SOLNA STAD
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG

SID 1 (2)
2016-11-14

§ 156
Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid Huvudsta
strand (KS/2016:197)
Sammanfattning
Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj
2016. Motionären föreslår att tekniska nämnden i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att inrätta ett utomhusgym på lämplig plats vid
Huvudsta strand.
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande framfört att de ställer sig positiva till
åtgärder som utomhusgym, men att det förutsätter beslut i stadens verksamhetsplan
och budget.
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det i verksamhetsplan och budget för
2017 finns ett uppdrag om att utreda platser för fler utegym i Solna. En plats i
Huvudsta, som kan tänkas lämplig för ett utegym är vid Huvudsta strand. Var den i
så fall skulle kunna placeras får mer i detalj, som framförs i motionen, utredas när
det blir aktuellt.
Stadsledningsförvaltningen föreslår således att motionen besvaras för slutligt utredas
enligt uppdraget i verksamhetsplan och budget för 2017.
Yrkanden
Pehr Granfalk (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med förtydligandet att
motionen anses besvarad med hänvisning till stadsledningsförvaltningens
redovisning av motionen och beslut om verksamhetsplan och budget 2017-2019.
Arne Öberg (S) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels bifall till (M):s förslag
och bifall till (S):s förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
bifaller (M):s förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till stadsledningsförvaltningens redovisning av motionen och beslut
om verksamhetsplan och budget för 2017 – 2019 i övrigt.

Signatur

SOLNA STAD
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG

SID 2 (2)
2016-11-14

Reservation
Arne Öberg anmäler för (S) reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Signatur

SOLNA STAD
Stadsledningsförvaltningen

2016-10-31
SID 1 (1)
KS/2016:197
TJÄNSTESKRIVELSE

Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid
Huvudsta strand
Sammanfattning

Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2016.
Motionären föreslår att tekniska nämnden i samarbete med kultur- och fritidsnämnden
får i uppdrag att inrätta ett utomhusgym på lämplig plats vid Huvudsta strand.
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande framfört att de ställer sig positiva till åtgärder
som utomhusgym, men att det förutsätter beslut i stadens verksamhetsplan och budget.
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det i verksamhetsplan och budget för
2017 finns ett uppdrag om att utreda platser för fler utegym i Solna. En plats i Huvudsta, som kan tänkas lämplig för ett utegym är vid Huvudsta strand. Var den i så fall skulle kunna placeras får mer i detalj, som framförs i motionen, utredas när det blir aktuellt.
Stadsledningsförvaltningen föreslår således att motionen besvaras för slutligt utredas
enligt uppdraget i verksamhetsplan och budget för 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Kristina Tidestav
Stadsdirektör

Anders Offerlind
Förvaltningschef

SOLNA STAD
Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

SID 1 (1)
2016-10-18

§ 70
Motionssvar om utomhusgym vid Huvudsta strand (KFN/2016:88)
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i remiss från kommunstyrelsen givits i uppdrag att
avge svar med anledning av motion om utomhusgym vid Huvudsta strand
(M:18/2016). Motionären menar att det populära stråket skulle bli ännu mer uppskattat med ett utomhusgym som skapar ”en ännu bättre social dynamik” och även
gynna både mental och fysisk hälsa. Därför yrkas fullmäktige besluta ”att tekniska
nämnden i samarbete med kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inrätta ett
utomhusgym på lämplig plats vid Huvudsta strand”.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till åtgärder som utegym, vilket
kan förbättra möjligheterna till rörelse och idrott och därigenom stödja folkhälsan.
Förvaltningen har idag ansvar för två utegym, i Bergshamra och Råstapark, medan
det mindre utegymmet i Skytteholmsparken ligger under tekniska nämndens ansvar.
Det planeras också ett utegym i Järvastaden genom exploatörens, Järvastadens AB,
försorg.
Uppförandet av ett nytt utomhusgym kräver beslut i stadens verksamhetsplan och
budget för investeringar, samt en planering för drift av underhåll och skötsel. Om ett
utegym ska föreslås uppföras vid Huvudsta strand, måste ett uppdrag i stadens verksamhetsplan och budget beslutas och ges till den tekniska nämnden och dess förvaltning att genomföra.
Yrkande
Peter Edholm (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tobias Östberg (MP), Sara Kukka-Salam (S) och Thomas Magnusson (V) yrkar
bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till förvaltningens förslag och dels bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och konstaterar att
kultur och fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse
som nämndens yttrande över motionen.
Reservation
Tobias Östberg anmäler för (MP), Sara Kukka-Salam anmäler för (S) och Thomas
Magnusson anmäler för (V) reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Signatur

