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Medborgarförslag om fler offentliga anslagstavlor i Luleå
Bilaga:
Förslag och motivering
Lenitha Hedqvist anför följande i ett medborgarförslag 2006-04-20.
Fler offentliga annonseringsmöjligheter för de som vill ”arrangera” saker i
Luleå både kurser, kulturevenemang och övrigt.
Motivering
Luleå kommun är en aktiv kulturstad som även vill gynna lokala
småföretagare och uppmuntra egna initiativ från medborgarna.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
KULTURNÄMNDENS YTTRANDE
Kulturförvaltningen håller med medborgarförslagsställaren Lenitha Hedqvist,
om att Luleå har för få offentliga anslagstavlor. Många offentliga tavlor har
försvunnit i innerstaden de senaste åren bl. a. på grund av anpassningar av
vägsystemet. Och detta är naturligtvis olyckligt för en stad som vill värna om
sina arrangörer och uppmuntra det egna initiativet. Dessutom är ju
affischering oftast det billigaste sättet att offentliggöra ett arrangemang. Den
möjligheten har minskat för föreningsarrangörer med små arrangemangsbudgetar.
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Kulturförvaltningen tror att en del av denna brist kommer att åtgärdas genom
vårt nya Kulturens Hus som invigs i januari 2007. Här kommer att finnas ett
stort utrymme för offentlig annonsering. Och eftersom vi förmodar att detta
kommer att bli en mycket välbesökt mötesplats för Luleåborna kommer det
också att bli en centralpunkt för affischering.
Men detta är naturligtvis inte tillräckligt. Både nya centrala och perifera
affischeringsplatser måste anordnas. Kommunens arbete med s k elektroniska
anslagstavlor, via internet bör också förstärkas. Likaså kan annan TV-buren
information nyttjas.
Ett samarbete mellan kulturförvaltningen, Luleå Fritid, tekniska förvaltningen
och stadsbyggnadskontoret skulle med små insatser kunna se över behovet
och tillhandahålla detta. Kulturservice kan vara den instans som hjälper till
vid affischering och ser till att endast aktuell information finns uppsatt.
Kulturnämnden beslutar att avge yttrande enligt ovanstående förslag.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med kulturnämndens förslag.
_____
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
bifalla medborgarförslaget i enlighet med kulturnämndens förslag.
_____
Kommunfullmäktige beslutar att
bifalla medborgarförslaget i enlighet med kulturnämndens förslag.
_____
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