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 MOTION, upprustning av Pixne idrottsområde 
Kommunfullmäktige  44 18.6.2019 
Fritids- och kulturnämnden 39 18.9.2019 
 
 
Kfge § 44 Mikael Appel väckte en motion om upprustning av Pixne idrottsområde. Appel 

föreslår att kommunen med det snaraste färdigställer en helhetsplan för upp-
rustning och utveckling av Pixne idrottsområde, i kommande budgetarbeten re-
serverar medel för planeringen och förverkligandet och söker om lokala 
och/eller statliga stöd för planeringen och förverkligandet. 

 
 I förvaltningsstadgans 113 § finns stadgat om fullmäktigeledamöternas rätt att 

väcka motioner. Efter behandlingen av de ärenden som anges i kallelsen har 
fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frå-
gor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. 

 
 Fullmäktige mottog fullmäktigeledamot Mikael Appels motion och remitterade 

den till kommunstyrelsen för beredning.  
 _________ 
 
Fkn § 39 Under flera års tid har en helhetsplan för idrotten i Malax och speciellt idrotten 

i Pixne diskuterats och planerats. Under 2016 och 2017 hade fritidssekreteraren 
flera möte med Malax IF:s styrelse angående Pixne idrottsområde. Våren 2018 
hölls tre allmänna möten där idrotten i Malax 2030 diskuterades. I det sam-
manhanget diskuterades även Pixne idrottsområde. Våren 2019 hölls ett nytt 
allmänt möte för alla intresserade angående Pixne idrottsområde. Vi har även 
fått in förslag till åtgärder per e-post. Nu finns tillräcklig information och hö-
rande för att ärendet ska kunna gå vidare.  

 
Fritidssekreterare Hendrickssons förslag: 

 Fritids- och kulturnämnden tillsätter en arbetsgrupp bestående av föreningsak-
tiva, tjänstemän och förtroendevalda. Nämnden besluter också följande tågord-
ning för behandlingen av planen för Pixne idrottsområde: 
1. En arbetsgrupp bestående av representanter för berörda på området, tjäns-

temän och förtroendevalda går igenom önskemålen och gör upp en priorite-
ringslista på vad som borde finnas i Pixne. Punkt 1 borde vara klart i de-
cember 2019. 

2. En planerare gör i samråd med arbetsgruppen upp en situationsplan och vis-
ion för hela området. Även trafikarrangemangen är en viktig del av hel-
hetsplanen. Punkt 2 borde vara klart i mars 2020. 

3. Situationsplanen/visionen behandlas av Malax IF:s styrelse, berörda på om-
rådet, fritids- och kulturnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelse 
och fullmäktige. Även en tidsplan för förverkligande borde göras upp. 
Punkt 3 borde vara klart i juni 2020. 

4. En detaljplan görs upp med situationsplanen/visionen som målsättning. 
Punkt 4 borde vara klart i juni 2020. 
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5. Uppförda planer står som grund för budgetering för år 2021 och framåt. 
 
Beslut: 
Nämnden godkände förslaget och beslöt sammanställa en arbetsgrupp med föl-
jande medlemmar; Johan Asplund (Fkn), Ann-Charlotte Silfver (Fkn), Carl-
Olof Åbonde (Fkn), Mikael Appel (MIF), Mia West (styrelsen), Christer Bo-
gren (SDP), Jonas Aspholm (tekniska) och Anders Hendricksson (sammankal-
lare och protokollförare). Nämnden önskar att arbetsgruppens arbete fortskrider 
i snabb takt. 
 __________ 
 


