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Dnr KS 2019/524

§ 34

Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
att behålla fritidsgårdar

Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
om att upphäva beslutet i idrotts- och fritidsnämnden om
nedläggning av fritidsgårdar, samt att kostnaden för en fortsatt
verksamhet belastar det ekonomiska resultatet.
Motionären refererar till ett radioinslag från Sveriges radio där en
ung person och en förälder uttalar sig om fritidsgården på Dalarö.
Vidare refererar motionären till den utredning om
fritidsgårdsverksamhet som förvaltningen genomfört.
Motionen har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden och de har
inkommit med svar 2020-02-12 § 15. I svaret har idrotts- och
fritidsnämnden redogjort för bakgrunden till beslutet om att lägga
ner vissa fritidsgårdar. Nämndens uppfattning är att
utvecklingsarbetet kommer att leda fram till en angelägen och
spännande fritidsgårdsverksamhet för unga i Haninge.
Förvaltningens synpunkter

Under 2019 varslade Sveriges kommuner och regioner (SKR) om
att en lågkonjunktur kommer att drabba Sverige och att
kommunerna kommande år går in i ett svårt läge. Under början av
2020 har covid-19 pandemin påverkat lågkonjunkturen negativt
och kommunerna kommer att drabbas med minskade skatteintäkter
och en ökad arbetslöshet. Kommunen står alltså inför
besparingsåtgärder kommande år. Behoven, främst i form av ökade
volymer, ökar men de ekonomiska resurserna ökar inte i samma
takt.
I samband med arbetet inför mål och budget 2019-2020 tillsatte
kultur- och fritidsförvaltningen en utredning av
fritidsgårdsverksamheten för att kunna möta en budget inom
tilldelad ram. Utredningens ambition är att hantera besparingen på
ett sätt som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling på
lång sikt.
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Den 23 oktober 2019 fattade idrotts- och fritidsnämnden beslut om
att avveckla verksamhetsformen träffpunkt. Avvecklingen innebär
en besparing för fritidsgårdsverksamheten på drygt 2 mnkr. Idrottsoch fritidsnämnden har som ambition att stärka kvaliteten i
kommunens kvarstående fritidsgårdsverksamhet genom nya typer
av arbetssätt och verksamhetsinriktningar för att bättre svara upp
mot ungas behov och önskemål, nå en betydligt större andel
ungdomar i Haninge samt uppnå jämställdhetsmålet. I
utvecklingsarbetet kommer såväl medarbetare som unga i
målgruppen delta för att skapa en fritidsverksamhet som angår
många fler unga i Haninge.
Den 1 januari 2020 avvecklades Lyckebygården och under
sommaren 2020 även Dalarögården. Ett partnerskapsavtal för
upphållsverksamhet på Dalarö har ingåtts med en förening. I
Strategi och budget 2021 – 2022 beslutade idrotts- och
fritidsnämnden att inte avveckla Vendelsögården och
Tungelstagården.
Med ovanstående som bakgrund föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motion från Samuel Skånberg (V) om att behålla fritidsgårdar 2019-11-01
- Protokoll idrotts- och fritidsnämnden 2020-02-12, § 15
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V), Sven Gustafsson (M) och Lage Öhlund (-) yrkar
bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets,
Moderaternas och Lage Öhlunds (-) yrkande 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

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

1. Motionen avslås.
Reservationer

Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar med instämmande av Michael
Fridebäck (M), Lage Öhlund (-), Eva Karlsson (-) och Magnus
Malmberg (-) bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Vänsterpartiet, Moderaternas, Lage
Öhlund (-), Eva Karlsson (-) och Magnus Malmbergs (-) yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar
fullmäktige att bifalla motionen.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 38 ja-röster
mot 22 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande (omröstningsresultat,
se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg, William Friström, Sevim Celepli och Margareta
Jonsson - samtliga (V) - Eva Karlsson, Lage Öhlund och Magnus
Malmberg - samtliga (-) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

För kännedom: Motionären, IFN
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