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§ 159 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om förbättrade möjligheter till spontanmotion
och idrottsutövande
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) föreslår i en motion att
- Haninge kommun utvecklar spontanidrottsytorna på försök på
flera av kommunens egna tomter. Som ett första steg: Vendelsö
3:122 Lisebergsvägen/Vendelsömalmsvägen samt
Tyrestavägen/Brandbergsleden. Slår det väl ut utökas antalet
spontanmotionsytor i kommunen
- Anläggningsarbetet slutförs i god tid så att det finns möjlighet för
alla partier att utvärdera resultatet och besluta om eventuell fortsatt
utbyggnad i god tid före valet 2022.
Motionen har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden som i sitt
yttrande 2019-04-24, § 47, skriver att det satsats på flera
spontanidrottsytor de senaste åren och att det kontinuerligt pågår
arbete med att utveckla platser för fysisk aktivitet i kommunen.
Utegym finns till exempel i anslutning till flera motionsspår och
idrottsanläggningar. Under 2018 färdigställdes en padeltennisbana,
två tennisbanor, ett street-workout gym, en aktivitets/motorikbana
för barn samt en allaktivitetsyta med sand och konstgräs och
skapade ytterligare möjligheter till rörelse för kommunens
invånare.
Motionären föreslår ett par specifika ytor för spontanidrottsytor,
Vendelsö 3:1222 och Söderby 2:27. Idrotts- och fritidsnämnden
konstaterar i sitt yttrande att det finns ytor för spontanidrott i
närheten av båda dessa områden.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom idrotts- och
fritidsnämndens yttrande och föreslår att motionen avslås i sin
helhet.
Underlag för beslut

- Motionen
- Idrotts- och fritidsnämndens beslut 2019-04-24, § 47
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag med instämmande av
Vänsterpartiet samt Sverigedemokraternas 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.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
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För kännedom: Motionären
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