsgård finns och pågår ett antal olika planer/planarbeten. Nedan bild 
ger en grov överblick: 

  
Bild 1. Pågående planprocesser. 
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3.1.1 Detaljplan för Tvetaberg inom Hovsjö/Tveta i Södertälje (röd markering i kartbild 1) 
Gällande detaljplan för området som Tveta friluftsgård står på vann laga kraft 1991-08-08. 
Noterbart är att maskinhallen som ligger nära placerad Bäckstugan inte existerar i detaljplan, 
vilket framgår i nedan plankarta. Maskinhallen är placerad på vad som i nedan detaljplan är 
utmärkt som ”prickmark” d.v.s. mark som inte får bebyggas. 

 
Bild 2. Detaljplan för vandrarhem och motionsanläggning vid Tvetaberg inom Hovsjö/Tveta i Södertälje. 
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3.1.2 Detaljplan för Stadan och Nabben (grön markering i kartbild 1) 
Detaljplan för Stadan och Nabben var på samråd hösten 2016. Planområdet ligger strax nordväst 
om Tveta friluftsgård. Den preliminära tidsplanen för planarbetet är att dra igång ett nytt samråd 
under kvartal 2, 2019. I och med det nya samrådet är förslaget att planområdet utvidgas vilket 
innebär att planarbetet sannolikt kommer att påverka den befintliga dragingen av 7,5 km och 10 
km motionsspåret. 

3.1.3 Strukturplan Hovsjö (turkos markering i kartbild 1) 
Arbetet med strukturplan för Hovsjö drog igång under den senare delen av 2018. Strukturplanen 
berör delvis indirekt Tveta friluftsgård såtillvida att den del av planområdet som ligger i 
anslutning till Måsnaren ses över för rekreationsändamål. På samhällsbyggnadskontoret ses 
även verksamheten Eklundsnäs camping över för annan verksamhet än den befintliga. I ett 
kommunalt perspektiv är det viktigt att kultur- och fritidskontoret har en dialog med 
samhällsbyggnadskontoret så att det finns ett helhetsperspektiv på friluftslivet kring Måsnaren.   

3.2 Anläggningen 

3.2.1 Geografiskt läge och kommunikation 
Tveta friluftsgård ligger vid den södra änden av sjön Måsnaren. Jämfört med många andra 
friluftsgårdar så ligger Tveta friluftsgård förhållandevis nära centrumkärnan och 
stadsbebyggelse. Avståndet från Södertälje centrum är cirka 5,5 km vilket innebär att det endast 
tar cirka 10 minuter med bil eller 23 minuter med cykel för att ta sig ut till Tveta friluftsgård. 
Längs den östra sidan av Måsnaren ligger Eklundsnäsbadet, cirka 1,2 km från Tveta friluftsgård 
(om man går längs vattnet). 

Med kollektivtrafik förbinds Tveta friluftsgård via busstationen Tvetaberg där busslinje 784, 
785, 789 trafikerar. Busshållplatsen (om man kommer från Södertälje och åker mot Järna) är 
direkt placerad längs Tvetavägen, dock når inte trottoaren hela vägen fram till den genväg 
(genom skogen) som de flesta använder som tar sig till Tveta friluftsgård med kollektivtrafik. 
Sträckan som besökare måste gå längs med vägrenen är inte uppmätt, men uppskattas till cirka 
50 meter. Ska tillgängligheten via kollektivtrafik förbättras behöver dock även åtgärder för att 
korsa Tvetavägen och ta sig till motsatta sidan ses över. Hastighetsbegränsningen vid 
vägsträckan är 70 km/h. En eventuell sänkning till 50 km/h vid busshållplatsen är en tänkbar 
åtgärd, men den bedömningen ska sannolikt göras av länsstyrelsen.    

3.2.2 Ägandeförhållande 
Byggnaderna ägs av föreningen Södertälje-Nykvarn orientering (SNO). Marken och de 
närliggande öppna ytorna på Tveta friluftsgård (Tvetaberg 12:2) ägs genom tomträttsavtal av 
föreningen Södertälje-Nykvarn orientering (SNO). Undantag är dock en mindre maskinhall som 
kommunen äger, placerad söder om den gamla skolbyggnaden (Bäckstugan). 

Marken runtomkring Tveta friluftsgård ägs till största del av kommunen, vilket framgår av 
nedan kartbild. 
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Bild 3. Rödmarkering anger kommunal mark. 

