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Svar på motion om att bygga ut Hälsolyftet i sporthallen i Gislaved
Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har lämnat en motion om att bygga ut Hälsolyftet i sporthallen i
Gislaved.
Motionären menar att dimensioneringen på Hälsolyftet under många år varit
otillräcklig. Ur ett folkhälsoperspektiv vore det av stor betydelse om man
gjorde en ombyggnation av Hälsolyftet för att kunna erbjuda fler människor
denna träningsmöjlighet. Motionären yrkar därför att kommunfullmäktige ger
fritidsnämnden i uppdrag att bygga ut Hälsolyftet.
Kommunfullmäktige har den 23 juni 2014 beslutat fastställa Strategiskt
styrdokument inom Mål & Budget 2015 med utblick till 2019. Under behandling
av ärendet har frågan om utbyggnad av Hälsolyftet i Gislaved till en kostnad av
2,1 mnkr 2015 ställts under proposition, varvid kommunfullmäktige avslagit
den.
Kommunfullmäktige har således redan beslutat avslå motionens yrkande om
utbyggnad av Hälsolyftet under 2015, varför motionen följaktligen har avslagits.
Kommunstyrelsen har den 26 augusti 2014 beslutat att avslå motionen med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014 i samband med
fastställande av Strategiskt styrdokument, Mål & Budget 2015 – 2019, att inte
bygga ut Hälsolyftet 2015.
Beslutsunderlag
Motion om att bygga ut Hälsolyftet i sporthallen i Gislaved, daterad den 24
februari 2014
Kommunfullmäktige den 27 februari 2014, § 95
Kommunstyrelsen den 11 mars 2014, § 95
Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, § 106
Svar på motion om att bygga ut Hälsolyftet i sporthallen i Gislaved, daterat den
2 juli 2014
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 281
Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014, § 313
Yrkande
Curt Vang (K), Tommy Stensson (S) och Åke Ljunggren (S): Bifall till motionen.
Niclas Palmgren (M), Robert Erlandsson (MP) och Lennart Kastberg (KD): Bifall
till kommunstyrelsens förslag. Avslag på Curt Vangs (K) med fleras yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Curt Vangs
(K) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Curt Vangs (K) yrkande.
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Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 19 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår
från att rösta. I plats är obesatt.
Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Curt Vangs (K) yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
att

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014 i
samband med fastställande av Strategiskt styrdokument, Mål & Budget
2015 – 2019, att inte bygga ut Hälsolyftet 2015, konstatera att motionens
yrkande är avslaget.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Fritidsnämnden
Fastighetsnämnden
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