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Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 238
S v a r på motion ( S ) Låt barn o c h u n g d o m a r klättra - bygg e n
klättersvamp
Kommunstyrelsens förslag

1. Motionens första förslag avslås.
2. Motionens andra förslag att överväga ytterligare komplement till
anläggning hänskjuts till arbetet med Framtidens Gustavsberg.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) har i en motion föreslagit
Att det vid platsen kring skatebanan etableras möjligheter till att träna
klättring, förslagsvis genom att s.k. "klättersvampar" uppförs.
Att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att överväga ytterligare
komplement till anläggningen.
Motionärens första att-sats föreslås avslås med hänvisning till att det
uppstått problem med ungdomar som använder narkotika vid skatebanan.
Motionens andra att-sats föreslås hänskjutas till arbetet med framtidens
Gustavsberg.
Handlingar i ärendet

Svar på motion (S) Låt barn och ungdomar klättra - bygg en klättersvamp,
KLK 2013-09-10
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-20, § 42
Kultur och fritidsnämndens beslut 2012-09-25, § 42
Motion 2012-05-22
Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar bifall till motionen.
Monica Pettersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att motionens
första att-sats avslås och att motionens andra att-sats hänskjuts till arbetet
med framtidens Gustavsberganses besvarad.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt
Petterssons yrkande eller enligt Andersson Ribbings yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Petterssons yrkande.
Sändlista

KF

justering

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

justering

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
2013-11 -26

utdragsbestyrkande
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VÄRMDÖ KOMMUN

SiwEwo

Handläggare

Diarienummer

Lisa Coudek
Kanslienheten

12KS/285
Kommunstyrelsen

Svar på motion (S) Låt barn och ungdomar klättra - bygg en
klättersvamp
Förslag till beslut
1. Motionens första förslag avslås
2. Motionens andra förslag att överväga ytterligare komplement till anläggning
hänskjuts till arbetet med Framtidens Gustavsberg

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Motionen (S) om att bygga klätterredskap i anslutning till skatebanan i Gustavsbergs
centrum har behandlats av kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår att motionens första förslag avslås och att överväganden om
ytterligare komplement till skatebanan hänskjuts till arbetet med Framtidens
Gustavsberg.

Bakgrund
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har genom en motion i
kommunfullmäktige föreslagit att det uppförs så kallade "klättersvampar" i anslutning
till skatebanan i Gustavsberg samt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
överväga ytterligare komplement till anläggningen.
Kultur - och fritidsnämnden, beslutade att föreslå avslag på förslaget om att bygga en
klättersvamp men biföll att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att överväga
ytterligare komplement till skatebanan. Motionen behandlades av KS 2012-11-14§239,
som föreslog fullmäktige att avslå motionen, i sin helhet. När KF behandlade frågan
2013-02-20 §42 beslutades att återremittera ärendet.
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Tjänsteskrivelse
Diarienummer

Kommunstyrelsen

Sid 2(3)

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön
Förslaget har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna
Medborgarna gynnas av att komplement till skatebanan är väl genomtänkta och ingår
som en del av en helhetslösning inom förslaget för Framtidens Gustavsberg.

Bedömning
Sedan ett drygt år tillbaka finns en skatebana i Gustavsbergs centrum, som blivit en
populär mötesplats för barn och ungdomar.
Under förra sommaren besöktes skatebanan av ungdomar och unga vuxna från Värmdö
kommun och andra delar av Stockholms län som använde och sålde narkotika. Det
krävdes insatser från polis och socialtjänst för att komma tillrätta med dessa problem.
Även under våren 2013 har polis, socialtjänst och fritidsledare sett att skatebanan blivit
en samlingsplats för ungdomar och unga vuxna som polisen misstänker använder
narkotika.
Kommunens samordnare för alkohol- och narkotikaförebyggande frågor har haft kontakt
med andra kommuner i Stockholms län, stadsdelar i Stockholm och Fryshuset. Det är
bara några få av dessa kommuner som inte har problem med narkotikaförsäljning och
skadegörelse i anslutning till sina skatebanor. De som inte har problem kännetecknas av
att de antingen ligger i anslutning till någon annan ungdomsverksamhet som är
bemannad med personal under stora delar av dygnet eller bedrivs inomhus med personal
på plats när de har öppet (Fryshuset).
Placeringen av komplement till skatebanan bör därför noga övervägas som en del i
förslaget för Framtidens Gustavsberg. En lämplig plats skulle exempelvis kunna vara det
kommande kulturhuset i Hamnen.
Motionens första förslag bör därför avslås. Motionens andra förslag om ytterligare
komplement till skatebanan bör med fördel ingå inom förslaget för framtidens
Gustavsberg.

