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Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresöinitiativet om en etablering av ytterligare en kommunal
padelbana avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Padel är en mycket populär racketsport som växt snabbt de senaste åren. Det
är kul att Tyresö kommun var snabba med att bygga två utomhusbanor i
kommunen. Förslagsställarens bedömning är att det borde finnas underlag och
intresse för ytterligare en bana i Tyresö strand för kommuninvånare i Strand,
Brevik och Öringe.
Förslagsställaren anser att ytterligare en padelbana i kommunen skulle bidra till
den fysiska hälsan i och med ökade möjligheter till spontanidrottande, men
även till socialt umgänge och nya bekantskaper för kommuninvånare i alla
åldrar.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Tyresöinitiativet om en etablering av ytterligare en kommunal
padelbana avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Det har kommit att bli tydligt att det under en längre tid har funnits en
samhällstrend där fler personer söker sig ut för att röra på sig och att dessa
efterfrågar olika former av aktiviteter. Därför är det viktigt att kommunen kan
erbjuda olika ytor för spontanrörelse och idrott, något som varit en prioritering
under den gångna mandatperioden. Det är också den bakliggande orsaken till
att styret i kultur- och fritidsnämnden valde att investera i två avgiftsfria
padelbanor inom kommunen, en i nära anslutning till skateparken i centrala
Tyresö och en inom Trollbäckens IP. När dessa planer etablerades så fanns det
en påkommande brist på tillgängliga spelplaner i landet, men eftersom padel
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har kommit att bli en av Sveriges snabbast växande sporter så har efterfrågan
på nya planer över tid kommit att bli alltmer mättat av andra aktörer. Med detta
i åtanke så ser jag det inte som motiverat i nuläget att investera i några fler
kommunala padelbanor, utan det kan istället ses som motiverat att satsa på
andra typer av aktiviteter som fortsätter att öka den fysiska rörelsen inom
kommunen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tyresöinitiativ, padelbana Tyresö strandområdet.pdf
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