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 MOTION, upprustning av Pixne idrottsområde 
Kommunfullmäktige  44 18.6.2019 
Fritids- och kulturnämnden 39 18.9.2019 
Fritids- och kulturnämnden 46 28.11.2019 
Fritids- och kulturnämnden 12 3.3.2020 
 
 
 
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 
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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. 

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. 
 __________ 
 

Fkn § 46 Arbetsgruppen för Pixne idrottsområde har haft två möten under hösten. Ar-
betsgruppen har diskuterat olika alternativ och i dagsläget ser alternativ 8 ut att 
vara det bästa. Arbetsgruppen kommer att fortsätta planeringen. Alternativen 
kommer även att behandlas av ungdomsfullmäktige 3.12.2019. 

 
 Bilagor: 

- PM från arbetsgruppens möten 
 

Fritidssekreterare Hendrickssons förslag: 
 Fritids- och kulturnämnden diskuterar arbetsgruppen förslag samt gör eventu-

ella kommentarer som vägkost för fortsatt planering.  
 

 Beslut: 
 Nämnden utgick från förslag 8 som var arbetsgruppens första alternativ. Där 

önskade man att nya hallen skulle flyttas till grusplanen och en ny parkering 
skulle byggas där nuvarande Pixnehall finns. En ny infart skulle byggas från 
Malaxvägen till parkeringen. På detta sätt kan nuvarande idrottshall användas 
tills nya hallen färdigställts.   

 __________  
 
 

Fkn § 12 Arbetsgruppen för Pixne idrottsområde har haft två möten sedan senaste 
nämndmöte, 11.2.2020 och 3.3.2020. Arbetsgruppen har gjort justeringar i pla-
nerna och ritningarna. Den senaste versionen är per 5.3.2020 där justeringarna 
från arbetsgruppens diskussioner 3.3.2020 finns med. Även nämndens förslag 
från senaste möte 28.11.2019 och ungdomsfullmäktiges möte 3.12.2019 är be-
aktade. Arbetsgruppen anser att ritningarna börjar bli klara och som nästa 
skede bör en förhandling med markägare angående dragning av ny väg ske.  

 
 Arbetsgruppen var på sitt senaste möte av den åsikten att en ny arbetsgrupp 

borde tillsättas som skulle ha till uppgift att ta fram visioner om en ny idrotts-
hall. Vilka funktioner ska finnas i hallen. Arbetsgruppen borde även bekanta 
sig med nya hallar i nejden.  
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 Bilagor: 

- PM från arbetsgruppens möte 11.2.2020  
- PM från arbetsgruppens möte 3.3.2020  
- Arbetsgruppens ritning version 5.3.2020. 

 
Fritidssekreterare Hendrickssons förslag: 

 Fritids- och kulturnämnden tar del av arbetsgruppen förslag samt gör eventu-
ella kommentarer och förbättringsförslag.  

 
 Nämnden utser en ny arbetsgrupp som har till uppgift att göra visioner för en 

ny idrottshall, en multifunktionshall.  
 

 Beslut: 
 Nämnden beslöt föreslå för arbetsgruppen att en hundpark skulle sättas in på 

området ifall det finns tillräckligt utrymme och passligt område, eventuellt 
ovanför lekparken. Idrottshallen borde benämnas allaktivitetshall.  

 
 Fritids- och kulturnämnden föreslår för kommunstyrelsen att en ny arbetsgrupp 

tillsätts som skulle ha till uppgift att göra visioner för en ny allaktivitetshall 
(Pixnehall). I den nya gruppen kunde fritids- och kulturnämnden ha tre repre-
sentanter, tekniska tre, ungdomsfullmäktige en och styrelsen en. 

 _________ 
 
 

Fkn § 37 Arbetsgruppen för Pixne idrottsområde har haft ett möte sedan senaste 
nämndmöte. Arbetsgruppen har gjort små justeringar i planerna och ritningarna 
samt gjort upp en lista på bakgrund till visionen och tankar angående den fär-
diga versionen. Arbetsgruppens vision för Pixne idrottsområde är nu klar för att 
skickas vidare för behandling i andra organ. Ungdomsfullmäktige kommer att 
diskutera visionen på sitt möte 24.11.2020.  

 
 Bilagor: 

- PM från arbetsgruppens möte 10.11.2020  
- Arbetsgruppens ritning version 10.11.2020 
- Arbetsgruppens textdokument angående visionen 

 
Fritidssekreterare Hendrickssons förslag: 

 Fritids- och kulturnämnden tar del av arbetsgruppen förslag samt gör eventu-
ella kommentarer och förbättringsförslag. Fritids- och kulturnämnden skickar 
ärendet vidare till tekniska nämnden och kommunstyrelsen för vidare behand-
ling.  

 
Fritids- och kulturnämnden ber att ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet 
för personer med funktionsnedsättning skulle behandling visionen på sitt nästa 
möte. När visionen behandlas i råden och i tekniska nämnden borde endera 
Anders Hendricksson eller Jonas Asplund vara med och presentera visionen. 
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 Beslut: 

 Fritids- och kulturnämnden godkände arbetsgruppen för Pixne idrottsområdes 
arbete och visioner som sådant.  

 _________ 
 


