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Kvalitetsrapport för Sport och förening 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport Sport och 
förening, daterad den 11 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Kvalitetsrapporter är en del av kultur- och fritidsnämndens systematiska arbete 
för att säkra och utveckla kvaliteten i dess verksamheter. Samtliga enheter tar 
fram egna rapporter och föreliggande rapport rör Sport och förening. 

Kvalitetsrapporten visar bland annat Sport och förenings systematiska arbete 
med att möta de krav och förväntningar som kommer av att ansvara för idrotts- 
och friluftsverksamhet i kommunen. Utifrån rapporten lämnas ett antal förslag 
på insatser som kräver vidare utredning eller beslut. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en del av kultur- och fritidsnämndens systematiska arbete 
för att säkra och utveckla kvaliteten i dess verksamheter. Samtliga enheter tar 
fram egna rapporter och föreliggande rapport rör Sport och förening. Utifrån 
rapporten lämnas ett antal förslag på insatser som kräver vidare utredning eller 
beslut. 

Sport och förening har ett brett uppdrag. Enheten fullgör det ansvar kultur- och 
fritidsnämnden har för idrotts-och friluftsverksamhet i kommunen. Ansvaret 
omfattar bland annat stöd- och bidragsgivning, tidsfördelning och lokalbokningar 
till föreningar och organisationer samt driften av kommunens anläggningar för 
fritids- och kulturändamål.  
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Med ett brett uppdrag är det viktigt att kunna visa prioriteringar och 
viljeinriktning. Täby kommun har en strategi för idrottsverksamhet 2020–2030, 
beslutad i kultur och fritidsnämnden den 6 december 2021, § 94. Idrottsstrategin 
är något begränsad i sin omfattning och är även integrerad i kultur- och 
fritidsnämndens anläggningsplan. För att kunna möta föreningslivets önskemål 
ser Sport och förening ett behov av en tydligare och mer omfattande 
idrottstrategi.  

Undersökningar visar att Täby har ett rikt föreningsliv som når många. De 
senaste åren kan vi se en ökning bland flickors deltagartillfällen i åldern 16–20 
år. Det är en målgrupp som vi tidigare har haft svårt att nå. Utvecklingspotential 
finns dock att få tillbaka barn och ungdomar vars deltagartillfällen överlag 
minskade under coronapandemin, samt att nå ungdomar som är fysiskt inaktiva.   

Täby kommun stöttar föreningslivet med ett högt bidrag jämfört med närliggande 
kommuner. För att säkerställa att de ekonomiska stöden leder till uppsatta mål 
ser enheten ett behov av att göra en sammanhållen översyn av samtliga bidrag.  

Sport och förening kommer fortsätta sträva efter att möjliggöra för invånare att 
vara fysiskt aktiva genom en bredd av olika aktiviteter. Samarbetet och 
samverkan med föreningslivet blir fortsatt viktigt.   

Insatser som kräver vidare utredning eller beslut: 

• Utarbeta förslag på ny idrottstrategi för kultur och fritid. 
• Genomföra en sammanhållen översyn av Sport och förenings bidrag. 

 

Ekonomiska överväganden 

Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan.  

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 
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Jenny Holmberg 
RE-chef Sport och förening 

Bilaga 

- Kvalitetsrapport Sport och förening, daterad 11 augusti 2022 

 

Expedieras 

Jenny Holmberg, RE-chef Sport och förening 

Hanna Sandberg, idrottsstrateg 

Karin Karlung, utredare 
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