LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2007‐08‐30

114

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐08‐16

29:2

Sida

225

Aktivitetshall/sporthall i Klöverträsk, yttrande
07.163 292
Bilagor: skrivelser från Klöverträsk byautveckling, rektor Anders Wallgren
och Eva Wennberg.
Ärendebeskrivning
Klöverträsk byautvecklingsgrupp, genom ordföranden xxxxx, hemställer om
att kommunen ska uppföra en aktivitetshall/sporthall i byn. Kommunstyrelsen
har remitterat ärendet för gemensamt yttrande från barn‐ och
utbildningsnämnden och fritidsnämnden. Barn‐ och utbildningsnämnden
samordnar yttrandet.
Bakgrunden till förslaget är att det saknas utbud i närområdet för fysisk
och kulturell aktivitet, något som man anser bromsar barnens/elevernas
möjlighet till bra livskvalitet. Såväl föräldrar som ansvarig rektor menar
att skolbarnen behöver den motion som är så viktig för hälsan och
inlärningen och att det inte är försvarbart att skjutsa barnen till Alviks
skola en gång per vecka för gymnastik. Barnen/eleverna är dessutom
hänvisade till Älvsbyn, Alvik och Antnäs för att kunna delta i organiserad
idrottsverksamhet, något som begränsas till kvällar, vilket medför att
vissa föräldrar har svårigheter att skjutsa barnen till aktiviteterna samt att
barnen är trötta när de är i skolan. Vidare menar man att en sporthall i
byn medför att också andra än skolbarn kan nyttja lokalen och att man på
så vis skapar gemenskap mellan människor i alla åldrar, bilaga 1 till
denna paragraf. Yttrande från fritidsförvaltningen har inhämtats, bilaga 2
till denna paragraf.
Förvaltningarnas yttrande
Barn‐ och utbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen ser positivt
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på det förslag som Klöverträsk Byautveckling har lämnat in och en
eventuell byggnation bör ske i samverkan mellan barn‐ och utbildnings‐
förvaltningen och fritidsförvaltningen.
För kommande budgetperioden år 2008 t o m 2010 har inte detta projekt
prioriteras av barn‐ och utbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen.
Vill kommunfullmäktige prioritera projektet måste erforderliga medel för
investeringen och dess kapital‐ och driftkonsekvenser tilldelas den
förvaltning som blir huvudman för investeringen.
Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående är Klöverträsk byautvecklingsgrupps
förslag besvarat av barn‐ och utbildningsnämnden och fritidsnämnden.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningarnas förslag.
_____
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar avge yttrande enligt
förvaltningarnas förslag.
_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, Eva Wennberg, Ann Kalla, fritidsnämnden
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