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Handläggare

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om anläggning för
motorsport
Bakgrund
Göran Lindqvist, som är ordförande i samhällsföreningen Hjärtat i
Mantorp har insänt ett medborgarförslag där han beskriver hur
motorsporten ”drifting” praktiseras på allmänna ytor i Mantorp vilket
leder till störning och irritation bland de boende i området. Görans
förslag är att återuppta den dialog som tidigare förts med Mantorp
Park med mål att skapa möjlighet att nyttja anläggningen för
”drifting”.
Medborgarförslaget har varit sänt till miljönämnden, tekniska
nämnden och kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande.
Miljönämndens yttrande
Nämnden ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att
driftingen hanteras som en del av motorsportbanan och således
omfattas av råd och förelägganden och framtida tillstånd för
motorsportbanan.
Tekniska nämndens yttrande
Service- och Teknikförvaltningen kontaktas då och då av
kommuninnevånare som störs då grupper samlas för att sladda med
sina bilar i gaturummet. Dem som hör av sig hänvisas till polisen
eftersom det är polisen som ansvarar för upprätthållande av ordningen.
Vid samtal med polisen har kommunen efterfrågat fler insatser för att
stävja problemet.
Om anordnandet av en legal anläggning för ”drifting” kan minska
problemet är Service- och Teknikförvaltningen positiva till en sådan.
Ett möjliggörande av legal drifting ser inte Service- och
Teknikförvaltningens som sin uppgift, men i tekniska frågor är
förvaltningen behjälplig.
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Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är att illegal verksamhet
på offentliga gator och parkeringsplatser inte är acceptabel. Kulturoch fritidsförvaltningen tror heller inte att en legal lösning av
verksamheten på exempelvis Mantorp Park, löser problemet med den
illegala verksamheten på gator och/eller parkeringsplatser.
Kommunen bör dock vara behjälplig med att vägleda medborgarna till
att organisera sig i en förening eller liknande för att kunna utöva sitt
fritidsintresse. Detta stöd finns redan idag i kommunen oavsett om det
är i traditionella idrotter, kulturverksamhet eller motorsport. Kulturoch fritidsförvaltningen menar att om kommunen gemensamt med
föreningslivet och/eller andra aktörer kan hitta lösningar som
möjliggör att fler individer kan utöva sin sport legalt, är det positivt
för alla parter. Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är
dessutom att, kommunen som helhet, även bör överväga möjligheterna
att se över gällande beslut och regler som idag eventuellt begränsar en
legal verksamhet.
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge
föreningen ”Hjärtat i Mantorp” uppdraget att samordna en diskussion
mellan berörda verksamheter i kommunen, aktuella aktörer samt
utövarna själva, för att få till en alternativ lösning på de problem som
förslagställaren beskriver i Mantorp.
Sammanfattning
När drifting praktiseras på allmänna vägar, gator och områden är det
ett säkerhets- och störningsproblem som naturligtvis inte är
acceptabelt.
Ska det praktiseras måste det ske på motorbanor och det är inte en
verksamhet som kan ske inom kommunens verksamheter utan måste
isåfall bedrivas inom föreningsverksamhet, ex motorförening/ar.
Kultur- och fritidsnämndens förslag att föreningen Hjärtat i Mantorp
samordnar en diskussion med berörda är därför bra.
Kommunstyreslen föreslås besluta
att tacka för förslaget som anses besvarat med att Hjärtat i Mantorp
föreslås samordna en diskussion med berörda i frågan.
Kommunstyrelsens förvaltning
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Svar på medborgarförslag om anläggning för motorsport
Bakgrund
Göran Lindqvist, som är ordförande i samhällsföreningen Hjärtat i Mantorp har
insänt ett medborgarförslag där han beskriver hur motorsporten ”drifting”
praktiseras på allmänna ytor i Mantorp vilket leder till störning och irritation bland
de boende i området. Görans förslag är att återuppta den dialog som tidigare förts
med Mantorp Park med mål att skapa möjlighet att nyttja anläggningen för
”drifting”.
Medborgarförslaget har varit sänt till miljönämnden, tekniska nämnden och kulturoch fritidsförvaltningen för yttrande.
Miljönämndens yttrande
Nämnden ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att driftingen hanteras
som en del av motorsportbanan och således omfattas av råd och förelägganden och
framtida tillstånd för motorsportbanan.
Tekniska nämndens yttrande
Service- och Teknikförvaltningen kontaktas då och då av kommuninnevånare som
störs då grupper samlas för att sladda med sina bilar i gaturummet. Dem som hör
av sig hänvisas till polisen eftersom det är polisen som ansvarar för upprätthållande
av ordningen. Vid samtal med polisen har kommunen efterfrågat fler insatser för
att stävja problemet.
Om anordnandet av en legal anläggning för ”drifting” kan minska problemet är
Service- och Teknikförvaltningen positiva till en sådan. Ett möjliggörande av legal
drifting ser inte Service- och Teknikförvaltningens som sin uppgift, men i tekniska
frågor är förvaltningen behjälplig.
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande

Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är att illegal verksamhet på
offentliga gator och parkeringsplatser inte är acceptabel. Kultur- och
fritidsförvaltningen tror heller inte att en legal lösning av verksamheten på
exempelvis Mantorp Park, löser problemet med den illegala verksamheten
på gator och/eller parkeringsplatser. Kommunen bör dock vara behjälplig
med att vägleda medborgarna till att organisera sig i en förening eller
liknande för att kunna utöva sitt fritidsintresse. Detta stöd finns redan idag i
kommunen oavsett om det är i traditionella idrotter, kulturverksamhet eller
motorsport. Kultur- och fritidsförvaltningen menar att om kommunen
gemensamt med föreningslivet och/eller andra aktörer kan hitta lösningar
som möjliggör att fler individer kan utöva sin sport legalt, är det positivt för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-28

2 (2)

alla parter. Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är dessutom att,
kommunen som helhet, även bör överväga möjligheterna att se över
gällande beslut och regler som idag eventuellt begränsar en legal
verksamhet.
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge föreningen
”Hjärtat i Mantorp” uppdraget att samordna en diskussion mellan berörda
verksamheter i kommunen, aktuella aktörer samt utövarna själva, för att få
till en alternativ lösning på de problem som förslagställaren beskriver i
Mantorp.
Sammanfattning
När drifting praktiseras på allmänna vägar, gator och områden är det ett säkerhetsoch störningsproblem som naturligtvis inte är acceptabelt.
Ska det praktiseras måste det ske på motorbanor och det är inte en verksamhet som
kan ske inom kommunens verksamheter utan måste isåfall bedrivas inom
föreningsverksamhet, ex motorförening/ar.
Kultur- och fritidsnämndens förslag att föreningen Hjärtat i Mantorp samordnar en
diskussion med berörda är därför bra.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att tacka för förslaget som anses besvarat med att Hjärtat i Mantorp föreslås
samordna en diskussion med berörda i frågan.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