3.2.3 Utbud 
 

Motionsspår (skidspår vintertid) 

Vid Tveta friluftsgård finns motionsspår med olika längder mellan 1,5 – 10 km. 1,5 km och 2,5 
km spåren är dessutom elljusupplysta och spårade för klassisk skidåkning vintertid. Spåren drivs 
av föreningen SNO enligt avtal med kommunen. De flesta spåren delar en gemensam sträcka för 
att därefter delas upp i olika ”smitvägar”, vilket framgår i följande kartbilder:  
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Bild 4. 1,5 km motionsspår (elljusspår, skidspår vintertid) 

 

 
Bild 5. 2,5 km motionsspår (elljusspår, skidspår vintertid) 
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Bild 6. 5 km motionsspår 

 

 
Bild 7. 7,5 km motionsspår 
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Bild 8. 10 km motionsspår 

 

Slingorna på 7,5 km och 10 km löper nära inpå detaljplaneområdet Stadan och Nabben. Vid 
tidpunkten för denna utrednings genomförande har samhällsbyggnadskontoret påbörjat arbete 
om att eventuellt gå ut med ett förnyat detaljplanesamråd3. Planen är att ett förnyat samråd ska 
kunna ske under kvartal 2, 2019. Dock föreligger ett antal olika utredningsfrågor kopplat till 
möjligheten att detaljplanera Stadan och Nabben, varav frågan om en eventuell omdragning av 
den del av motionsspåret som ligger närmast detaljplaneområdet är en av frågorna som behöver 
lösas. 

 

Konstsnöspår (finns ej i dagsläget) 

Kultur- och fritidskontoret beviljades inom ramen för Södertäljelyftet4 medel för att anlägga ett 
konstsnöspår vid Tveta friluftsgård. Tillskillnad mot ordinarie investeringsprocess så har 
satsningen inte utretts genom en förstudie, utan istället har projektet beviljats medel utifrån en 
osäker uppskattning som i sin tur är baserad på delar av upphandlingsunderlaget från en annan 
kommuns konstsnöspår som kontoret tagit del av. Detta har under det efterföljande arbetet visat 
sig besvärande för projektets genomförbarhet enligt följande punkter: 

• Det framtagna underlaget inte komplett avseende markarbeten och geologiska 
förutsättningar. 

                                           
3 Detaljplanen var på samråd hösten 2016. Se Detaljplan för Tvetaberg 5:1 m.fl. (Stadan och Nabben), dnr 2012-
01587-214. 
4 Södertäljelyftet är en särskild satsning för att förstärka arbetet med att bygga Södertälje helt och hållbart. 
Satsningen omfattar 100 miljoner kronor och berör såväl Södertälje stad som kommundelarna. Tre inriktningar är 
särskilt prioriterade: Attraktiva Södertälje, Hållbara Södertälje samt Barn och ungas uppväxt. De konkreta 
åtgärderna handlar om att skynda på redan planerade åtgärder såsom underhåll av gator och vägar, men också om 
nya investeringar som ökar trivseln och tryggheten för Södertäljeborna. Barn och unga får ta del av ökad tillgång 
till läromedel, bibliotek och nya lekmiljöer. 
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• Till följd av ovan brist samt att budgeten från början var för lågt räknad så är det 
rimligt att anta att den faktiska kostnaden sannolikt ligger långt över vad budgeten 
medger. 

Därtill är ett konstsnöspår förknippat med ökade driftskostnader som det idag saknas en modell 
för att hantera inom ramen för Södertäljelyftet. Det kan betraktas som ett skäl till att en sådan 
här satsning (som inte ryms inom befintlig ram) inte bör ske inom Södertäljelyftet. Därtill är det 
inte tänkt att medel ska omfördelas inom Södertäljelyftet, utan de är avsedda som riktade 
satsningar i enlighet med politikens prioriteringar. 

I dagsläget är det föreningen SNO som driftar skidspåren på Tveta mot att föreningen erhåller 
ett driftsbidrag från kommunen. Att drifta en konstsnöspårsanläggning är dock ett betydligt 
större åtagande jämfört med att spårlägga natursnö. Det ställer också krav på att det finns 
teknisk kompetens att sköta anläggningen, vilket saknas såväl hos föreningen SNO (som har 
orientering som kärnverksamhet) och kultur- och fritidskontoret.  

