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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Lundgren 

KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2021-12-06 

Svar på motion: Inför rutiner för dokumentation av 
årligt underhåll 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Inför rutiner för dokumentation av 
årligt underhåll, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 
föreslagit att Täby kommun ska införa rutiner för dokumentation av årligt 
underhåll av fastigheter och infrastruktur för att årsvis kunna följa upp 
dokumentationen. Motionären menar att detta förebygger kostnadskrävande 
insatser som kan uppstå på grund av bristande underhåll. Motionären lyfter 
specifikt Täby kommuns motionsspår som exempel där det, enligt motionären, 
saknas dokumentation för underhåll.  

Motionsspåren i Täby genomgår rutinmässiga underhållsarbeten som sker i 
enlighet med programmet för friluftsliv i Täby. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår därför att motionen inte ska föranleda några ytterligare åtgärder. 

Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 
föreslagit att Täby kommun ska införa rutiner för dokumentation av årligt 
underhåll av fastigheter och infrastruktur för att årsvis kunna följa upp 
dokumentationen. Motionären menar att detta förebygger kostnadskrävande 
insatser som kan uppstå på grund av bristande underhåll. Motionären lyfter 
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specifikt Täby kommuns motionsspår som exempel där det, enligt motionären, 
saknas dokumentation för underhåll.  

Motionen behandlas även i kommunstyrelsen samt i stadsbyggnadsnämnden. 
Där behandlas motionärens frågor om underhåll av kommunens bebyggda 
fastigheter respektive infrastruktur. 

Täby kommun har cirka 28 kilometer anlagda motionsspår. Cirka 16 kilometer av 
dessa är belysta. Därtill finns det vandringsleder och hästvägar utspridda i 
kommunen. Motionsspåren genomgår rutinmässiga underhållsarbeten som sker i 
enlighet med programmet för friluftsliv i Täby. 

Underhåll som regelbundet genomförs innefattar: 

 Årlig klippning av spårkanter 

 Årlig påfyllnad av cirka 100 till 150 ton sand/grus 

 Månadsvis genomförda ronderingar och kontroll av dräneringsrör 

 Åtgärder vid felanmälningar och stormar 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår med anledning av ovanstående att motionen 
inte ska föranleda några ytterligare åtgärder. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Samhällsutvecklingschef 

Jenny Holmberg 
RE-chef Sport och förening 

Bilagor 

- Motion: ”Inför rutiner för dokumentation av årligt underhåll”, daterad 8 
februari 2021 
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