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Medborgarförslag om webbkamera vid Ormbergsanläggningen
Håkan Lundbäck anför följande i ett medborgarförslag 2005-12-29.
Skidspåren vid Ormberget är mycket välbesökta, vintertid är parkeringen ofta
full på kvällar och helger. Det stora skidintresset gynnas av välpreparerade
spår. Nu föreslås en förbättring av service och information för alla
skidintresserade motionärer. Genom att placera en webbkamera vid
startplatsen riktad mot den befintliga klockan/termometern kan alla via
internet få aktuell information om status på spåren samt temperatur. Förslaget
bygger på känd teknik och kostnaden bör bli blygsam. Webbkameran kan
betjänas av en enkel dator i den närbelägna byggnaden. En webbkamera vid
skidspåret skulle innebära ett lyft för alla skidintresserade samtidigt som
kommunen får gratis marknadsföring på webben.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
FRITIDSNÄMNDENS YTTRANDE
Håkan Lundbäcks förslag överensstämmer med fritidsnämndens ambition
att ge bra och fräsch information om kommunens fritidsanläggningar för
alla Luleåbor. På nämndes uppdrag arbetar fritidsförvaltningen därför med
utveckling och uppbyggnad det som bland kallas ”24-timmars service” för
medborgarna. För Ormbergsanläggningen skulle detta exempelvis innebära
att det direkt på kommunens hemsida på webben skulle kunna ses när en viss
spårslinga är nypreparerad plus temperatur och vind/vindriktning i området.
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Denna service skulle också kunna erbjudas till intresserade att få som ett
SMS i sin mobiltelefon.
Med anledning av detta har fritidsförvaltningen försökt få svar på under
vilka förutsättningar som en webbkamera får placeras på Ormberget och
till vilken kostnad.
När det gäller kostnaden är förvaltningens uppfattning att den blir överkomlig och ryms inom förvaltningens ordinarie budget. Något svar på vilka
förutsättningar och tillstånd som erfordras för att placera en webbkamera på
Ormberget har inte ännu erhållits från tillfrågade instanser.
Med hänvisning till ovanstående föreslår fritidsnämnden kommunfullmäktige
besluta att
-

bifalla Håkan Lundbäcks förslag om webbkamera vid Ormbergsanläggningen under förutsättning att erforderliga myndigheters
tillstånd erhålls.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
bifalla medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens förslag.
_____
Börje Lööw yrkar avslag på medborgarförslaget.
Yvonne Stålnacke och Peter Bergström yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
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Kommunfullmäktige beslutar att
bifalla medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens förslag.
_____
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Utdragsbestyrkande

