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Medborgarförslag om camping i Råneå
Ärendebeskrivning
Johan Grönberg anför följande i ett medborgarförslag 2011‐06‐05.
Jag brukar promenera efter den så kallade kärleksstigen som följer Råne älven
genom centrala orten. Det har flera gånger slagit mig att det är en unik miljö
med forsar som är så pass centralt samt ett rikt djurliv och allt väldigt lätt‐
tillgängligt. Nu har vi dessutom fått en jättesatsning i form av ett utomhusbad
vilket inte hör till vanligheterna att det läggs sådana summor på Råneå och
det glädjer många i bygden.
Vad jag vill komma till är att det finns en oerhörd möjlighet att locka hit
turister om vi skulle ha en camping i anslutning till allt detta.
Alltså mitt förslag är följande:
Bygg en camping på sydöstra sidan av fotbollsplanen och lägg ut den på
entreprenad om det inte finns ett kommunalt intresse att driva den.
Detta skulle gagna såväl Råneås näringsidkare som kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att medborgarförslaget får ställas

‐
remittera förslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämndens yttrande
Förslagsställarens tanke är god och visst skulle en campingplats öka antalet
besökare och gagna näringslivet i Råneå. I samband med att Arcus camping
såldes år 2005 togs dock ett principbeslut att Luleå kommun inte ska bedriva
camping, då det är ytterst tveksamt om kommunen ska konkurrera med
privata aktörer. Med anledning av detta föreslår fritidsförvaltningen att
campingplats i kommunal regi inte utreds vidare. Det kan finnas privata
aktörer som med stöd av LNAB och stadsbyggnadskontoret har större
möjlighet och är bättre lämpade än kommunen att utveckla en ny camping i
Råneå.
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att
‐

avslå medborgarförslaget om att kommunen ska bygga ny campingplats i
Råneå.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐
avslå medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

