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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 312 D.nr. KS/2022:34 – 037

Medborgarförslag om att investera i ny konstgräsmatta på
Vasavallens IP

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt föreslagen budgetram
år 2023 för teknik- och fritidsnämnden i Flerårsplan 2023-2025, d.nr.
KS/2022:222 – 0061, bifalla medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att bereda
medborgarförslag om att investera i ny konstgräsplan på Vasavallens IP.
Medborgarförslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden för yttrande
inför förslag till beslut.

Teknik- och fritidsnämnden svarar att deras bedömning är att
medborgarförslaget ska bifallas då beslutet går i linje med Idrottspolitiska
programmet.

Kommunstyrelsen är enig med teknik- och fritidsnämndens bedömning och
föreslår därmed att medborgarförslaget ska bifallas.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslut om finansiering och budgetmedel för investeringar fattas i samband med
beslut om flerårsplan. Kostnaden för omläggning av konstgräsplanen beräknas
till 2,5-3 miljoner kronor och ingår i förslagen budgetram för teknik- och
fritidsnämnden för år 2023.

Övriga konsekvenser
Vissa granulat är skadliga för miljön varför vilken typ av granulat som påförs
planen vid omläggning ska beaktas. Ändamålsenliga fällor bör anläggas för att
förhindra att granulatet bortförs från planen.
En omläggning skapar ökade förutsättningar för fysisk rörelse samt ökade
möjligheter för invånare att spela fotboll.

Uppföljning
Beslutet följs upp av teknik- och servicekontoret.

Beslutsunderlag
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Tjänsteutlåtande, Medborgarförslag om att investera i ny konstgräsplan på
Vasavallens IP, 2022-10-03
Protokollsutdrag, TFN §76 Medborgarförslag om att investera i ny
konstgräsmatta på Vasavallens IP, 2022-06-21
Protokollsutdrag, KS § 45, 2022-03-30, Beslut om inhämtande av yttrande -
Medborgarförslag om att investera i en ny konstgräsmatta på Vasavallens IP
Protokollsutdrag, KF § 7, 2022-02-14, Nyinkomna medborgarförslag och e-
förslag
Medborgarförslag om att investera i ny konstgräsmatta på Vasavallens IP, 2022-
01-19

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Teknik- och fritidsnämnden
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TFN/2022 § 79 TFN/2022:308 - 037

Ny konstgräsmatta på Vasavallens IP

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. anta yttrandet som sitt eget svar på remiss gällande medborgarförslag om
att investera i ny konstgräsmatta på Vasavallens IP, d.nr. KS/2022:34 –
037.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
teknik- och fritidsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet
Teknik- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått att yttra sig gällande
medborgarförslag inlämnat av Mikael Winblad. Medborgarförslagets avsikt är att
konstgräsplanen på Vasavallen behöver bytas ut och detta främst för att främja
barn- och ungdomsfotbollen i Strängnäs.

Teknik- och fritidsnämndens bedömning är att medborgarförslaget ska bifallas.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Omläggning av en konstgräsplan kostar cirka 2,5-3 miljoner kronor, pengar som
inte finns i Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget. Särskild
finansiering krävs för att verkställa beslutet.

Övriga konsekvenser
− Miljökonsekvenser – Gummigranulat som används på konstgräsplaner

är inte bra om det kommer ut i miljön bortanför planen. Vid omläggning
av konstgräsplan kommer hänsyn behöva tas till vilken typ av granulat
som påförs planen samt hur fällor anläggs för att granulatet inte ska
bortföras från planen.

− Folkhälsa (social hållbarhet) – Beslutet skapar bättre förutsättningar
för ökad fysisk rörelse för invånarna.

− Barnkonsekvenser – Möjligheten till att spela fotboll för barn ökar i
kommunen.

Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)
Genom att bifalla förslaget uppfylls nämndmålet ”Teknik- och fritidsnämnden
tillhandahåller god service till invånare samt trygga miljöer. Därmed bidrar
nämnden till god folkhälsa och att Strängnäs kommun upplevs som en trygg plats
att bo, leva, besöka och verka i.”
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Genom ett bifall följer vi också det beslut som fattats genom antagandet av det
Idrottspolitiska programmet och då främst två punkter i programmet,
”Föreningslivet – en viktig verksamhet i Strängnäs kommun” samt
”Idrottsanläggningar som bjuder in och stimulerar”.

