
 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 2020-000203  

Svar på medborgarförslag om utökning av antal hål på 
frisbeegolfbanan på Örnäs 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag från Jonas Forsberg inkom 2020-03-30. 

Förslagsställaren föreslår att frisbeegolfbanan vid Örnäs utökas med nio hål 

och att banan rensas från sly och dylikt. 

Det finns ett skötselavtal gällande nuvarande frisbeegolfbana med 

föreningen IFK Åmål. 

Utformningen av frisbeegolfbanan är därför en fråga för dess 

verksamhetsutövare och tillika nyttjanderättsinnehavare, vilket i dagsläget är 

IFK Åmål. I dialog med IFK Åmål framkommer att man inte har någon 

avsikt att i nuläget utöka frisbeegolfbanan. Förvaltningen vidarebefordrar 

dock medborgarförslaget till IFK Åmål, så de får ta del av önskemålen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-24 

Medborgarförslag, Jonas Forsberg, 2020-03-30 

Protokollsutdrag § 71, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-12-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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Svar på medborgarförslag om fler hål vid 

frisbeegolfbanan på Örnäs 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag från Jonas Forsberg inkom 2020-03-30. 

Förslagsställaren föreslår att frisbeegolfbanan vid Örnäs utökas med nio hål 

och att banan rensas från sly och dylikt. 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag från Jonas Forsberg inkom 2020-03-30. 

Förslagsställaren föreslår att frisbeegolfbanan vid Örnäs utökas med nio hål, 

och menar att detta kommer att göra banan mer attraktiv och öka 

användningsgraden. Förslagsställaren menar också att sly och dylikt behöver 

rensas vid de existerande hålen. 

Området Örnäs (Åmål 5:2) ägs av Åmåls kommun. Bokhandlaren P-A 

Petterson skänkte Örnäs till Åmåls stad ca 1899 som en gåva till Åmåls 

medborgare.  

IFK Åmål har slutit ett nyttjanderättsavtal med Åmåls kommun. Avtalet är 

tecknat med IFK Åmål som motpart, det finns dock samarbetsparter i 

projektet. ”Örnäsprojektet” har startats inom ramen för detta avtal, och driver 

en rad verksamheter, bland annat boule, basket, friluftsgym, 

beachfotboll/beachhandboll och frisbeegolf.  

Projektgruppens mål var, och är att utveckla området och ge möjlighet för 

Åmåls invånare att ta del av spontanidrott som skapas. Turister är en annan 

målgrupp man tänkte på när man sökte medel av framförallt 

Riksidrottsförbundet som man erhållit 270 000 kr av i två olika omgångar för 

att utveckla området. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Jonas Forsberg, 2020-03-30 

§ 82 Protokollsutdrag, kommunfullmäktige Åmål, 2020-04-28 
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Förvaltningens ståndpunkt 

Det finns ett skötselavtal gällande nuvarande frisbeegolfbana med 

föreningen IFK Åmål. 

Utformningen av frisbeegolfbanan är därför en fråga för dess 

verksamhetsutövare och tillika nyttjanderättsinnehavare, vilket i dagsläget är 

IFK Åmål. I dialog med IFK Åmål framkommer att man inte har någon 

avsikt att i nuläget utöka frisbeegolfbanan. Förvaltningen vidarebefordrar 

dock medborgarförslaget till IFK Åmål, så de får ta del av önskemålen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Fredrik Eriksson 

Handläggare 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Åmål 

IFK Åmål 



Medborgarförslag

Frisbeegolfbanan på Örnäs utökas med 9 st hål. Detta kommer göra banan mer attraktiv och
öka användandet av den. Det kommer även generera mer liv & rörelse i Örnäsområdet. Det
behöver även röjas sly & dylikt vid vissa av de nuvarande hålen.

Namn: Jonas Forsberg

Adress: Läroverksgatan 17 E, 662 37 Åmål
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