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Motion om bättre förutsättningar
för jämlika motionsspår
Remiss från kommunstyrelsen (motion 2015:7)

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner upprättat tjänsteutlåtande och föreslår
kommunstyrelsen att motionen avslås.

Göran Sjödin
Tf. stadsdelsdirektör

Pål Tennek
Tf. avdelningschef

Sammanfattning
Remissen består av en motion från Regina Kevius (M) som föreslår
att ansvaret för drift och skötsel av motionsspår överförs från stadsdelsnämnderna till idrottsnämnden.
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Förvaltningen delar inte motionärens uppfattning att skötseln av
motionsspåren blir bättre om den centraliseras till idrottsnämnden.
En central förvaltning kan inte har samma lokala perspektiv och
kontakt med medborgarna som en stadsdelsförvaltning har. Dessutom skulle det uppstå gränsdragningsfrågor om vem som ansvarar
för vad.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen. Ärendet
har behandlats i rådet för funktionshinderfrågor, i pensionärsrådet
samt i förvaltningsgruppen den 16 april 2015. Remisstiden sträcker
sig till den 18 maj 2015.

Remissen i sammanfattning
Remissen består av en motion från Regina Kevius (M) som föreslår
att ansvaret för drift och skötsel av samtliga stadens motionsspår
överförs från stadsdelsnämnderna till idrottsnämnden.
Syftet är att öka tillgängligheten till och standarden på de tolv
motionsspår som idag sköts av stadsdelsnämnderna. Motionären
menar att idrottsnämnden har rätt maskiner och kompetens för att
utveckla motionsspåren på ett sätt som stadsdelsnämnderna idag
inte kan. Genom att centralisera driften kan staden också arbeta mer
systematiskt med trygghetsförbättrande åtgärder i anslutning till
motionsspåren.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnderna sköter park- och naturmark och anläggningar
för spontanidrott som finns där. Det är anläggningar som inte kan
bokas av idrottsklubbar, såsom mindre bollplaner, utegym,
skateramper, bouleplaner och motionsspår. Älvsjö stadsdelsnämnd
ansvarar för två motionsspår i Älvsjöskogen.
Förvaltningen delar inte motionärens uppfattning att skötseln av
motionsspåren blir bättre om den centraliseras till idrottsnämnden.
Det lokala perspektivet och kontakten med älvsjöborna är viktig för
denna typ av anläggningar för spontanidrott. Många av dem som
använder motionsspåren hör av sig med synpunkter och önskemål,
och förvaltningen prioriterar insatserna bland annat utifrån detta.
Hos en central förvaltning som idrottsförvaltningen, som har
kontakt med alla idrottsklubbar i staden, skulle sannolikt den
enskilde medborgaren ha svårare att göra sig hörd.
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En annan aspekt som talar emot förslaget är de gränsdragningsfrågor som skulle uppstå. Ska idrottsförvaltningen endast sköta
motionsspåret och belysningen, eller ska de även sköta anslutande
stigar och intilliggande utgym, vidta nödvändiga dräneringsåtgärder, sätta upp skyltar samt röja sly och ta bort farliga träd på
intilliggande naturmark? Det finns risk för otydlighet om vem som
har ansvar för vad.
Förvaltningen anser att motionsspåren på park- och naturmark även
fortsättningsvis ska skötas av stadsdelsnämnderna.

Bilaga
Remiss om motion (2015:7) om bättre förutsättningar för jämlika
motionsspår.
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