Det finns olika sätt hur en konstsnöspårsanläggning kan drivas. I Haninge kommun (Rudans 
frilufsområde) driftas anläggningen av skidföreningen IK Jordbänningarna (IKJ). I egenskap av 
att föreningens kärnverksamhet är direkt kopplad till anläggningsdriften kan också den tekniska 
kunskapen säkerställas. Det är också föreningen IKJ som köpt in och äger den tekniska 
utrustningen. En annan variant är Lida friluftsgård i Botkyrka kommun. Friluftsgården 
tillsammans med konstsnöspårsanläggningen drivs professionellt av ett kommunägt bolag. Drift, 
investeringar och reinvesteringar finansieras inom budgeten för bolaget samt bolagets 
resultatmedel.     

 

Utegym och äventyrsbana 

Vid spårcentralen finns ett välfungerande utegym som ägs och sköts av kommunen. Nära intill 
på höjden finns en äventyrsbana på cirka 1 km för de yngre barnen. 

 

Vinteraktiviteter på Måsnaren 

Vintertid, om väder och temperatur tillåter, ordnar föreningen SNO med skidspår, plogade 
skridskoslingor samt skridskobana på Måsnaren. 

 

Rekreation 

Den natursköna miljön runt Tveta friluftsgård bedöms vara välbesökt. Besökarna består dels av 
förskoleklasser som med hjälp av egna skolbussar ofta väljer att spendera halvdagar ute i 
naturen med friluftsgården som utgångspunkt. Det är inte ovanligt att flertalet skolklasser per 
vecka besöker friluftsgården. En annan stor besökargrupp är allmänheten, vilket tyder på att det 
finns en efterfrågan bland Södertäljes medborgare att uppleva naturen. 
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Servering 

Enligt avtal med kommunen tillser föreningen SNO tillser att servering av kaffe, te och fika 
finns mellan kl. 11 – 15 under vintersäsongen december – mars. I klubbhuset finns ett enkelt 
kök men som inte är anpassat för att klara någon mer organiserad form matservering. Tillgång 
till serveringen (och byggnaderna överlag) saknar tillgänglighetsanpassning. I Kamratstugen 
finns möjlighet att värma mat och som används vid arrangemang.    

 

Evenemangs- och möteslokaler 

Föreningen SNO hyr ut Bäckstugan och Kamratstugan ut för möten och arrangemang.  

I Bäckstugan finns: 

• Samlingssalen med plats för cirka 80 personer vid dukade bord i samlingssalen samt 
whiteboard, projektorduk och piano. 

• Matsalen med sittplats för cirka 40 personer. 
• Kök för att kunna hantera diskning och uppvärmning av mat för cirka 80 personer samt 

porslin, glas och bestick. 

I Kamratstugan (klubbhuset) finns: 

• Plats på övervåningen för cirka 70 sittande personer. 
• Kök för enklare servering. 
• Tillgång till omklädningsrum, dusch och bastu. 

 

Toaletter 

På en friluftsanläggning kan tillgången till toaletter betraktas som en del av det utbud som gör 
anläggningen intressant att besöka. Det bör även finnas toaletter som tillgodoser behovet för 
som de som vistas i byggnaderna. På Tveta friluftsgård finns i nuläget totalt 8 toaletter fördelade 
enligt följande: 

• 2 toaletter i Sjöstugan 
• 3 toaletter i Kamratstugan (klubbhuset) 
• 3 toaletter i Bäckstugan 

Samtliga toaletter är således placerade inuti byggnaderna utan enkel tillgång från utsidan. 
Vidare ingen av toaletterna fullt tillgänglighetsanpassade. 
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3.2.4 Byggnader 
Befintliga byggnader på Tveta friluftsgård visas i nedan tabell: 

Tabell 1. Befintliga byggnader på Tveta friluftsgård. 

Byggnad Användningsområde Ägande 

Kamratstugan Klubbstuga, möteslokal 
m.m. 

Föreningen SNO 

Bäckstugan Evenemangslokal, i övrigt 
begränsat användande i 
dagsläget 

Föreningen SNO 

Sjöstugan Administration, 
föreningslokal 

Föreningen SNO 

”Sjöförrådet” Förråd åt SNO:s 
verksamhet 

Föreningen SNO 

”Torparförrådet” Förråd åt SNO:s 
verksamhet 

Föreningen SNO 

”Ved- och 
maskinförrådet” 

Förvaring av ved, mindre 
maskiner m.m. 

Föreningen SNO 

Maskinhallen Maskinförvaring för större 
maskiner/fordon för 
plogning, spårning m.m. 

