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Dnr FRN 2020/143

Fritidsnämnden

Medborgarförslag - Trygghetsbelysning på Myrsjö IP
Inkom den 30 november
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar att ett arbete helt i linje med intentionen i medborgarförslaget
redan var påbörjat när förslaget kom in till kommunen och förklarar därmed
medborgarförslaget avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgaren föreslår kommunen att ha belysning tänt på Myrsjö fotbollsplan med
tillägget att det gärna även får omfatta Orminge skolas fotbollsplan.
På Myrsjö IP tändes, i december, lampor trots att ingen eller mindre verksamhet pågick.
Vid betongparken invid planen tänds belysningen i vanliga fall med en spontanknapp,
men ställdes om att lysa under eftermiddagar och kvällar. Detta gjordes i syfte att skapa
trygghet, då dessa anläggningar ligger en bit ifrån bostadsområdet och inte har en
naturlig ström av människor när verksamheterna inte är i gång. Orminge bollplan ligger
mitt i ett bostadsområde med gångvägar med parkbelysning på båda sidorna. Där gjordes
bedömningen att gångstråkets belysning tillsammans med den naturliga rörelsen av
människor i området var tillräcklig.
Förslagen i medborgarförslaget
Medborgaren föreslår kommunen att ha belysning tänt på Myrsjö fotbollsplan med
tillägget att det gärna även får omfatta Orminge skolas fotbollsplan.
Enhetens utredning och bedömning
Förslaget är lagt mot bakgrund att det i november kom nya restriktioner som innebar att
det under en period inte var lika mycket verksamhet på kommunens idrottsanläggningar
till följd av pandemin. Färre träningar på vardagar och inga matcher på helgerna och
under jullovet var samtliga idrottsanläggningar stängda. Kommunen tittade under den
här perioden över alla utomhusanläggningar utifrån att belysning är en
trygghetsskapande faktor i ett område. På Myrsjö IP tändes lampor trots att ingen eller
mindre verksamhet pågick. Vid betongparken invid planen tänds belysningen i vanliga
fall med en spontanknapp, men ställdes om att lysa under eftermiddagar och kvällar.
Detta gjordes i syfte att skapa trygghet, då dessa anläggningar ligger en bit ifrån
bostadsområdet och inte har en naturlig ström av människor när verksamheterna inte är i
gång. Orminge bollplan ligger mitt i ett bostadsområde med gångvägar med
parkbelysning på båda sidorna. Där gjordes bedömningen att gångstråkets belysning
tillsammans med den naturliga rörelsen av människor i området var tillräcklig.
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Sen i början av februari är verksamheter för de födda 2002 och senare igång på dessa
anläggningar och även i de inomhusanläggningar som ligger i anslutning till dessa planer
och människor är i stor utsträckning tillbaka i rörelse i området.
Kultur- och fritidsenheten föreslår därför fritidsnämnden att notera att ett arbete helt i
linje med intentionen i medborgarförslaget redan var påbörjat när förslaget kom in till
kommunen och att nämnden också förklarar medborgarförslaget avslutat.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebar inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Barn och ungas trygghet har prioriterats vid beslutet att låta belysningen på Myrsjö IP
och betongpark vara tända.
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