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433

majkf26
07.303-008

Motion om isväg vid Bergnäsets kust
Ärendebeskrivning
Jonas Grafström, för moderata samlingspartiet, anför följande i motion.
Den plogade motions- och promenadsträckan på Lule älv runt Luleå centrum
har under vintern varit en populär sträcka. De upplogade vägarna har gett
möjligheter för motion och friluftsaktiviteter för luleåborna. Sträckningen har
varit bra men kan givetvis förbättras. En ökad sträckning skulle ge en ökad
tillgänglighet och större möjligheter för fler att ta del av denna isväg.
Luleå är en stad vackert belägen vid vatten. Till en låg kostnad kan vi dra
nytta av detta genom ökade möjligheter för promenader. Fler människor
kommer kunna välja att promenera från stan till Bergnäset eller tvärt om. Det
leder till färre biltransporter och minskade koldioxidutsläpp. Det skulle leda
till en förbättrad folkhälsa i en tid när stor del av människors arbetstid spenderas stillasittande på kontor. En förlängd isväg till Bergnäset är alltså bra för
miljön, för folkhälsan, för luleåborna och samhällsnyttan.
Det finns en kostnad för plogning, i och med att plogning redan utförs och
den fasta kostnaden därmed ändå är inräknad blir marginalkostnaden för en
förlängning inte oproportionerligt större. Nyttjandet kan givetvis ställas mot
kostnaden. Detta projekt kommer alla till del och torde inte bli speciellt dyrt
om man jämför med andra kommunala projekt. Med en kostnad på 100 000 kr
skulle exempelvis plogningen kunna pågå i hela 3 500 år, detta om man lade
motsvarande summa som man lade på Kulturens hus.
Förslag på sträckning bifogas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf
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Kommunstyrelsen

2007-05-02
2007-11-26
2007-11-12

95
277
197
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Arbets- och personalutskottet

2007-10-15

193

434

majkf26b
Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad på:
att

plogningen av isvägarna utökas i enlighet med sträckningen i bilden
nedan.

Det vita strecket är föreslagen väg.

Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
Fritidsnämndens yttrande
Den plogade isvägen har under de senaste åren förlängts varje år från det som
var den ursprungliga tanken – en bana som gick från Norra hamnen runt
Gültzauudden till södra hamnen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum
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Kommunfullmäktige

2007-11-26

277
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Kommunstyrelsen

2007-11-12

197

461

Arbets- och personalutskottet

2007-10-15

193

435

majkf26c
Idag finns stickspår till Bergnäset, Gråsjälören och Mjölkudden. Den
sammanlagda längden på isbanan är ca 6 500 meter eller 13 ha.
En förlängning av isbanan skulle kräva mer personal och även innebära en
kostnadsökning.
Fritidsförvaltningen anser att det inte är relevant till de kostnader som
en förlängning av isbanan efter Bergnäsets kust skulle innebär. Dessutom
finns redan en ”avstickare” till Bergnäset.
Fritidsnämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

avslå motionen med anledning av de extra resurser som fordras
för att öka längden av isbanan i relation till ökat nyttjande.

Yrkande
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till motionen.
Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

avslå motionen med anledning av de extra resurser som fordras
för att öka längden av isbanan i relation till ökat nyttjande.

Reservation
Mattias Karlsson (m) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN
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Kommunfullmäktige

2007-11-26

277

566

Kommunstyrelsen

2007-11-12

197

461b

Arbets- och personalutskottet
majkf26d

Yrkanden
Mattias Karlsson (m), Ylva Strutz (fp) och Erika Josbrandt (kd) yrkar bifall till
motionen.
Annika Eriksson (mp) och Carl-Gustaf Carlsson (s) yrkar avslag på motionen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.

Reservationer
Erika Josbrandt (kd) och Mattias Karlsson (m) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Mattias Karlsson (m), Ylva Strutz (fp), Erika Josbrandt (kd) och Staffan
Eriksson (m) yrkar bifall till motionen.
Sven Persson (mp), Mårten Ström (s), Carl-Gustaf Carlsson (s) och Börje Lööw
(v) yrkar avslag på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå motionen med anledning av de extra resurser som fordras
för att öka längden av isbanan i relation till ökat nyttjande.

_____

Beslutsexpediering
Jonas Grafström, Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