Södertälje kommun 

”Kanotförrådet” Förvaring av kanoter Föreningen Kanotisterna 
Södertälje 

 

3.3 Drift och underhåll 
Huvudsakligen står föreningen SNO för drift och underhåll av anläggningen i dagsläget. 
Kommunen ger för detta ett årligt driftbidrag enligt avtal. Inför 2019 har avtalet uppdaterats och 
löper till och med 2022-12-31. Enligt avtal erhåller SNO ett bidrag om: 

• 2019: 415 tkr 
• 2020: 420 tkr 
• 2021: 425 tkr 
• 2022: 425 tkr 

Därtill betalar kommunen: 

• Kostnader för elförbrukning för elljusspåret, maskinhallen samt kostnader för plogning 
och sandning av parkeringsplatserna. 

• Sophantering vid spårområdet. 
• Underhåll för spårmarkering, infotavla, utegym och mullespår. 
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• Kostnader för teknisk utrustning enligt särskild överenskommelse. 

För att erhålla driftsbidraget åtar SNO att fullfölja ett flertal motprestationer, bland de viktigaste 
är: 

• Underhåll och drift av tre spår 1,5 km, 2,5 km och 5 km. Får vår och sommar gäller 
slyklippning och dikning. Vinter gäller spårläggning. 

• Tillhandahålla plogad skridskobana och skidspår på Måsnaren om förutsättningar 
tillåter. 

• SNO ska hålla serveringen öppen kl. 11 – 15 lördagar och söndagar under december – 
mars. 

• Drift och underhåll av befintlig teknisk utrustning (fyrhjulingar och snöskoter). 

3.3.1 Anläggningens skick/värde 
För denna utredning har det inte gjorts någon oberoende statusbedömning av byggnadernas 
skick eller värde. Skälet till det är dels att det för utredningens genomförande inte finns medel 
för att bekosta en sådan analys. Ett annat skäl är att byggnaderna inte ägs av kommunen. 
Däremot anser utredningen att detta i ett senare skede bör genomföras om kommunen avser att 
förvärva fastigheten.  

Vad som övergripande framgår i utredningen är att i dagsläget saknar anläggningen kommunalt 
VA och tillgång till tillgänglighetsanpassade toaletter. Därtill saknas toaletter med enkel 
åtkomst, om besökare kommer från utemiljön, eftersom samtliga toaletter är placerade i någon 
av de byggnader som föreningen äger. I dagsläget är föreningen SNO tillmötesgående (om 
någon finns på plats) om enskilda besökare är i akut behov av att uppsöka toalett, men 
föreningen har inga avtalade skyldigheter att tillhandahålla detta för allmänhetens behov. 
Eftersom kommunalt VA saknas innebär toaletter för allmänhetens behov en belastning för 
föreningen som bekostar tömningar av avfallstank.   

3.4 Föreningslivet 
De föreningar som huserar med lokaler (ej inräknat korttidsinhyrning) på Tveta friluftsgård är i 
dagsläget föreningarna SNO och Kanotisterna Södertälje. Därtill är Friluftsfrämjandet ofta ute 
med barngrupper i naturen, långfärdsskridskoåkarna på Måsnaren under vintertid samt diverse 
föreningar som tillfälligtvis bokar lokaler för möten och andra sammankomster.    

Återväxten och den framtida potentialen för föreningen SNO bedöms vara god. I dagsläget har 
föreningen SNO cirka 350 medlemmar med en bra spridning som innefattar såväl bredd- och 
elitnivå. Det finns ingen trend som pekar mot att föreningens orienteringsverksamhet inte ska 
kunna fortsätta leva vidare och även växa i framtiden. Dock, liksom många andra föreningar, ser 
föreningen med viss oro på framtiden då spårdrift och förvaltningen av byggnaderna sköts av 
”den äldre generationens” medlemmar – medlemmar som nått pensionsålder och ställer upp på 
ideell basis. Det är av uppenbara skäl svårt för ”den yngre generationens” medlemmar (på grund 
av arbete, skola m.m.) att undvara den tid som krävs för att klara spårdrift samt förvaltningen av 
alla de byggnader som föreningen SNO äger. Därtill kan dessa sysslor betraktas som 
”sidoverksamheter” som medlemmar i föreningen tagit på sig för att stödja kärnverksamheten 
(genom driftsbidrag) samt friluftsgården som allmänt besöksmål.  
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Föreningen SNO har hitintills med små medel försökt att sköta både byggnader och drift (vid 
sidan av deras kärnverksamhet). Den enkla förklaringen till att detta varit möjligt är tack vare ett 
”eldsjälsengagemang” som med tiden har byggt upp en kunskap för att klara av uppgiften. Både 
kunskapen och resurserna i form av tid och intresse bedömer utredningen dock som 
personbunden till en mindre krets. Trots detta bedömer föreningen själva att deras byggnader är 
eftersatta gällande periodiskt underhåll och framtida renoveringsbehov utgör en ekonomisk risk 
för föreningen ekonomi.5   

3.5 Allmänheten 
Tyvärr saknas kvantitativt underlag gällande allmänhetens användande och uppfattning om 
Tveta friluftsgård. Det saknas besöksstatistik över hur många av Södertäljes medborgare som 
årligen besöker Tveta friluftsgård. Det saknas även statistik som visar på medborgarnas attityd, 
exempelvis i återkommande medborgarundersökningar, kopplat till Tveta friluftsgård. 

