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Medborgarförslag nr 16/2017 - Utökat utbud av spontanidrott genom 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2017-09-07 föreslås att padelbanor 
byggs i kommunen, för att främja spontanidrott. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 18/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som efter 
samrådan med kultur- och fritids förvaltningen och på delegation från Kommunfullmäktige fattar 
slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande den översiktliga 
planeringen av användningen av mark och vatten. 

Ärendet bör samrådas med kultur- och fritidsförvaltningen med hänvisning till Kultur- och 
fritidsnämndens övergripande ansvar för idrotts- och friluftsanläggningar. 
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U österåker 

Skickas ti!!: 
Kommunfullmäktige i österåkers kommun 
Kornmunkansliet 
184 Bé Åkarsfeerga 

Medborgarförsiag 

Förslag (endast* ett ämne)* 
Utökad utbud ar spomanddroEt padelbatior i Österåkers kommun 

Beskrivning* 
klag byggs det otroligt mycket och kommunen växer. I och med detta även 
idrottsutbudet. Idrottsarenan, fotbollsplaner, fotbollstält och multihallen är utbud 
som tillkommer till detta. Men något som salmas är spontanidrotter. Det saknas 
både squashhall och möjlighet till padelspei. Stockholm stad har precis byggt 
padelbanor i Vinterviken för ett ökat utbud av just spontanidrott. Det har varit 
otroligt uppskattat och det är fullt aktivitet på plats. Jag skickar in detta 
medborgarförsiag som ett önskemål att kommunen ska titta på möjlighet bygga 
padelbanor i kommunen för att främja spontanidrotten, inte bara för framför allt 
fotboll där det krävs att man ska vara så många för att spela. 

I många lekplatser bygger man 5-manna planer för fotboll. Ett alternativ är att bygga 
ett par padelbanor istället. 

Namn * Johan Bergqvist 
j 

0 jag samtycker ti!i publicering av milt namn tillsammans med mitt medborgarförsiag pä 
kommunens webbpfats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförsiaget. 


