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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2021-11-24

Dnr KOF 2021-123

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på nämndinitiativ (S) - Gör Ryds motionscentrum
till ett besöksmål för många!
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Nämndinitiativet besvaras med hänvisning till Kultur- och
fritidsförvaltningens yttrande.
Ärende
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden inkom i november 2021 med
ett nämndinitiativ: Nämndinitiativ (S) - Gör Ryds motionscentrum till ett
besöksmål för många! Initiativtagarna önskar att kultur- och fritidsnämnden
äskar medel för att bygga en större och bättre serviceanläggning i Ryds
motionscentrum som inrymmer café och serveringsmöjligheter samt att
området förses med en större lekplats.
Nämndinitiativet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i
maj 2021 (2021-05-20 § 64). Kultur- och fritidsnämnden beslutade att uppdra
till kultur- och fritidsdirektören att bereda ärendet och återkomma till kulturoch fritidnämnden med förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutade
i september 2021 (2021-09-21 § 82) att notera en utredning med förslag på
utveckling av Ryd Motionscentrum. Förslaget innebär bland annat en satsning
på två nya större lek- och aktivitetsmiljöer anpassade för barn i olika åldrar. I
utredningen behandlas även den bifintliga servicebyggnaden som föreslås rivas
till förmån för en ny. Utredningen lämnar det öppet för fortsatt utredning hur
denna nya servicebyggnad ska utformas då det är en fråga om politisk
prioritering och finansiering.
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Om, och i vilken utsträckning Ryds Motionscentrum ska utvecklas är en
politisk prioritering och blir därmed föremål för kultur- och fritidsnämndens
kommande budgetarbete.
Nämndinitiativet föreslås besvaras med hänvisning till Kultur- och
fritidsförvaltningens yttrande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Svar på nämndinitiativ (S) – Gör Ryds motionscentrum till ett besöksmål för
många!
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Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i september 2019 (KOF 2019-09-26 §
115) att uppdra till Kultur- och fritidsförvaltningen att utreda förutsättningar
för att utveckla Ryd Motionscentrum. En utveckling av Ryd Motionscentrum
finns också med som aktiviteter i Kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhetsplan för 2021 och i handlingsplanen för implementering av det
idrottspolitiska programmet.
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterade ett förslag för kultur- och
fritidsnämnden i september 2021 (2021-09-21 § 82) som kultur- och
fritidsnämnden beslutade att notera.
För att göra Ryd Motionscentrum mer attraktivt, tryggt och inbjudande föreslås
i utredningen ett antal åtgärder för att lyfta området så det blir en plats som
skapar förutsättningar och möjligheter till olika typer av fysisk aktivitet, lek,
motion och rekreation för flera olika målgrupper. Utredningen föreslår bland
annat:
-

Ny servicebyggnad/omklädningsrum

-

Nya lekmiljöer för yngre och äldre barn

-

Upprustning och utveckling av motionsspåren

-

Ny samlingsplats och torg

-

Nytt tillgängligt utegym

Utredningen föreslår två nya lek- och aktivitetsmiljöer. En lekmiljö som vänder
sig till de yngre målgruppen barn och föreslås ha temat skog/natur varför den
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också föreslås att delvis placeras i skogsmiljö. Lekmiljön föreslås gestaltas så
att den stimulerar till lek, rörelse, fantasi och motorisk utveckling. Utredningen
föreslår också en äventyrsmiljö som vänder sig till den lite äldre målgruppen
barn som kan innehålla bland annat motorikbanor/hinderbanor,
klättringsutrustning, linbana och andra utmanande aktiviteter som främjar
rörelse och fysisk aktivitet.
Utredningen tar också upp den befintliga servicebyggnad som idag finns i Ryd
Motionscentrum som är gammal, sliten och upplevs av många som otrygg.
Denna byggnad föreslås rivas till förmån för en ny byggnad. Utredningen
fastlår inte hur en ny byggnad ska utformas, detta föreslås utredas vidare
beroende på ambition och ekonomiska resurser.
Om, och i vilken utsträckning Ryds Motionscentrum ska utvecklas är en
politisk prioritering och blir därmed föremål för kultur- och fritidsnämndens
kommande budgetarbete.
Nämndinitiativet föreslås besvaras med hänvisning till Kultur- och
fritidsförvaltningens yttrande.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga kostnader för kultur- och fritidsnämnden. Om
det framöver beslutas om utveckling av området kommer det innebära ökade
kostnader för nämnden som i dagsläget inte ryms inom nämndens budget.
Detta kommer då innebära att det antingen behöver tillföras medel till nämnden
alternativt att det sker omprioriteringar inom befintlig budget.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och kultur- och fritidsnämndens mål för 2021
anger bland annat följande:
Trygg och attraktiv kommun
Inkluderande mötesplatser och anläggningar.
Attraktiv kommun
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla.
Tillgängliga mötesplatser och anläggningar.
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
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Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Medborgare ska utifrån behov och
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas alltid i befintliga anläggningar och i projektering och
byggnation av nya anläggningar.
Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som inte
har något att erinra.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2021-11-30.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

-