Föreningen SNO:s uppfattning är att Tveta friluftsgård är både ett välbesökt och uppskattat 
friluftsområde. Det finns inga uppenbara skäl att ifrågasätta denna uppfattning, men samtidigt 
saknar kommunen konkret data som kan endera styrka eller avstyrka det. 

3.6 Sammanfattning av förutsättningar 
I nedan tabell listas en uppställning av de styrkor och svagheter som identifierats i nuläget. 
Bedömningen är en värdering av effekten i nuläge/närtid respektive framtid på tregradig skala 
(liten/mellan/stor). Med ”nuläge/närtid” avses dagsläge och nästkommande 1 – 3 åren. Med 
”framtid” avses 5 – 10 år in i framtiden. 

Syftet är att visa på hur olika styrkor/möjligheter och svagheter/hot (så som de är kända i 
dagsläget) påverkar i nuläge/närtid respektive framtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
5 Södertälje-Nykvarn orientering – Verksamhetsplan 2018 (inklusive budgetförslag). 



Rapport | Utredning Tveta friluftsgård | 2019-02-18 | Södertälje kommun | Kultur- och fritidskontoret 

 

18 (25) 

Tabell 2. Bedömning av befintliga styrkor/möjligheter. 

Styrkor/möjligheter Närtid Framtid Kommentar 

Kommunen har ett bra 
samarbete med föreningen SNO 

 

Stor Mellan Bedöms som stor styrka i närtid eftersom detta 
är en grundförutsättning för att klara driften av 
motions- och skidspåren, serveringen m.m. 
Däremot bedöms styrkan som ”mellan” i 
framtidsbedömningen eftersom det 
tidsperspektivet ligger bortom gällande avtal. 

Tveta friluftsgård är ett 
etablerat frilufts- och 
rekreationsområde 

Stor Stor Bedöms som en stor styrka i både närtid och 
framtid. 

Kommunen äger marken 
omkring Tveta friluftsgård 

Liten Stor Bedöms främst vara en styrka på längre sikt 
eftersom behovet av framtida markförvärv 
sannolikt är lågt. 

Tätortsnära läge Mellan Mellan Bedöms som en delvis outnyttjad potential. 

Yta och potential för utveckling 
finns 

Liten Mellan Är delvis en balansavvägning eftersom en 
alltför omfattande utveckling samtidigt kan 
minska värdet av de orörda naturvärden som 
finns idag. 

I takt med att Södertälje förtätas 
blir sannolikt tillgången till 
natur och rekreation viktigare 

Mellan Stor Ökar i enlighet med antagandet att Södertälje 
också kommer att förtätas i framtiden. 

 

Tabell 3. Bedömning av befintliga svagheter/möjligheter. 

Svagheter/hot Närtid Framtid Kommentar 

Kommunen saknar rådighet 
över byggnaderna 

Mellan Stor Investeringar är svåra att hantera med 
nuvarande ägandeform. Utmaningen ökar i 
praktiken i ett längre perspektiv. 

Osäkerhet kring föreningens 
kapacitet att utveckla och 
förvalta byggnaderna 

Liten Mellan I närtid bedöms osäkerheten som liten, däremot 
antas osäkerheten öka i framtiden.  

Osäkerhet kring föreninges 
kapacitet att drifta motions- och 
skidspår  

Liten Mellan Föreningen SNO har i närtid ideell bemanning 
för att klara driften och svagheten bedöms 
därmed som liten, däremot råder det en ökad 
osäkerhet inför framtiden. 
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Därtill har behov av översyn/åtgärder på ett antal punkter identifierats:  

• Säkra tillgång till allmänna toaletter och tillgänglighetsanpassning. 
• Säkra VA-kapaciteten. 
• Bättre koppling mellan närmaste busshållplats och Tveta friluftsgård. 
• Omtag gällande initierad finansiering och drift av konstsnöspår.  

