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Återremiss angående medborgarförslag om
motionsredskap i Stora Vika
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta.

1. Avslå medborgarförslaget

Christel Bäckström
T.f. Förvaltningschef

Christer Dahl
Kultur- och fritidschef

Sammanfattning
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-06-03, § 36 behandlades för
första gången medborgarförslaget om att upprätta 10 olika motionsredskap vid 5
olika platser i Stora Vika. Förvaltningen föreslog nämnden att avslå förslaget på
grund av bristande ekonomiskt utrymme. Nämnden beslöt att återremittera
förslaget till förvaltningen för att få fram en mer exakt kostnad. Vid
nämndsammanträdet 2013-09-23, § 52 togs ärendet upp på nytt efter en mer
grundlig genomgång av de beräknade kostnaderna. Förvaltningen föreslog åter
nämnden att avslå medborgarförslaget med samma motivering som tidigare.
Nämnden beslutade dock att istället föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget. Då kommunfullmäktige redan sedan tidigare beslutat att den
nämnd som fått ett medborgarförslag på sitt bord själv måste ta ställning genom
att bevilja eller avslå det samma, har ärendet återreturnerats till kultur- och
fritidsnämnden för eget ställningstagande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid barn- och utbildningsförvaltningens kultur- och
fritidsenhet i dialog med nämndsekretariatet vid miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
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Ärendebeskrivning
Efter dialog med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sekretariat framgår att
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i en tjänsteskrivelse med
diarienummer 2012.0818-2 daterad 2012-12-04 tagit fram exakta kostnader vad
det skulle innebära att upprätta sådana s.k. ”trippelredskap” utmed sjövägen i
Stora Vika. Totalkostnaden för tre redskap beräknas där till ca 200 000 kronor där
kostnader för drift och kapitalkostnader tillkommer.
Förvaltningens ståndpunkt
Mot bakgrund av de kostnader förslaget skulle innebära att genomföra, föreslår
förvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Totalkostnaden för förslaget om det genomfördes i sin helhet skulle bli ca 700 000
kronor om man investerade i s.k. ”trippelredskap”. Med ”trippelredskap” menas
utrustning som erbjuder tre olika träningsmoment. Tillkommer gör drifts- och
kapitalkostnader.
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