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KS § 106 Dnr 0339/20–008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - AKTIVITETSOMRÅDEN SOM 
INBJUDER TILL AKTIVITETER OCH RÖRELSE FÖR STORA 
OCH SMÅ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå medborgarförslag om aktivitetsområde för stora och små. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Josefine Norén, enligt bilaga, om att 
bygga aktivitetsområden som inbjuder till roliga aktiviteter. t ex skate- och 
kickpark, klätterställning /hinderbana, cykelbana med kullar, frisbeegolf, 
friidrottsaktiviteter på Älvåkra med ledare för barn i olika åldrar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 78, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 12 april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Bedömda investeringskostnader: 
Skate kick:   medel beviljat år 2021 
Klätterställning:   från 250 tkr 
Utegym:  från 300 tkr 
Cykelbana med kullar:  från 50 - 250 tkr  
Ledarledda aktiviteter ska skötas och drivas av föreningar, inte av kommunen.  
 
Förslag till beslut 
Bifall till att man bygger och arrangerar områden, som inbjuder till roliga aktivi-
teter. Förutsättning för att investera är att ekonomiska medel tillförs, dels för 
investeringen och till driftbudgeten för årlig besiktning och årligt underhåll.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag om aktivitetsområde för stora och små hänskjuts till budget-
beredningen för vidare handläggning. 
_____ 
 
Budgetberedningen 
Medborgarförslaget har behandlats av budgetberedningen den 29 april 2021. 
 



 

 

Ordföranden yrkar avslag på medborgarförslaget och att ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen för beslut senast den 6 september 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket budgetberedningen 
bifaller. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
1) Avslå medborgarförslag om aktivitetsområde för stora och små. 
2) Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut senast den 6  

september 2021. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar på ett nytt förslag om cykelbana med kullar på 
Kanisområdet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer budgetberedningens förslag mot Göran Lundströms  
(c) förslag. Kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag. 
_____ 
 
Beslut skickas till 
Josefine Norén 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Michelle Engman 
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