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§ 13

Svar på motion från Lage Ölund (-) avseende
underhåll samt äldreanpassning av befintligt
utegym på Muskö, minoritetsåterremitterat
ärende

Sammanfattning

Lage Ölund (-) har inkommit med en motion där han yrkar att
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.
Ärendet minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 201910-07, § 158, med motiveringen att utreda ansvaret för underhåll av
befintligt utegym på Muskö.
Förvaltningens synpunkter

Vad gäller ansvarsfrågan för underhåll av utegymmet på Muskö har
Muskö IF ett driftavtal med kommunen där de ansvarar för driften
av utegymmet och andra anläggningar och friluftsytor på Muskö,
dvs motionsspår, isbana, fotbollsplan och boulebanor. Föreningen
ska kratta och jämna ut marken vid stationerna på utegymmet, ta
hand om sophanteringen samt göra mindre reparationer. För detta
får de årligen en summa av kommunen, nuvarande avtal gäller till
och med år 2021.
Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för större reparationer och
underhåll. Nämnden skriver i sitt remissvar 2019-05-22, § 59, att
en senioranpassning av utegymmet på Muskö inte är prioriterad.
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Om Muskö IF har idéer och förslag kring utegymmet kan
föreningen kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom nämndens
bedömning och föreslår att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Protokollsutdrag idrotts- och fritidsnämnden 2019-05-29 § 94
- Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-05-22 § 59
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-07, § 158
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Lage Öhlund (-) och Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
motionen.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att motionen bifalles.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Lage Öhlunds (-),
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets 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
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären, IFN, ÄN
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