Ska kommunen göra en satsning på att utveckla Tveta friluftsgård så är den rimliga strategin att 
kommunen ser över hur ovan nämnda svagheter/hot kan lösas samtidigt som identifierade 
styrkor/möjligheter tillvaratas och behov av översyn/åtgärder verkställs. 
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4. Strategiska val för utveckling 
Mot bakgrund av det underlag som hitintills presenterat så är utredningens bedömning att den 
enskilt största frågan är vem som ska vara ”huvudman” på Tveta friluftsgård. Till stor del avgör 
detta vilka möjliga lösningar som finns gällande utveckling av Tveta friluftsgård. 

I korthet handlar det om tre olika tänkbara alternativ: 

a) Nuvarande ägare (föreningen SNO) fortsätter äga byggnaderna och kommunen arbetar 
för att ta fram en fungerande finansieringsmodell för att klara investerings- och 
reinvesteringsbehov i föreningsägd egendom. 

b) Kommunen ger Telge Fastigheter i uppdrag att förvärva byggnaderna med kultur- och 
fritidskontoret som hyresgäst och kan därigenom investera och reinvestera i 
byggnaderna. Delar av lokalerna upplåts via nyttjanderätt eller andrahandsuthyrning för 
föreningslivets verksamheter. 

c) Kommunen ger Telge fastigheter att förvärva byggnaderna. Kommunen bildar ett 
kommunägt bolag som går in som hyresgäst samt ges i uppdrag att sköta 
verksamhetsutveckling, etablering av externa operatörer och finansiera investeringar och 
reinvesteringar med egna resultatmedel.   

De olika alternativen är i sin tur behäftade med olika för- och nackdelar samtidigt som de 
innebär olika grad av kommunalt åtagande och olika processmål. 

4.1 Alternativ A 
Nuvarande ägare (föreningen SNO) fortsätter äga byggnaderna och kommunen arbetar för att 
ta fram en fungerande finansieringsmodell för att klara investerings- och reinvesteringsbehov i 
föreningsägd egendom. 

Alternativ A kan närmast beskrivas som att tillvarata och förädla de kvaliteter som finns. För 
kommunens del är detta alternativ det som innebär minst ekonomiskt åtagande såtillvida att inga 
nya anläggningstillgångar tillförs till beståndet. Samtidigt finns en baksida i att kommunen inte 
har rådighet över de byggnadstillgångar som berörs. Utredningen bedömer att det inte är 
sannolikt att föreningen SNO har möjlighet att klara av ett flertal större investeringar på egen 
hand. Utan medfinansiering från kommunens sida saknas dessutom incitament för att styra 
utvecklingen av Tveta friluftsgård och att det sker med en kontinuitet av årliga återkommande 
satsningar över tid. 

Dock saknas det i dagsläget i kommunen en given finansieringsmodell för att kunna hantera 
föreningars utvecklingsbehov i föreningsägda lokaler, vilket således skulle behöva ses över.  
Exempelvis skulle kommunen kunna titta på hur Haninge kommun hanterar behovet genom en 
lösning som bygger på liknande principer som Idéburet offentligt partnerskap (s.k. IOP). 
Tillsvidare att en finansieringsmodell inte finns på plats så bedömer utredningen att 
utvecklingsmöjligheterna är begränsade i vad som berör föreningen SNO:s byggnader. 
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4.2 Alternativ B 
Kommunen ger Telge Fastigheter i uppdrag att förvärva byggnaderna med kultur- och 
fritidskontoret som hyresgäst och kan därigenom investera och reinvestera i byggnaderna. 
Delar av lokalerna upplåts via nyttjanderätt eller andrahandsuthyrning för föreningslivets 
verksamheter. 

Fördelen med detta alternativ är att kommunen via Telge Fastigheter kan genomföra satsningar i 
befintliga byggnader enligt gängse lokalhanteringsprocess. Kommunen kan därmed säkerställa 
att investeringarna tillförs i kommunkoncernens egendom samtidigt som kommunen har 
kontroll över lokalerna och hur dessa ska användas.  

För att förvärv ska kunna ske behöver förhandling med föreningen SNO ske. Likaså behöver en 
oberoende värdering av byggnaderna göras samt en åtgärdsplan tas fram. 

Möjligheten att locka en extern professionell operatör (exempelvis café) hänger dock på att 
Telge Fastigheter hittar en sådan hyresgäst. Detta eftersom den kommunala verksamheten är 
begränsad i möjligheten till samröre med privata vinstdrivande aktörer. 

