LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Fritidsnämnden

Paragraf

2012-04-18

34

Sida

73

Medbförslaguterink.p04
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Medborgarförslag om uterinkar med sarg och tak
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2012-02-27, § 35 överlämnat ett medborgarförslag om uterinkar med sarg och tak för beslut till fritidsnämnden.
Oskar Rönnbäck anför följande i ett medborgarförslag 2011-01-30.
Besparingsförslag
1
Besluta om vilka områden som skall ha uterink med sarg. Förslagsvis
skolområden
2
Sätt tak över dessa
Varför: Det snöar i Norrbotten vilket gör det svårt för kommunanställda att
hålla kvalitet på isbanorna. Sarger för 100 000 kronor far illa av allt plogande
och väderförhållanden eftersom dess sarger står ute året runt. Om det fanns
tak över dessa isbanor så skulle kommunen spara tid, bränsle, personal,
skötsel av sarger och redskap för att underhålla banorna. Det tar idag
nämligen ca 3 timmar per spolning av is när det går att spola. Hur länge man
får hålla på att köra traktor för att hålla undan snön som kommer från skyn
vill jag ej tänka på. Dessa timmar skulle kunna användas till annat för att
upprätthålla medborgarnas fritidsaktiviteter. Även trycket på ishallarna skulle
lätta eftersom uterinkarna i närområdet skulle bli populärare. Personligen så
tycker jag att det är konstigt att det inte skett tidigare. Nu är det dags…
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Fritidsförvaltningens yttrande
För att lätt kunna utöva spontana och organiserade isaktiviteter är
fritidsnämndens ambition att det ska finnas minst en isbana/ishockeybana i
varje kommundel.
Förslagsställarens ide har tillsammans med andra liknande idéer och förslag
studerats och utretts i samverkan med ishockey- och konståkningsföreningar i
Luleå. Det vällovliga förslaget innebär dock ingen besparing för kommunen
och förbättring för utövarna.
Luleå kommun har i dag 5 ishallar och ca 15 uterinkar samt ett stort antal
isytor fördelat över hela kommunen. Enligt fritidsförvaltningens uppfattning
uppfyller detta fritidsnämndens ambition och kända behovet hos utövarna för
i dag och de närmaste åren.

Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående yttrande föreslår fritidsförvaltningen
fritidsnämnden besluta att
-

avslå medborgarförslag om uterinkar med sarg och tak.

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
avslå medborgarförslag om utrinkar med sarg och tak
_____

Beslutsexpediering
Oskar Rönnbäck
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