Tjänsteskrivelse

VÄRMDÖ KOMMUN

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Nr

Handling
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2 0 1 3 - 0 2 - 2 0

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

2. Kultur - och fritidsnämndens arbetsutskotts
protokoll 2012 -09-11

Biläggs

3. Tjänsteskrivelse; Svar på remiss angående Motion (S)
låt barn- och ungdomar klättra -bygg klättersvamp vid
skatebanan, 2012-08-27

Biläggs

4. Motion (S) "Låt barn- och ungdomar klättra bygg klättersvampar vid skatebanan 2012-05-22

Biläggs

Stellan Folkesson
Kommundirektör

v

J/k

Maria Larsson Ajn
Kanslichef

Sid 3(3)

Motion

Låt barn och ungdomar klättra - bygg klättersvampar
vid skatebanan!
För många år sedan påbörjades planerna med en skateanläggning centralt i Gustavsberg. Nu är den
nyligen invigd och den är redan en succé. Det har blivit en populär mötesplats för ungdomar och
skateanläggningen används frekvent av ungdomar i olika åldrar.

c
o

Några av kommunens ungdomar har nu hört av sig och frågat om inte kommunen kan utveckla
platsen och skapa fler "attraktioner" på platsen. Det tycker vi socialdemokrater är en god idé. Här
ges möjlighet för fler att röra sig och hålla igång, samtidigt som man kan umgås kravlöst i en trevlig
miljö. Platsen är ypperlig, nära kommunikationer till kommunens alla väderstreck. Här möts
föreningslivets aktiviteter och icke föreningsanknutna på en och samma plats. Här möts kultur och
fritid, centrum och naturområde.
Vi socialdemokrater föreslår därför:
att

det vid platsen kring skatebanan etableras möjligheter till att träna klättring,
förslagsvis genom att sk. "klättersvampar" uppförs

att

kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att överväga ytterligare komplement till
anläggningen

För den socialdemokratiska gruppen

Annika Andersson Ribbing(S)

c

Simon Margulies (S)

Gustavsberg 2012-05-22

c

(Bilden: Klättersvampar från Västra hamnen, Malmö)

Andrine Winther (S)
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Dnr 12KS/0285

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2013-02-20

Kommunfullmäktige

Sid 27

2013-02-20, § 42

S v a r på motion (S) Låt barn o c h ungdomar klättra - bygg
klättersvampar vid s k a t e b a n a n
Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras.
Ärendebeskrivning

C

Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) har i en motion föreslagit
att

c

att

det vid platsen kring skatebanan etableras möjligheter att träna
klättring, förslagsvis genom att s.k. "klättersvampar" uppförs,
kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att överväga ytterligare komplement till anläggningen.

Kultur och fritidsnämnden har föreslagit att motionens att-sats 1 avslås och
att att-sats 2 bifalles.
Kommunstyrelsen har föreslagit.att motionen i sin helhet avslås.
Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-14, § 239
Svar på motion (S) låt barn och ungdomar klättra - bygg klättersvamp vid
skatebanan, K L K 2012-10-15
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2012-09-25, § 42
Motion, 2012-05-22

c.

Yrkanden

Fredrik Sneibjerg (FP) och Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att ärendet
återremitteras.

