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Svar på medborgarförslag - Bygg en liten
fotbollsplan för barn att leka på i Fröslunda
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att bygga en liten fotbollsplan för barn att leka på i
Fröslunda inkom den 26 juni 2017. Förslagställaren som är boende i Fröslunda
önskar en liten fotbollspan för barn att leka på i området. Tillhörande förslaget
finns en liten skiss på var fotbollsplanen skulle kunna placeras. Kultur- och
fritidsnämnden

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga en liten fotbollsplan för barn att leka på i
Fröslunda inkom den 26 juni 2017. Förslagställaren som är boende i Fröslunda
önskar en liten fotbollspan för barn att leka på i området. Tillhörande förslaget
finns en liten skiss på var fotbollsplanen skulle kunna placeras.
I kommunens arbete med stadsläkning1 är Fröslunda utpekat som ett viktigt
område. Det sker ett pågående arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för
områdena Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp. Planen ska peka ut inriktning för
hur områdets fysiska miljöer och infrastruktur ska utvecklas de kommande åren. I
de arbetet ingår det att titta på ytor för idrott, lek och rekreation. Utifrån det
pågående arbetet med stadsläkning och utvecklingsplan bedömer kultur- och
fritidsnämnden att medborgarförslaget är en viktig synpunkt att ta med i arbetet
med att utveckla Fröslunda.

Stadsläkning syftar till att höja livskvaliteten i några stadsdelar i Eskilstuna. Det kan kommunen
göra genom att koppla ihop områden bättre med varandra och komplettera med nya bostäder och
service. Kommunen vill höja standarden på gator och parker och öka tillgängligheten till hållbara
transporter. Läs mer stadsläkning på eskilstuna.se
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Vid byggnation av infrastruktur är det viktigt att göra en nulägesanalys som
kartlägger behov av anläggningen i ett geografiskt område i relation till hela
kommunen, hur det påverkar olika målgrupper och vilka behov de har lyft, vilken
konsekvens det har på sociala värden så som miljön, jämställdhet och folkhälsa.
Tidigare studier har visat på att det i hög grad är pojkar som nyttjar
spontanidrottsplatser och därför har kultur- och fritidsnämnden ändrat inriktning på
sina investeringar för att fler flickor också ska ta del och nyttja ytor avsedda för lek
och rörelse. Som en del att utveckla flera platser för lek och rörelse avser kulturoch fritidsnämnden att bygga en allaktivitetsplats i området Fröslunda, Lagersberg,
Råbergstorp under 2019.
Med utgångspunkt från det pågående utvecklingsarbetet i Fröslunda som
förvaltningen deltar i samt planerna på att bygga en allaktivitetspark i området
under 2019 anses medborgarförslaget besvarat.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ytor för idrott, lek och rekreation är viktiga för att främja förutsättningarna för
rörelse och motion för kommunens invånare. Det kan på sikt stärka folkhälsan och
bidra till bättre livsvillkor för kommunens kvinnor och män, flickor och pojkar.
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§ 227
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning – Bygg en liten fotbollsplan för barn att
leka på i Fröslunda (KSKF/2017:422)
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga en liten fotbollsplan för barn att leka på i
Fröslunda, har lämnats in till kommunfullmäktige den 26 juni 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för beslut.
______
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