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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Lundgren 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-11-09 

Svar på motion: Egen idrotts- och fritidsnämnd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Egen idrotts- och fritidsnämnd, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 
konstaterat att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och att idrott och 
fysisk aktivitet är bra botemedel mot psykisk ohälsa. Det finns dock för få 
idrottshallar och anläggningar i Täby, menar motionären. Mot bakgrund av detta 
yrkar motionären att Täby kommun borde inrätta en ny nämnd med fokus på 
idrott och hälsa. Motionären önskar även att antalet hallar och anläggningar i 
Täby kommun ska öka i syfte att säkerställa att fler av Täbys invånare får 
möjlighet till träning. 

Täby kommun bedriver idag ett aktivt arbete på flera plan i syfte att motverka 
fysisk och psykisk ohälsa hos kommunens invånare. Psykisk ohälsa hos unga är 
en högprioriterad fråga. Flera mätningar visar att Täbys invånare i hög grad är 
fysiskt aktiva. Även arbetet med idrottsanläggningar är högprioriterat från 
kommunens sida.  

I Täby kommer frågan som rör nämndernas organisation att behandlas efter valet 
2022 i de partiöverläggningar som då kommer att äga rum. Bedömningen i 
dagsläget är att det inte föreligger något behov av en egen idrotts- och 
fritidsnämnd. 
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Ärendet 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 
konstaterat att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och att idrott och 
fysisk aktivitet är bra botemedel mot psykisk ohälsa. Det finns dock för få 
idrottshallar och anläggningar i Täby, menar motionären. Mot bakgrund av detta 
yrkar motionären att Täby kommun borde inrätta en ny nämnd med fokus på 
idrott och hälsa. Motionären önskar även att antalet hallar och anläggningar i 
Täby kommun ska öka i syfte att säkerställa att fler av Täbys invånare får 
möjlighet till träning. 

Mot bakgrund av detta yrkar motionären att Täby kommun ska inrätta en ny 
nämnd med fokus på idrott och hälsa och som prioriterar invånarnas psykiska 
såväl som fysiska hälsa. Motionären önskar även att antalet hallar och 
anläggningar i Täby kommun ska öka i syfte att säkerställa att fler av Täbys 
invånare får möjlighet till träning. 

Hälsofrämjande arbete i Täby kommun 
Täby kommun bedriver ett aktivt arbete för att motverka både psykisk och fysisk 
ohälsa hos barn och ungdomar. I kommunens verksamhetsplan för 2021 anges 
att insatser mot psykisk ohälsa i skolan ska ges särskild prioritet. Den centrala 
elevhälsan i kommunen tillförs 1,2 mnkr utöver den generella höjningen.  

Med anledning av coronapandemin har Täbys kommunala skolor tagit fram nya 
program och anvisningar i syfte att förbättra förutsättningar för 
utomhusundervisning, rastverksamhet utomhus och ökad fysisk aktivitet. 
Skolorna arbetar aktivt med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. 
Personal har fått kompetensutveckling i metoder för att främja psykisk hälsa och 
minska stress hos eleverna. 

Vad gäller fysisk aktivitet hos Täbys invånare visar statistik från Folkhälso-
myndigheten att Täby kommun har den tredje högsta andelen invånare i länet 
som uppger att de är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka. Även gällande 
deltagartillfällen i idrottsföreningar är kommunens resultat goda. För ungdomar 
mellan 13-20 år har Täby kommun bland de fem högsta resultaten i länet. 

Idrottsanläggningar i Täby kommun 
Kommunen arbetar löpande och aktivt med att säkerställa ett ändamålsenligt 
utbud av anläggningar för idrott. Som ett led i detta beslutade kultur- och 
fritidsnämnden under år 2020 om en anläggningsplan för Täbys 
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idrottsanläggningar. Planen utgör underlag till kommunens övergripande 
lokalförsörjningsplan och investeringsplanering. Flera åtgärder kopplade till 
anläggningar har genomförts det senaste året och ytterligare åtgärder planeras. 

Täby kommuns investeringsplan för de kommande åren visar också att 
anläggningsfrågor är högt prioriterade. Investeringsplanen för perioden 2021 till 
2023 omfattar investeringar om 2 621 mnkr, varav 561,6 mnkr avser 
investeringar kopplade till kultur, idrott och fritid. Detta motsvarar 21,4 procent 
av utrymmet i investeringsplanen. Den stora merparten rör idrottsanläggningar. 

Slutsatser 
I Täby kommer frågan som rör nämndernas organisation att behandlas efter valet 
2022 i de partiöverläggningar som då kommer att äga rum. Bedömningen i 
dagsläget är, utifrån ovan, att det inte föreligger något behov av en egen idrotts- 
och fritidsnämnd. 

Ekonomiska överväganden 

Erfarenheter från andra kommuner visar att inrättandet av en ny nämnd skulle 
riskera att öka kommunens kostnader med ca 3 mnkr årligen. Kostnaderna skulle 
framför allt bestå av ökad personal inom utredning och administration. 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 

 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 
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Bilagor 

– Motion, ”Egen idrotts- och fritidsnämnd”, daterad den 8 mars 2021 
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