Uppföljning

Det föreslagna beslutet verkställs av Teknik- och servicekontoret och
Fritidsenheten. Beslutet kan verkställas så snart som ekonomiska medel har
säkerställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ny konstgräsmatta på Vasavallens IP, 2022-06-02
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen KS § 45, 2022-04-14
Medborgarförslag, kommunstyrelsen, 2022-04-14
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen KF § 7, 2022-04-14

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
___________________________________________________
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KS § 45 D.nr. KS/2022:34 - 037

Beslut om inhämtande av yttrande - Medborgarförslag om
att investera i en ny konstgräsmatta på Vasavallens IP

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. inhämta yttrande från teknik- och fritidsnämnden gällande
Medborgarförslag om att investera i ny konstgräsmatta på Vasavallens IP,
d.nr. KS/2022:34 - 037,

2. svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-10-28.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått att bereda medborgarförslag
inlämnat av Mikael Winblad om att investera i ny konstgräsmatta på Vasavallens
IP. Medborgarförslaget berör annan nämnds verksamhetsområde varför ärendet
skickas till huvudberörd nämnd för yttrande innan förslag till beslut framställs.

Inför antagande av yttrande i huvudberörd nämnd kan ytterligare yttranden
inhämtas inom förvaltningen utan formella beslut eller remissförfarande.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 28 oktober 2022 för vidare
beredning av medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Beslut om inhämtande av yttrande från teknik- och
fritidsnämnden, 2022-02-22
Protokollsutdrag, KF § 7, 2022-02-14, Nyinkomna medborgarförslag och e-
förslag
Medborgarförslag om att investera i ny konstgräsmatta på Vasavallens IP, 2022-
01-19
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Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
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KF § 7 D.nr. KS/2021:671-037,
D.nr. KS/2021:709-037,
D.nr. KS/2022:30-037,
D.nr. KS/2022:34-037,
D.nr. KS/2021:649-037,
D.nr. KS/2021:650-037,
D.nr. KS/2022:28-037,
D.nr. KS/2022:54-037

Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag

Beslut

Medborgarförslag
Till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14 har det ingivits fyra
medborgarförslag.

1. Medborgarförslag från Bengt Sääw om att måla upp parkeringsplatser för
rörelsehindrade på Mariefreds torg, d.nr. KS/2021:671-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och
fritidsnämnden för beslut.

2. Medborgarförslag från Hans Lundén om att gräsmatteytor omvandlas till
blomsterängar, d.nr. KS/2021:709-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och
fritidsnämnden för beslut.

3. Medborgarförslag från Jaya Foucher om att bygga en cykelväg från
Ektorpsvägen mot Kalkudden i Mariefred, d.nr. KS/2022:30-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och
fritidsnämnden för beslut.

4. Medborgarförslag från Mikael Winblad om att investera i ny
konstgräsmatta på Vasavallens IP, d.nr. KS/2021:34-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

E-förslag
Till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14 har det ingivits fyra
e-förslag.
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1. E-förslag från Sonny Johansson om att anlägga en padelbana i Åkers
Styckebruk, d.nr. KS/2021:649-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och
fritidsnämnden för beslut.

2. E-förslag från Carina Wetterhus om varmvattenpool till patientföreningar
vid nya idrottsplatsen i Larslunda, d.nr. KS/2021:650-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

3. E-förslag från Catarina Hedberg om ett totalförbud för användande av
pyroteknik för privatpersoner i Strängnäs kommun, d.nr. KS/2022:28-
037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
beslut.

4. E-förslag från Robin Melender om att anlägga ett utomhusgym på
Tosterön, d.nr. KS/2022:54-37.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och
fritidsnämnden för beslut.

Yrkanden
David Aronsson (V) yrkar på följande ändring:

att medborgarförslag nummer tre överlämnas till teknik- och
fritidsnämnden för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer David Aronssons (V) ändringsyrkande mot ordförandens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen








