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§ 47

Remiss: Motion från Christian Lindefjärd (SD)
om förbättrade möjligheter till spontanmotion
och idrottsutövande

Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har lämnat en motion i
kommunfullmäktige om förbättrade möjligheter till spontanmotion
och idrottsutövande. Motionen har sänts på remiss till idrotts- och
fritidsnämnden för yttrande.
Motionären lyfter fram att det finns många små ”gröna plättar” som
redan idag används för olika bollspel och motionsaktiviteter och
som skulle kunna utvecklas för att stimulera till mer spontanmotion
och idrottsutövande. Som exempel på önskvärda anläggningar
nämns tennisbanor för padel, utegym och boulebanor.
Som ett första steg föreslås utveckling ske av parkområdena
Vendelsö 3:122 Lisebergsvägen/Vendelsömalmsvägen samt
Tyrestavägen/Brandbergsleden. Slår detta väl ut, utökas antalet
spontanmotionsytor till fler platser inom kommunen, enligt
förslaget.
Motionären föreslår vidare att anläggningsarbetet slutförs i god tid
så att det finns möjligheter för alla partier att utvärdera resultatet
och besluta om eventuell fortsatt utbyggnad i god tid före valet
2022.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen har de senaste åren satsat på flera
nya spontanidrottsytor och jobbar kontinuerligt med att utveckla
platser för fysisk aktivitet i kommunen.
I flera av kommunens områden finns idag utegym som är placerade
i anslutning till motionsspår eller idrottsanläggningar för att
attrahera och stimulera till rörelse. Flera nya spontanidrottsytor –
som en padeltennisbana, två tennisbanor, ett street-workout gym,
en aktivitets/motorikbana för barn samt en allaktivitetsyta med sand
och konstgräs – färdigställdes under 2018 och skapade ytterligare
möjligheter till rörelse för kommunens invånare.
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Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor
genom att bland annat kartlägga de ytor som finns och hur de
används. Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på
möjligheterna att skapa aktiva mötesplatser som är trygga och
välkomnande och attraherar olika målgrupper ur ett
genusperspektiv.
De specifika ytor som föreslås i motionen, Vendelsö 3:1222 och
Söderby 2:27, har stadsbyggnadsförvaltningen markskötselansvar
för. Kultur- och fritidsförvaltningen vill därför inte yttra sig över
lämpligheten i att just dessa ytor utvecklas med nya anläggningar
men kan konstatera att det i närområdet finns många olika
möjligheter till sponanidrottande redan idag. Vid Vendelsömalms
IP finns en motorikbana för barn samt ett utegym och vid
Svartbäckens skola ligger kommunens idag enda padeltennisbana
och street-workout gym.
Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-02-27 – Motion från
Christian Lindefjärd (SD) om förbättrade möjligheter till
spontanmotion och idrottsutövande

-

Karta över Vendelsö 3:1222

-

Karta över Söderby 2:27

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Överläggningar i nämnden

Tomas Broberg (SD) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning

Ordföranden förklarar att han avser ställa arbetsutskottets förslag
mot Sverigedemokraternas förslag och nämnden godkänner den
beslutsgången.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Nämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Reservationer

Tomas Broberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom: stadsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

