
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KF Ärende 12 
 

Motion om käpphästbanor i Karlskoga 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 2020-00441  
 
Motion om käpphästbanor i Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Yvonne Nilsson (S) och Christina Gustavsson (S) har inkommit med en 
motion som väcktes i kommunfullmäktige den 15 september 2020 § 120.  
 
I motionen yrkas att det anläggs käpphästbanor på några av Karlskogas 
grundskolor F-6 eller annan lämplig plats. 
 
Motionen har skickats till ungdomsfullmäktige för yttrande. De hade 
själva ingen kunskap om käpphästbanor men skickade i sin tur ut en 
förfrågan till klasserna i Stråningstorpsskolan. Skolans svar var att 
käpphästintresset är stort och att skolan själv har skapat en arena för 
käpphästaktiviteter. 
 
Kultur- och föreningsnämnden anser att motionen är bra och föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kultur- och föreningsnämnden den 17 februari 2021 
§ 4 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2021. 
Motion om att anlägga hästkäppsbana/or  
 

Kultur- och föreningsnämndens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Yrkanden 
Yvonne Nilsson (S), Ida Edström (S), Maria Nyberg (V), Anneli 
Bramvehl (M) och Håkan Talberg (S) yrkade bifall till kultur- och 
föreningsnämndens förslag att bifalla motionen.  
 
Patrik Nyström (SD) yrkade avslag på motionen.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställde kultur- och föreningsnämndens förslag att bifalla 
motionen mot Patrik Nyströms (SD) förslag om avslag av motionen 
under proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade enligt 
kultur- och föreningsnämndens förslag.   
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. 
 

Reservationer 
Patrik Nyström (SD) reserverade sig mot beslutet.  
 
 
 
Expedieras till 
Kultur- och föreningsnämnden  
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§ 4 Dnr 2020-00090  
 
Motion om käpphästbanor i Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och föreningsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig 

angående en motion inskickad av Yvonne Nilsson (S) och Christina 

Gustavsson (S), om att ”Anlägga en eller flera käpphästbanor i 

Karlskoga. Detta är en aktivitet som på senare tid blivit alltmer populär 

bland de yngre barnen. 

Enligt Barnkonventionen, som blev lag 1 januari 2020, ska barns och 

ungas bästa prioriteras. Forskning visar också, sedan långt tillbaka, att 

fysisk aktivitet hos barn och unga förbättrar skolresultaten. 

  

I motionen står som förslag att anlägga banor på några av Karlskogas 

grundskolor F-6 eller annan lämplig plats.  

 

Motionen har skickats till ungdomsfullmäktige för yttrande. De hade 

själva ingen kunskap om käpphästbanor men skickade i sin tur ut en 

förfrågan till klasserna i Stråningstorpsskolan. Skolans svar var att 

käpphästintresset är stort och att skolan själv har skapat en arena för 

käpphästaktiviteter. 

 

Kultur- och föreningsnämnden anser att motionen är bra och föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2021. 

Motion om att anlägga hästkäppsbana/or vid lämplig plats den  

28 september 2020.  

 

 

Kultur- och föreningsnämndens beslut 
Kultur- och föreningsnämnden anser att motionen är bra och föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige  
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2021-02-02 KFN 2020-00090 

  

 

Kultur- och föreningsnämnden 

 

Svar på motion - Käpphästbanor i Karlskoga 

Sammanfattning 

Kultur- och föreningsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig 

angående en motion inskickad av Yvonne Nilsson (S) och Christina 

Gustavsson (S), om att ”Anlägga en eller flera käpphästbanor i 

Karlskoga. Detta är en aktivitet som på senare tid blivit alltmer populär 

bland de yngre barnen. 

Enligt Barnkonventionen, som blev lag 1 januari 2020, ska barns och 

ungas bästa prioriteras. Forskning visar också, sedan långt tillbaka, att 

fysisk aktivitet hos barn och unga förbättrar skolresultaten. 

  

I motionen står som förslag att anlägga banor på några av Karlskogas 

grundskolor F-6 eller annan lämplig plats.  

 

Motionen har skickats till ungdomsfullmäktige för yttrande. De hade 

själva ingen kunskap om käpphästbanor men skickade i sin tur ut en 

förfrågan till klasserna i Stråningstorpsskolan. Skolans svar var att 

käpphästintresset är stort och att skolan själv har skapat en arena för 

käpphästaktiviteter. 

 

Kultur- och föreningsnämnden anser att motionen är bra och föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2021. 

Motion om att anlägga hästkäppsbana/or vid lämplig plats den  

28 september 2020.  

 

Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Fysiska aktiviteter för barn och unga främjar folkhälsan på både kort och 

lång sikt. Käpphästintresset riktar sig också mest till flickor som bör 

beaktas inför beslutet. Käpphästaktiviteter är heller ingen dyr aktivitet för 

den enskilde vilket underlättar deltagande i aktiviteten. 

 

Ekologiska konsekvenser 
Förslaget medför inga större ekologiska konsekvenser.  

 



 

Tjänsteskrivelse 

2021-01-19 

2(2) 

KFN 2020-00090  

 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Trollhättans kommun har anlagt två stycken banor, käpphäst och dressyr, 

till en kostnad av 450 000 kronor. Beroende på banans ytskikt, för att bli 

tillgänglighetsanpassad, så beräknas en totalkostnad på cirka 400 000 

kronor för en bana. 

 

Överväganden  
Möjlig plats att anlägga en käpphästbana är vid Boforsudden där det 

finns möjlighet till andra aktiviteter. Banan bör också göras tillgänglig 

för alla. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och föreningsnämnden anser att motionen är bra och 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

 

 

Niclas Tjernström 

enhetschef föreningsstöd 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 



Motion till Karlskoga kommunfullmäktige  

 

Öka utbudet av aktiviteter för våra barn och unga med käpphästbanor i Karlskoga 

 

Karlskoga har aktiviteter och olika anläggningar för våra barn och unga. 

Fotbollsplaner, Basketplaner, simhall, skatepark m, m. På senare tid har det blivit 

väldigt populärt med hinderbanor för käpphäst. Varför inte då vara lite i framkant i 

kommunen och anlägga några banor för denna nya sport. Det kan göras i anslutning 

till några av våra skolor eller alternativt annan lämplig plats.  

 

Det kommer att få barn och unga att vilja röra på sig mer.  

 

Det ger möjlighet för skapande då man kan göra sin egen käpphäst på t.ex. slöjden 

eller fritids.  

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta: 

 

Att anlägga en eller flera käpphästbanor på lämpliga platser i Karlskoga  

 

 

 

Karlskoga 2020-07-08 

Socialdemokraterna 

 

 

 

Yvonne Nilsson   Christina Gustavsson  
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