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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-04-28

KS/2016:239

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Familje- och friskvårdscentral i Måndalen - svar på
medborgarförslag
Bakgrund
Medborgare Oskar Lundgren har 2016-08-24 lämnat in ett
medborgarförslag om att utveckla ett familje- och friskvårdcenter i
Måndalen. Kommunfullmäktige beslutade § 83/2016-09-20 att
förslaget ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen efter samråd
med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden hänvisar båda till
det långsiktiga arbetet som pågår med att upprätta en plan för vilka
platser i kommunen som är lämpliga, vilken aktivitet och typ av
utrustning som kan locka både barn, ungdomar och vuxna till
hälsofrämjande aktiviteter.
Medborgarförslaget kommer att vara ett exempel på val av plats och
aktiviteter i den långsiktiga planeringen av aktivitetsplatser i
kommunen.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-04-28
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 63/2016-12-12
Tekniska nämndens beslut § 26/2017-02-23
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut § 83/2016-09-20
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetet med en långsiktig
planering av Mjölby kommuns aktivitetsplatser.
2. Kommunstyrelsen tackar för förslaget.
3. Medborgarförslaget besvarat.
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2017-04-28

KS/2016:239

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§ 63

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-12

1 (1)

KOF/2016:91

Familje- och friskvårdscenter i Måndalen, medborgarförslag
Yttrande på medborgarförslag
Bakgrund
Oskar Lundgren har inkommit med ett medborgarförslag att kommunen
utvecklar ett familje/friskvårdscenter i området ”Måndalen”. Kultur- och
fritidsnämnden har ombetts yttra sig i ärendet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden anser det viktigt att runtom i kommunen
erbjuda mötes/aktivitetsplatser av olika slag som lockar till fysisk
aktivitet. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för närvarande
tillsammans med Service- och teknikförvaltningen på att upprätta en
långtidspan över lämpliga aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen
är tänkt kartlägga vilka platser i kommunens som anses lämpliga, vilken
aktivitet och typ av utrustning som kan locka såväl barn- och ungdomar
som vuxna till hälsofrämjande aktiviteter. Medborgarförslaget tas med i
ovan nämnda planering som ett exempel på val av plats och aktivitet.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-29
Remiss från kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-17
Protokollsutdrag KF § 83, 2016-09-20
Medborgarförslag inlämnat av Oskar Lundgren, 2016-08-18
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avge nämndens yttrande i ärendet enligt texten under rubriken
”Sammanfattning”

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Kommunfullmäktige

§ 83

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-20

1 (1)

Dnr KS/2016:239

Familje- och friskvårdscenter i Måndalen - beredning medborgaförslag
Sammanfattning
Oskar Lundgren föreslår i ett medborgarförslag att ett friskvårdscenter ska
anläggas.
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av
kommunstyrelsen, efter samråd med kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att

medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter
samråd med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Förvaltningschef SoT
Nämndsekreterare SoT
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

§ 26

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-23

1 (2)

TEKN/2016:312

Friskvårdscenter vid Måndalen - svar på remiss.

Bakgrund
Oskar Lundgren har inkom 2016-08-24 med ett medborgarförslag där han
föreslår att kommunen ska utveckla ett familje-/friskvårdscenter i området
”Måndalen” i Östra Eldslösa. Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-20 att
medborgarförslaget ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen efter
samråd med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Remissen
inkom 2016-10-17 till tekniska nämnden.

För närvarande pågår ett arbete med att identifiera
lämpliga platser i kommunen där multisportaktiviteter
kan utövas. I detta arbete samarbetar service- och
teknikförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
där målet är att upprätta en långtidsplan för etablerande
av platser i kommunen som är lämpliga för barn,
ungdomar och vuxna att utöva hälsofrämjande aktiviteter
på. I detta arbete kommer föreliggande medborgarförslag
att tas med.
Barnperspektivet
Ur barns perspektiv är det bra med fler platser som
gynnar aktivitet och rörelse. Gärna där flera
åldersgrupper kan träffas och göra något tillsammans.
Sammanfattning
Oskar Lundgren har skickat in ett medborgarförslag där
han föreslår att kommunen ska utveckla ett familje/friskvårdscenter i området ”Måndalen”.
Medborgarförslaget kommer att tas med i service- och
teknikförvaltningens och kultur- och
fritidsförvaltningens arbete att ta fram en långtidsplan
över lämpliga aktivitetsplatser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden
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Sida

2017-02-23
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska nämndens beslut
Översända yttrandet till kommunstyrelsen som svar på remiss.
___
Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen
Gatu-parkchef

Utdragsbestyrkande

