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Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta förvaltningens förslag till yttrande, och  

att  sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
Inom planområdet finns ingen planlagd mark för idrott. Behovet av ytor och anläggningar för 
idrott, i såväl organiserad som spontan form, måste då tillgodoses i närliggande områden. 
Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande samt att sända detsamma till plan- 
och byggnadsnämnden. 
 
Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig över förslaget till detaljplan över del av 
Flogstavallen som är ute på samråd mellan 27 maj och 26 augusti 2016. Planens syfte är att 
möjliggöra nya bostäder i form av studentlägenheter. 
 
Inom planområdet finns ingen planlagd mark för idrott. Behovet av ytor och anläggningar för 
idrott, i såväl organiserad som spontan form, måste då tillgodoses i närliggande områden. Det 
innebär ökat tryck på omfattning och kvalitet på idrottsytor i framförallt Ekebydalen och  
Arosparken och det är därför rimligt att exploateringen av Flogstavallen bidrar till att bekosta 
utvecklingen av idrottsanläggningar, exempelvis motionsspår och bollplaner, i intilliggande 
områden.  
 
Planen saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet, vilket bör 
finnas under huvudrubriken ”planens konsekvenser” 
 
Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande samt att sända detsamma till plan- 
och byggnadsnämnden. 
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Mats Norrbom 
Direktör 
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 FÖRSLAG 

Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för del av Flogstavallen. PBN-2016-000917 
Idrotts- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande över förslaget: 
 
Inom planområdet finns ingen planlagd mark för idrott. Behovet av ytor och anläggningar för 
idrott, i såväl organiserad som spontan form, måste då tillgodoses i närliggande områden. Det 
innebär ökat tryck på omfattning och kvalitet på idrottsytor i framförallt Ekebydalen och  
Arosparken och det är därför rimligt att exploateringen av Flogstavallen bidrar till att bekosta 
utvecklingen av idrottsanläggningar, exempelvis motionsspår och bollplaner, i intilliggande 
områden.  
 
Planen saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet, vilket bör 
finnas under huvudrubriken ”planens konsekvenser” 
 
 
Idrotts- och fritidsnämnden 
 
 
 
Rickard Malmström   Annie Arkebäck Morén 
Ordförande    Sekreterare 
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