L

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet återremitteras.

justering

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-20

Sändlista
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(

justering
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_
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2012-09-25
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Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-25 § 42

Svar på r e m i s s angående motion (S) låt barn- och ungdomar
klättra - b y g g klättersvampar vid skatebanan
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Motionens första förslag avslås.
2. Motionens andra förslag bifalles.
Beslutsnivå

C

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har genom en motion
till kommunfullmäktige föreslagit att det uppförs sk "klättersvampar" i
anslutning till Skateparken i Gustavsberg samt att kultur- och
fritidsnämnden ges i uppdrag att överväga ytterligare komplement till
anläggningen. Ärendet är lämnat på remiss till kultur- och fritidsnämnden
som föreslår att förslaget om sk "klättersvampar" avslås och bifaller
förslaget om att överväga ytterligare komplement till anläggningen.

c

Handlingar i ärendet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll,2012-09-11, §42
Tjänsteskrivelse; Svar på remiss angående motion (S) låt barn- och
ungdomar klättra- bygg klättersvampar vid skatebanan, 2012-08-27.
Motion; "Låt barn- och ungdomar klättra- bygg klättersvampar vid
skatebanan2, 2012-05-22.
Yrkanden

c

Pär Simon Margulies (S) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Sneibjerg (FP) yrkar bifall till förvaltningens svar på motionen.
Propositioner

Sedan ordföranden ställer Pär Simon Margulies (S) yrkande under
proposition och att förklarat att han funnit att nämnden beslutat avslå
detsamma begärs votering.
Följande voteringsproposition läses upp och godkännes: " Den som vill att
Fredrik Sneibjergs yrkande ska vinna röstar ja, den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har nämnden beslutat bifalla yrkandet"! voteringen röstar Pär
Simon Margulies (S), Robert Belving (S) och Ann-Kristin Särnbrink (S) nej
Fredrik Sneibjerg (FP), Filip Joelsson (MP), Bo Kahn (M), Madeleine
Andersson (M), Manuel Lindberg (FP) och Helene Reduthe (KD) röstar ja.
3 st nej mot 6 st ja röster. Nämnden har således beslutat att avslå Pär Simon
Margulies (S) yrkande.

c

justering

^
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utdragjbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
2012-09-25

Sid 8 av 12

Protokollsanteckningar

(S) gruppen inkommer med protokollsanteckning. "Koalitionen väljer att gå
på förvaltningens linje om att avslå motionen med samma argument.
Inom (S) anser vi att det på alla sätt är bra och lovvärt att denna detaljplan
håller på att utarbetas, men eftersom motionärerna tar fasta på ett område
som redan idag används för utomhusaktiviteter kan vi inte se det på annat
sätt än att det skulle gå både snabbare och enklare att bemöta motionärernas
förslag positivt. Det skulle innebära en avsevärd tidsvinst, vilket inte minst
är viktigt för dem de riktar sig till och det skulle passa bra in på
verksamheten i området för övrigt.
Den socialdemokratiska gruppen ansluter sig därför till motionärerna och
röstar för bifall".

{

Sändlista

Kund vals- och finansieringsavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

C

C

justering
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Kommunstyrelsen

Dnr 12KS/0285

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-14

Sid 41 av 42

Kommunstyrelsen 2012-11-14 § 239
S v a r på motion (S) Låt barn o c h ungdomar klättra - bygg
klättersvampar vid s k a t e b a n a n
Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.
Beslutsnivå

c

Kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

c

Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) har i en motion föreslagit
att
a t t

det vid platsen kring skatebanan etableras möjligheter att träna
klättring, förslagsvis genom att s.k. "klättersvampar" uppförs,
kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att överväga ytterligare komplement till anläggningen.

Kultur och fritidsnämnden har föreslagit att motionens att-sats 1 avslås och
att att-sats 2 bifalles.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
Handlingar i ärendet

Svar på motion (S) låt barn och ungdomar klättra - bygg klättersvamp vid
skatebanan, KLK 2012-10-15
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2012-09-25, § 42
Motion, 2012-05-22
Yrkanden

(

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar bifall till motionen.
Peter Frej (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om motionärernas första att-sats bifalles
eller avslås och finner att den avslås.
Ordföranden ställer proposition om motionärernas andra att-sats bifalles
eller avslås och finner att den avslås.

justering

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-14

Sid 42 av 42

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
"Den som avslår motionen röstar ja, den som bifaller motionen röstar nej."
Följande röstar ja:
Peter Frej (M), Erik Pettersson (M), Anders Bergman (FP), Per-Olof Fransson (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Nils-Erik Sämbrink
(S). Ninni Påhlman (S).

C

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå
motionen.

C

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sändlista

KF

C

justering

utdragsbestyrkande
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