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 Dnr 2022-000194 08 

KF § 152 Svar på motion om idrottsskola  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och i stället fortsätta att prioritera de 
populära lovprogram som har erbjudits barn och ungdomar i Tibro kommun under flera år. 

Ärendet 

En motion om idrottsskola har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD). 
Motionärerna skriver bland annat att flera rapporter visar att den fysiska aktiviteten hos 
barn minskar, att den psykiska ohälsan ökar samt att fetma återigen ökar, efter en trend 
med minskande siffror. 

Motionärerna anser att ett sätt att vända trenden är att anordna en sommaridrottsskola, 
likt den som ordnas i Hjo kommun. Sommaridrottsskolan är ett läger som pågår under fyra 
dagar under sommarlovet, där barn får testa på olika idrotter som finns i kommunen. Detta 
leder förhoppningsvis även till att fler barn fortsätter och blir en del av det viktiga 
föreningslivet. Motionärerna föreslår därför att berörda nämnder ska ges i uppdrag att 
beräkna kostnaden samt att införa en sommaridrottsskola likt den i Hjo kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-06-17 att överlämna motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden svarar bland annat att kultur- 
och fritidsförvaltningen under många år har samordnat ett omfattande lovprogram där 
barn och ungdomar erbjuds att delta i varierande aktiviteter som har varit kostnadsfria. 
Lovaktiviteterna är väldig populära med ett stort deltagarantal och föreningslivet är en stor 
och viktig del i programmet.  

Nämnden svarar vidare att idrottsskola är en bra aktivitet men, i jämförelse med 
lovprogrammet, når den få barn och varar bara under en kort tidsperiod. Flera föreningar 
arrangerar dessutom själva idrottsskolor på sommarlovet. Nämnden vill därför fortsätta att 
prioritera lovprogrammen och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till motionen. 

Maria Marić (KD) och Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag mot Åse Nicklassons (SD) förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-20 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-10-03 § 45 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-12 
Motion om idrottsskola, 2022-06-01   

Beslut delges 

Motionärerna 
Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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