4.3 Alternativ C  
Kommunen ger Telge fastigheter i uppdrag att förvärva byggnaderna. Kommunen bildar ett 
kommunägt bolag som går in som hyresgäst samt ges i uppdrag att sköta 
verksamhetsutveckling, etablering av externa operatörer och finansiera investeringar och 
reinvesteringar med egna resultatmedel. 

Detta alternativ kan betraktas som det mest radikala och ett drastiskt steg att ta redan i ett initialt 
skede. Dessutom är det förknippat med en lång ”uppstartssträcka” eftersom då det innebär att en 
ny organisation ska skapas. Utredningen finner det dock relevant att peka på detta som ett 
alternativ på möjlig lösning mot bakgrund av de förutsättningar som råder.  

Principiellt bygger upplägget på liknande upplägg som Lida friluftsgård som drivs av det 
kommunägda bolaget Upplev Botkyrka AB. Bolaget har i sitt ägardirektiv primärt i uppdrag att:  

Driva och utveckla Lida och Subtopia så att dessa blir kända och attraktiva för kommunens invånare och 
andra grupper utanför kommunen. Utöver att driva dessa anläggningar ska bolaget ha till uppgift att 
ensamt eller tillsammans med andra parter utveckla och marknadsföra olika arrangemang och aktiviter 
inom upplevelsesektorn som stärker kommunens varumärke6. 

Det intressanta är att titta på vilka nya möjligheter som lösningen potentiellt erbjuder. 
Exempelvis skulle ett kommunägt bolag i Södertälje kunna ha ansvar för att driva, 
verksamhetsutveckla och hitta externa samarbetspartners för kommunens samtliga 
friluftsanläggningar/friluftsgårdar. Det skulle potentiellt kunna ge en högre uppväxling och 
samkoordinering jämfört med dagsläget. 

4.4 Framgångsfaktorer 
Under utredningen har många exempel på framgångsfaktorer framkommit, inte minst genom 
samtal med tjänstemän i Botkyrka kommun och anställda i Upplev Botkyrka AB. Dock bedöms 

                                           
6 Årsredovisning 2017 – Upplev Botkyrka AB (2017, s. 3). 
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långt ifrån alla vara av relevans för utifrån Tveta friluftsgårds förutsättningar. Nedan listas de 
som bedöms som mest relevanta och applicerbara:  

• Tillgång till toaletter och bra servering är viktigast av allt. Oavsett hur många häftiga 
aktiviteter som finns – om toaletter och servering saknas så minskar intresset för att ta 
sig ut till en friluftsgård för att kanske spendera en halvdag med vänner eller familj.  

• Satsa på marknadsföring och (framförallt) information. Det första man som besökare 
ska mötas av bör vara en tydlig och samlad information över vad man kan göra och var 
det finns. För att nå de besökare som inte är vana friluftsmänniskor bör det vara enkelt 
att komma igång och orientera sig på platsen. 
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5. Slutsats och rekommendationer 
Som utredningen hitintills visat så är utvecklingsmöjligheterna för Tveta friluftsgård i hög grad 
beroende av vilken i vilken form byggnaderna ska ägas och verksamheten drivas. Samtidigt ser 
utredningen ett problem i att alla behov av åtgärder, exempelvis gällande tillgänglighet och 
toaletter, ska skjutas på framtiden tills dess att ett eventuellt beslut tagits om förvärv av 
byggnaderna. Tyvärr är detta något som i dagsläget inte ser ut att kunna nå en snabb lösning. 
Utredningen har undersökt en alternativ lösning genom bidragsfinansiering för att bekosta 
åtgärder i annans egendom, men funnit att detta inte är korrekt väg att gå. Dels för att det i 
dagsläget saknas en beslutad bidragsform liknande ett ”utvecklings- eller investeringsbidrag”; 
och dels för att det inte finns något uppenbart sätt att undvika att kommunen får ”betala 
dubbelt” för genomförda investeringar, alltså för både kostnaden att genomföra åtgärderna och 
kostnaden för värdeökningen av egendomen om kommunen i ett senare skede avser att göra ett 
förvärv. 

Med det sagt så finns möjligheten för ett fortsatt föreningsägande och föreningsdrift på Tveta 
friluftsgård om kommunen tar fram en standardiserad bidragsform som medger 
investeringsbidrag. Utredningens bedömning är att följande aspekter ska beaktas i en sådan 
bidragsform: 

• Att likabehandlingsprincipen gäller. 
• En reservation om hur bidraget beviljas – förslagsvis enligt avtal med exempelvis 

följande skrivning:  
 
Föreningar som fått investeringsbidrag får inte sälja, överlåta eller verksamhetsmässigt förändra sin 
anläggning eller lokal, eller det som investeringsbidrag beviljats för inom 10 år utan kultur- och 
fritidsnämndens medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra 
skyldighet för föreningen att återbetala hela eller del av investeringsbidraget. Fråga om 
återbetalningsskyldighet prövas av kultur- och fritidsnämnden. 

