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§ 71 Dnr KTN 2019/000100  

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis 
idrottskola och bättre hälsa för barn och unga 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att införa en avgiftsfri idrottsskola i 
samarbete med ideella föreningar för alla barn mellan 6 och 12 år gamla.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 juli 2018.  
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018 § 122.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 april 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag tillbeslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående idrottsskola för 
barn i årskurs 1 och 2 driven av Färjestadens GoIF.  

_____ 
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V ) - Gratis 
idrottskola och bättre hälsa för barn och unga 

Beskrivning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att införa en avgiftsfri idrottsskola i 
samarbete med ideella föreningar för alla barn mellan 6 och 12 år gamla.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 juli 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018 § 122. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 4 april 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

I motionen beskrivs den positiva effekten av att barn och unga är fysiskt 
aktiva och att stillasittande får negativa konsekvenser senare i livet. Vidare 

står det att en avgiftsfri idrottskola skulle stärka den allmänna hälsan och 
motverka klasskillnader. 

Mörbylånga kommun inledde förra året ett samarbete med Färjestadens 

GoIF om att driva en idrottsskola. Barn i årskurs 1 i Färjestaden och barn i 
årskurs 1 och 2 i Mörbylånga och Gårdby är målgruppen. För att kunna delta 

i idrottsskolan måste föräldrar anmäla barn via ett formulär och betala en 
avgift på 150 kr för 12 tillfällen per läsår. Kommunens del i samarbetet är att 
informera om idrottsskolan via sin hemsida. Kommunen är alltså inte del i 

driften av skolan och äger ingen del av projektet eller dess verksamhet. 

Att expandera idrottsskolans verksamhet ligger sålunda inte på kommunens 
ansvar. Färjestadens GoIF har dock varit öppna för att samarbeta med andra 

föreningar. Men det är inte kommunens ansvar att driva frågan då 
kommunen inte är projektägare.  

Ekonomiskt skulle en expansion av idrottsskolan orsaka ökade utgifter för 
Färjestadens GoIF. Utgifterna täcks i nuläget av en avgift på 150 kr enligt 
ovan. Skulle idrottsskolan omfatta alla barn i åldrarna 6-12 år i kommunen 

kommer Färjestadens GoIF behöva ytterligare medel för att klara 
finansieringen, samt tillgång till lokaler och tjänster som gör det möjligt att 

bedriva en sådan verksamhet. Även om andra föreningar går in i ett 
samarbete med idrottsskolan kommer det sätta en ökad press på att ordna 
lokaler, tjänster och ekonomiska medel. Kommunen står redan nu i ett 

pressat läge där befintliga idrottslokaler inte täcker upp behovet som finns 
hos skolor, föreningar och privatpersoner. Med en friskola under etablering 

och en kommunal skola som är tänkt att etableras kommer problemet att späs 
på ytterligare. 
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Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att inga rimliga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förvaltningen bedömer att förslag till beslut inte behöver kommuniceras 

enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående idrottskola för barn i 

årskurs 1 och 2 driven av Färjestadens GoIF.    

Eleonor Rosenqvist 

Verksamhetsområdeschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V ) - Gratis idrottskola och bättre hälsa för 

barn och unga. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 juli 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Till Mörbylånga kommunfullmäktige 

Motion om gratis idrottsskola och bättre hälsa för barn och unga. 

Hälsa är en klassfråga. Just därför är det så viktigt att tidigt ge barn och unga 

chansen till ett välmående som hänger med upp i åldrarna. Vi vet att barn till 

lågutbildade föräldrar rör på sig mindre än de barn som har föräldrar med högre 

utbildning. Det sätter spår i hälsan senare i livet. Det är ytterligare en faktor som 

cementerar klasskillnader och det vill vi göra någonting åt. 

Idrottandet ska kunna vara lika självklart för alla barn. Börjar man idrotta som 

barn så rör man sig också mer på egen hand som vuxen på sin fritid. Man sitter 

mindre still, man mår bättre, vilket i slutändan hela samhället tjänar på. 

Idrottsrörelsen är en av våra finaste folkrörelser, den skulle kunna vara en 

murbräcka mot klassamhället. 

Vänsterpartiet vill införa en avgiftsfri idrottsskola för alla 6–12-åringar. Med ett 

par träningstillfällen i veckan får barnen möjlighet att prova på olika sporter och 

delta i ett brett föreningsliv, utan att det belastar föräldrarnas plånbok. 

Idrottsskolan ska kunna vara ett samarrangemang mellan olika ideella föreningar 

och pågå under minst en termin. Barn mellan 6-12 år får möjlighet att prova på 

olika sporter utan press att specialisera sig för tidigt. Därefter kan barnen välja 

att stanna kvar i idrottsskolans regi eller gå med i föreningarnas övriga 

verksamhet. Denna satsning gör det också möjligt för respektive idrottsförening 

att värva deltagande barn och ungdom till sin idrott. 

Idrottsskolorna blir en historisk satsning på breddidrott för barn samtidigt som vi 

stärker föreningarnas eget arbete. Detta är en jämlikhetsreform som kommer att 

göra skillnad för många 6–12-åringar både nu och i framtiden. 

 

Vänsterpartiet yrkar 

att Mörbylånga kommun inför en idrottsskola för barn mellan 6 och 12 år i 

samarbete med det lokala föreningslivet.  

 

Ölands Skogsby 2018-07-07 

 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Vänsterpartiet i Mörbylånga 