SOLNA STAD
Kultur- och fritidsförvaltningen

2016-10-05
SID 1 (2)
KFN/2016:88
TJÄNSTESKRIVELSE

Motionssvar om utomhusgym vid Huvudsta strand
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i remiss från kommunstyrelsen givits i uppdrag att
avge svar med anledning av motion om utomhusgym vid Huvudsta strand
(M:18/2016). Motionären menar att det populära stråket skulle bli ännu mer uppskattat med ett utomhusgym som skapar ”en ännu bättre social dynamik” och även
gynna både mental och fysisk hälsa. Därför yrkas fullmäktige besluta ”att tekniska
nämnden i samarbete med kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inrätta ett
utomhusgym på lämplig plats vid Huvudsta strand”.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till åtgärder som utegym, vilket
kan förbättra möjligheterna till rörelse och idrott och därigenom stödja folkhälsan.
Förvaltningen har idag ansvar för två utegym, i Bergshamra och Råstapark, medan
det mindre utegymmet i Skytteholmsparken ligger under tekniska nämndens ansvar.
Det planeras också ett utegym i Järvastaden genom exploatörens, Järvastadens AB,
försorg.
Uppförandet av ett nytt utomhusgym kräver beslut i stadens verksamhetsplan och
budget för investeringar, samt en planering för drift av underhåll och skötsel. Om ett
utegym ska föreslås uppföras vid Huvudsta strand, måste ett uppdrag i stadens verksamhetsplan och budget beslutas och ges till den tekniska nämnden och dess förvaltning att genomföra.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse
som nämndens yttrande över motionen.

Beslutet ska expedieras till:
Kommunstyrelsens kansli

Roger Markdalen
förvaltningschef

Rickard Oxfält
kommunikationssamordnare

2 (2)

Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till åtgärder som utegym, vilket
kan förbättra möjligheterna till rörelse och idrott och därigenom stödja folkhälsan.
Förvaltningen både driver och stödjer olika verksamheter vid Huvudsta strand, som
på olika sätt stödjer spontanidrott och folkhälsa genom Huvudstabadet, ridklubbens
verksamhet, 4H-gården med sin lekpark.
Förvaltningen har idag ansvar för två utegym, i Bergshamra och Råstapark, medan
det mindre utegymmet i Skytteholmsparken ligger under tekniska nämndens ansvar.
Det planeras också ett utegym i Järvastaden genom exploatörens, Järvastadens AB,
försorg.
Uppförandet av ett nytt utomhusgym kräver beslut i stadens verksamhetsplan och
budget för investeringar, samt en planering för drift av underhåll och skötsel.
Huvudsta strand kan mycket väl vara ett lämpligt område för ett utegym. Dock förutsätts ett noggrant avvägande av intressen i detta område som är tätt med aktiviteter
och berörda markområden med olika intressenter och planeringsförutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden har inte möjlighet att bedöma om markområden vid Huvudsta strand kan användas för ett utegym – det måste tekniska nämnden bedöma,
vilket också är en förutsättning om ett utegym i området ska kunna föreslås.
Förvaltningens bedömning
Om ett utegym ska föreslås uppföras vid Huvudsta strand, måste ett uppdrag i stadens verksamhetsplan och budget beslutas och ges till den tekniska nämnden och
dess förvaltning att genomföra.

MOTION ang utomhusgym vid Huvudsta strand
Under sommaren är det många som promenerar, cyklar och joggar längs Huvudsta
strand. Det är populärt inte bara bland Solnabor utan även för våra grannar i Stockholm
och närliggande kommuner att stanna till och besöka restauranger och utomhusbadet. Det
är helt enkelt en vacker och idyllisk sträcka - men den kan göras till en ännu bättre plats.
Vi tycker att ett utomhusgym skulle tillföra mycket och skapa en ännu bättre social dynamik vid Huvudsta strand. Om vi blickar över vattnet, så finns sådana gym på Stockholmssidan. Det är utan tvekan en investering som skulle uppskattas väldigt mycket.
Dessutom tyder forskningen på att utomhusgym har en mer gynnsam effekt på den mentala hälsan än inomhusgym. Det upplevs även som mindre ansträngande att träna utomhus.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag fullmäktige besluta:
-

att tekniska nämnden i samarbete med kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag
att inrätta ett utomhusgym på lämplig plats vid Huvudsta strand.

Solna den 27 maj 2016

Faradj Koliev (S)

SOLNA STAD
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG

SID 1 (1)
2016-11-29

§ 320
Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid Huvudsta
strand (KS/2016:197)
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Signatur

SOLNA STAD
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
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2016-12-19

§ 364
Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid Huvudsta
strand (KS/2016:197)
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Signatur

SOLNA STAD
Kommunfullmäktige
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2017-01-30

§ 29
Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid Huvudsta
strand (KS/2016:197)
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Signatur