Ett införande av en ny bidragsform ger dock sannolikt inte någon tidsvinst gällande 
genomförande av åtgärder/investeringar i närtid eftersom en revidering av bidragsreglementet är 
en lång process som kräver både arbete och resurser. Vidare anser inte utredningen att det är 
rimligt enbart för att lösa behoven för Tveta friluftsgård, utan ett införande av en ny 
bidragsform bör grundas i en bred och väl förankrad viljeriktning kring hur kommunen bäst 
stödjer lokalhållande föreningar.  
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Utredningens rekommendation landar således i att följande steg tas i den fortsatta processen: 

Tabell 4. Utredningens rekommendation inför den fortsatta processen. 

När? Vad och hur? 

Våren 2019 Investeringen för konstsnöspår inom ramen för Södertäljelyftet under 2019 stoppas på grund av 
de brister och oklarheter som framkommit i utredningen. 

Juni 2019 Idébeskrivning tas fram för beslut i kultur- och fritidsnämnden om förstudie 1 inför 
upprustning av Tveta friluftsgård. 

September 2019 Förstudiemedel för förstudie 1 äskas i lokalstyrgruppen för att täcka kostnader för att 
genomföra en oberoende värdering av byggnaderna som i dagsläget tillhör föreningen SNO. 

Hösten 2019 Kultur- och fritidskontoret tillser att skyltning på Tveta friluftsgård förbättras. Dialog inleds 
med samhällsbyggnadskontoret om möjligheten att förbättra kopplingen mellan busshållplats 
och Tveta friluftsgård. 

Hösten 2019 – 
våren 2020 

Förstudie 1 genomförs gällande:  

• Förvärv av byggnaderna – alternativt endast byggnaden ”Bäckstugan”.  
• Tillgänglighetsanpassning och allmänna toaletter. En bedömning av VA-kapaciteten 

bör göras i samma skede. 

Januari – mars 
2020 

Medborgardialog för att fånga allmänhetens användande och uppfattning av Tveta friluftsgård. 

Juni 2020 Idébeskrivning för förstudie 2 tas fram för beslut i kultur- och fritidsnämnden om fortsatt 
utveckling av Tveta friluftsgård – villkorat att investeringar kan genomföras i egendom som 
kommunen har rådighet över. 

September 2020 Förstudiemedel för förstudie 2 äskas i lokalstyrgruppen för att täcka kostnader för att beräkna 
geologiska förutsättningar, genomförande och teknisk drift av konstsnöspår.  

Hösten 2020 – 
våren 2021 

Förstudie 2 genomförs gällande fortsatt utveckling av Tveta friluftsgård – villkorat att 
investeringar kan genomföras i egendom som kommunen har rådighet över. Förslagsvis är 
målet med förstudien att se över: 

• Utveckling av servering/café.  
• Utveckling av konstsnöspår med särskilt fokus på att göra en korrekt 

investeringsberäkning samt budgetera för driften. 
• Beaktande av synpunkter som framkommit i medborgardialogen.    

December 2020 Dialog inleds med föreningen SNO om en eventuell förlängning av den nuvarande driften ska 
ske eller inte. Viktigt att detta sker i samsyn. Möjligheten att göra en bedömning av 
föreningens kapacitet att sköta driften av ett konstsnöspår och utökad servering kan då utredas.  

Januari 2021 (Eventuell) projekteringsstart och genomförande av förvärv. Kultur- och fritidskontoret blir 
hyresgäst om förvärv sker. 

Våren 2021 (Eventuellt) produktionsstartsbeslut. 
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Hösten 2021 (Eventuellt) färdigställande av produktion kopplat till förstudie 1. 

Hösten 2021 (Eventuellt, om förvärv har skett) lyfter kommunen frågan om en bolagisering av Tveta 
friluftsgård ska ske. 

Januari 2022 (Eventuell) projekteringsstart kopplat till förstudie 2. 

Hösten 2022 (Eventuellt) produktionsstartsbeslut kopplat till förstudie 2. 

Våren 2023 (Eventuellt) färdigställande av produktion kopplat till förstudie 2. 
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