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Kommunledningskontoret Idrotts- och fritidsnämnden 

Handläggare: 
Larsson Sten 

Motion av Mia Nordström (C) om att förenkla 
för barn och ungdomar att idrotta 
Förslag till beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet 

Ärendet 

Mia Nordström (C) har i motion väckt den 5 november 2018 föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar att 

- utveckla förslag som idrottspeng för en mer aktiv fritid för skolbarn, 

- i samverkan med idrotts- och föreningslivet i kommunen utveckla en applikation 
som samlar och förenklar information om öppettider, kostnader, anmälan, buss-
och cykelförbindelser. 

Motionen biläggs ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektivet har beaktats i beredningen. 

Föredragning 

Idrotts- och fritidsnämnden stödjer barn och ungdomars fritid genom att ge 
subventioner till föreningar som organiserar och genomför fritidsaktiviteter, med fokus 
på åldersgruppen 5-25 år. Det största stödet går till idrottsföreningar, som också 
engagerar flest barn och unga. Utöver subventioner stödjer kommunen även, i 
samverkan med Upplands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna, idrottens eget 
studieförbund, kvalitets- och utvecklingsarbete i föreningarna genom 
utbildningsinsatser, rådgivning, information mm. 

Nämndens subvention ges dels i form av kontanta föreningsbidrag och genom att 
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tillhandahålla lokaler till föreningars aktiviteter genom den s.k. markeringsavgiften. 

Genom att kanalisera kommunens stöd till barn och ungas fritid till föreningslivet sker 
en samverkan med det stöd som staten/regeringen ger för samma ändamål. Det 
statliga stödet fördelas via Riksidrottsförbundet (RF) samt till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Exempel på ytterligare stödjande och främjande insatser som nämnden är engagerad i 
för att underlätta och möjliggöra för fler att delta i idrott är: 

- Fritidsbanken. Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med idrottsutrustning. 
Genom att låna idrottsutrustning blir det billigare att delta i idrott. 

- Parasportotek, som lånar ut utrustning för parasport som är idrott för personer 
med funktionsvariationer. 
Sportis, en verksamhet där föreningar organiserar fritidsaktiviteter i anslutning 
till skoldagen 

Att med nuvarande ekonomiska förutsättningar utveckla och finansiera ytterligare en 
strategi för stöd till barns och ungas idrott i form av en idrottspeng, skulle innebära 
mindre stöd till föreningar och sämre möjligheter för barn och unga att delta i 
organiserad idrott. 

Utvecklingen av system för information för att underlätta och stödja deltagande i 
fritidsaktiviteter pågår i nämndens arbete, bland annat genom de uppdrag som 
kommunfullmäktige givit kring bokning och marknadsföring av lokaler och 
anläggningar, digital utveckling och utveckling av Föreningsservice. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 
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Förenkla för barn och ungdomar att idrotta 

Idag sitter vi en allt större del av tiden, både barn och vuxna, i skolan, på 
jobbet, i bilen, på tåget och ofta framför datorer, mobiltelefoner och IPads. 

Om en allt större del av tiden ägnas åt stillasittande och aktivering av enbart 
hjärnan, och en allt mindre del av tiden till rörelse och aktivering av flera 
sinnen, så leder det till mer fysisk och psykisk ohälsa. Därför är det idag så 
otroligt viktigt att samhället hjälper barn och föräldrar till en mer aktiv fritid. 

Vi lever också i en tid då många upplever tidsbrist och ett oändligt 
informationsutbud. Sammantaget ger detta nya utmaningar och möjligheter 
till en mer aktiv fritid. Men att som förälder söka bland det stora utbudet av 
idrott och att anmäla i tid kräver en ganska hög motivation, IT kompetens, 
kunskap i det svenska språket och inte sällan en ganska god ekonomi för att 
ha råd. 

En idrottspeng till alla skolbarn och en applikation som samlar idrott- och 
fritidsutbud för barn och ungdomar i kommunen kan vara lösningar som 
underlättar för att aktivera fler barn och föräldrar i idrotts- och föreningslivet. 

Centerpartiet yrkar för 

att utveckla förslag som idrottspeng för en mer aktiv fritid för 
skolbarn 

att i samverkan med idrotts- och föreningslivet i kommunen utveckla 
en applikation som samlar och förenklar information om 
öppettider, kostnader, anmälan, buss- och cykelförbindelser 

Mia Nordström 
Centerpartiet 
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