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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Kangeryd 

KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2023-03-21 

Svar på motion: Se över och komplettera 
rastplatser med fler fasta bord och bänkar samt 
återskapa en rogivande och trevlig naturmiljö 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Se över och komplettera 
rastplatser med fler fasta bord och bänkar samt återskapa en rogivande och 
trevlig naturmiljö. 

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 19 april 2022 
föreslagit att Täby kommun ser över och kompletterar kommunens rastplatser 
med fler fasta bord och bänkar samt återskapar en rogivande och trevlig miljö. 
Motionären menar att kommunens rastplatser är i stort behov av underhåll och 
att kommunen bör göra mer för att erbjuda en rogivande naturmiljö. 

Täby kommun jobbar idag aktivt för att upprätthålla en trevlig och inbjudande 
naturmiljö längs kommunens vandringsleder. Värdefulla upplevelsevärden ska 
beaktas och olika målgrupper ska känna igen sig och vara trygga i ledens 
servicenivå och likvärdighet.  

Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 19 april 2022 
föreslagit att Täby kommun ser över och kompletterar kommunens rastplatser 
med fler fasta bord och bänkar samt återskapar en rogivande och trevlig miljö. 
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Motionären menar att kommunens rastplatser är i behov av underhåll och att 
kommunen bör göra mer för att erbjuda en rogivande naturmiljö. 

Täby kommun deltar i ett nätverk som heter Roslagsleden, som syftar till att 
förstärka upplevelsen av en sammanhållen vandringsled över kommungränserna. 
Värdefulla upplevelsevärden ska beaktas och olika målgrupper ska känna igen sig 
och vara trygga i ledens servicenivå och likvärdighet.  

Varje vår inspekteras Roslagsleden av en oberoende besiktningsperson som 
sammanställer eventuella brister och förslag på åtgärder och förbättringar i en 
rapport. Motionären lyfter vindskyddet vid södra änden av Fjäturen som ett 
exempel på dåligt underhållen plats. Efter en inspektion under 2022 kunde det 
bland annat konstateras att vindskyddet vid Fjäturen hade fått ett nytt tak och 
ansågs vara i gott skick.  

Vidare anser motionären att det bör finnas fler fasta bord och bänkar i anslutning 
till vandringsledernas rastplatser. Kultur och fritid noterar regelbundet 
inkommande synpunkter och önskemål från invånare, och kan i dagsläget inte 
notera några önskemål som berör krav på fler fasta bord och bänkar. Täby 
kommun arbetar regelbundet för att upprätthålla en trevlig och inbjudande 
naturmiljö kring kommunens vandringsleder och det sker regelbunden tillsyn via 
kommunens driftavtal med Eko Mark och Miljö. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Jenny Holmberg 
RE-chef Sport och förening 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2023-01-30 
Dnr KFN 2023/24-55 

3(3) 

Bilagor 

- Motion, daterad den 19 april 2022. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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