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§ 158 Svar på motion från Lage Ölund (-) avseende
underhåll samt äldreanpassning av befintligt
utegym på Muskö
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har inkommit med en motion som yrkar Haninge
kommun skyndsamt och i samarbete med Muskö
pensionärsförening och Muskö idrottsförening verkar för att
uppgradera och äldreanpassa befintligt utegym på Muskö.
Motionen har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden samt till
äldrenämnden. Motionen hanterades på äldrenämnden 2019-05-29
§ 94 som ansåg att detta inte omfattas av nämndens ansvarsområde
och sände den till kultur- och fritidsförvaltningen. Vid idrotts- och
fritidsnämndens behandling av ärendet, 2019-05-22 § 59,
konstaterades att kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av
att bygga fler ytor för spontanidrott på nya ställen i kommunen och
i dagsläget inte prioriterar en anpassning av utegymmet på Muskö
för seniorer.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas svar och
konstaterar utöver vad som anges i idrott- och fritidsnämndens
yttrande att utegymmet på Muskö har anlagts av Muskö IF.
Kommunen har alltså inte ansvar för skötsel av utegymmet på
Muskö och motionen föreslås därför avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-05-29 § 94
- Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-05-22 § 59
Överläggningar i kommunstyrelsen

Lage Öhlund (-) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Lage Öhlunds (-) yrkande
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om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Göran Florén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lage Öhlund (-) yrkar bifall till motionen.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar att ärendet återremitteras
till kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid pågående sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen.” Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 32 ja-röster mot 27 nej-röster. 1
ledamot avstår och 1 ledamot är frånvarande (omröstningsresultat,
se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. Därmed faller
övriga yrkanden som framförts under debatten.
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Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen genom
minoritetsåterremiss med motivering att utreda ansvaret för
underhåll av befintligt utegym på Muskö.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Idrotts- och fritidsnämnden, äldrenämnden,
motionären

Utdragsbestyrkande

