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Fritidsnämnden

Medborgarförslag gällande inriktning multihall i
Myrsjö.
Medborgarförslag den 30 mars 2020
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar medborgarförslaget om att en ny multihall i Myrsjö ska ha
inriktning på cykling. Det är inte fastställt vilka idrottsanläggningar som ska byggas i
området och förslaget kommer att beaktas i utredningen kring vilka nya
idrottsanläggningar som kommer att tillskapas i området.
Sammanfattning av ärendet
Medborgaren föreslår kommunen att den nya multihallen i Myrsjö ska ha inriktning på
olika former av cykling.
Kommunstyrelsen föreslog i början av maj kommunfullmäktige att anta en detaljplan för
området kring Myrsjö sportcentrum. Den föreslagna detaljplanen medger att marken får
användas för idrottsändamål. Vilka idrottsanläggningar det blir är inte klart utan det
återstår att utreda. Det finns i dagsläget inget beslut om att uppföra en multihall i
området. Kultur- och fritidsenheten föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås.
Förslagen i medborgarförslaget
Medborgaren föreslår att den nya multihallen i Myrsjö byggs med inriktning på olika
former av cykling för alla åldrar.
Enhetens utredning och bedömning
Kommunstyrelsen föreslog i början av maj kommunfullmäktige att anta en detaljplan för
området kring Myrsjö sportcentrum. Den detaljplanen medger att marken får användas
för idrottsändamål. Vilka idrottsanläggningar det blir är inte klart utan det återstår att
utreda. Det finns i dagsläget inga beslut om att uppföra en multihall i området. Kulturoch fritidsenheten kommer att vara delaktig utredningen av vilka idrottsanläggningar
som ska planera i området framöver.
Mot bakgrund av att det idag inte är klart vilka idrottsanläggningar som planeras föreslår
enheten att medborgarförslaget ska noteras och utredas vidare.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn
Då det på Myrsjö IP idag finns en betongpark främst byggd för att passa BMX-cykel
men även skateboard och kick-bike, samt att det även finns en Dirtbike-bana för cykel i
området har barn och unga goda möjligheter att träna olika former av cykling i området.
Förslag till beslut innebär därför inga konsekvenser för barn.
Handlingar i ärendet
1. Bilaga 1. Medborgarförslag
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