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TEKN/2016:304

Multiarena Lagmansskolan, Mjölby. Medborgarförslag. Remiss
Bakgrund
Tekniska nämnden har i en skrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning
ombetts yttra sig om ett medborgarförslag som inkommit.
Förslagsställaren föreslår att en multiarena anläggs vid Lagmansskolan.
Som exempel på vad multiarenan skulle kunna innehålla föreslår
förslagsställaren fotboll, basket, bandy med mera. Förslaget motiveras med
att det saknas lekmöjlighet för de yngre barnen sedan skolan blev
mellanstadieskola efter att tidigare ha varit högstadieskola. En lämplig plats
som föreslås är nedanför skolan i riktning mot tågspåret.
Bedömning
Fastighetsavdelningen inom service- och teknikförvaltningen arbetar för
närvarande med att anlägga en aktivitetsyta för mellanstadiebarn på
Lagmansskolans skolgård. Aktivitetsytan kommer bland annat att innehålla
gungställningar, klätterställningar, motorikbana samt en yta av kostgräs där
olika typer av bollsporter ska kunna utövas. Anläggningen beräknas vara
färdigställd våren 2017.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har av Kommunstyrelsens förvaltning ombetts yttra sig
om ett medborgarförlag gällande anläggning av en multiarena vid
Lagmansskolan.
Fastighetsavdelningen inom service- och teknikförvaltningen arbetar för
närvarande med att anlägga en aktivitetsyta för mellanstadiebarn på
Lagmansskolans skolgård. Aktivitetsytan kommer bland annat att innehålla
gungställningar, klätterställningar, motorikbana och en yta av konstgräs där
olika typer av bollsporter ska kunna utövas. Anläggningen beräknas vara
färdigställd våren 2017.
Tekniska nämnden beslutar
att överlämna yttrandet till Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Gata/parkchef
Justerandes sign
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UTB/2016:162

Multiarena till Lagmansskolan - beredning av medborgarförslag
Bakgrund
Robert Sonnelind har skrivit ett medborgarförslag som innebär att en så kallad
Multiarena byggs vid Lagmansskolan. Bakgrunden till detta förslag är att
elevunderlaget växer på Lagmansskolan. Detta beroende på inflyttning samt att
Lagmansskolan sedan några år tillbaka tar emot elever åk 4-9 och Robert menar
att Lagmansskolans skolgård i dags-läget ej är funktionell för hela denna
åldersgrupp.
Robert påpekar också att två multiarenor anlagts på den västra sidan av Mjölby
tätort och menar att motsvarande satsning skulle behövas även på den östra
sidan.
Kommunstyrelsen efterfrågar nu utbildningsnämndens synpunkter på ovan
beskrivna medborgarförslag.

Utbildningsnämnden föreslås besluta att avge följande svar till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämndens ansvarsområden avseende utemiljö omfattar främst
skolgårdar och förskole-gårdar.
I och med att den nu pågående ombyggnaden av skolgården vid
Lagmansskolan färdigställs kommer skolgården att fungera på ett
tillfredsställande sätt för elever 4-9 på Lagmansskolan.
Utbildningsnämnden ställer sig självfallet positiv till en ytterligare utbyggnad av
multi-arena/spontanidrottsplats, som kan medföra många positiva effekter för
barns och ungas utelek och spontana
idrottsutövande. En sådan satsning måste dock självfallet i så fall vävas in i det
ordinarie budgetarbetet avseende investeringar.

Utbildningsnämnden beslutar
att avge svar till Kommunstyrelsen enligt ovan.
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KS/2016:238

Medborgarförslag multiarena Lagmansskolan
Bakgrund
Mjölby kommun har tagit emot ett medborgarförslag från Robert Sonnelind
om en multiarena i anslutning till Lagmansskolan. Kommunfullmäktige gav
uppdraget till kommunstyrelsen att bereda och besluta i ärendet i samråd
med berörda nämnder.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått svar från utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och tekniska nämnden. Samtliga nämnder svarar att det
pågår en ombyggnation av skolgården med aktivitetsyta på Lagmansskolan
skolgård. Aktivitetsytan kommer bland annat att innehålla gungställning,
klätterställning, motorikbana och en yta av konstgräs där olika typer av
bollsporter. Anläggningen beräknas vara färdigställd våren 2017.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-01-27
Tekniska nämndens beslut § 160/2016-11-24
Utbildningsnämnden beslut § 93/2016-11-28
Kultur- och utbildningsnämndens beslut § 62/2016-12-12
Karta över skolgård
Medborgarförslaget 2016-08-23
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mjölby kommun ser positivt på medborgarförslaget och anser att
ombyggnationen av Lagmansskolans skolgård kan tillgodose
förslagsställaren syfte.
2. Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det bifallet.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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