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Svar på motion om att ombesörja naturliga och
grundläggande behov
Kommunfullmäktiges beslut


Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska
ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I
motionen föreslår de:



att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och
portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av
vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser,
badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i
december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26
återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom
minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.
Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna
till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid
utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket. Kultur- och
fritidsnämnden har därefter behandlat ärendet på nytt och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet
och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Yttrande
Dick Bengtson (M), Marie Åkesdotter (MP) och Karin Ljung (S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Marie Åkesdotter (MP) och Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen
förslag om att motionen avslås.
Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla
motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §148.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §29.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf
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