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Dnr 11.644-008

Medborgarförslag om uppvärmd inomhushall för hundträning
Ärendebeskrivning
Jenny Mäkikaltio anför följande i ett medborgarförslag.
Varför: Bara Luleå brukshundsklubb har drygt 350 medlemmar. Alla dessa
och fler därtill hade verkligen uppskattat en lokal där man kan träna hund
även vintertid. Eftersom vi bor i Norra Sverige är det svårt för oss hundägare
som vill vara aktiva, att faktiskt vara det pga. att det inte finns möjligheter till
detta.
Med en inomhuslokal i Luleå skulle vi kunna träna även vintertid och på så
sätt kunna träna våra hundar så mycket som vi faktiskt vill och med det
kunna konkurera med södra Sverige inom hundsporten. Uppvärmda
inomhushallar börjar bli allt vanligare i Södra Sverige och om man tex ser på
finnarna (ledande inom tex agility) så har dom haft dessa inomhushallar
under en längre tid och på så sätt kunnat träna året om.
Inomhushallen kommer kunna nyttjas av brukshundsklubben för kurser och
tävling om hallen är tillräckligt stor. Även nyttjas till medlemmarnas
träningskvällar. Förutom detta kan hallen hyras ut till rasklubbar,
träningsgrupper, polisen?, föreningar osv. Kanske kan även hundfolk få
utlösa årskort, månadskort eller liknande så lokalen kan nyttjas även då den
inte är bokad. På så sätt får man in lite pengar till hyra.
Jag är medveten om att hundhuset finns på Bergnästes industriområde men
den lokalen är alldeles för liten för hundträning!
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Ända nuvarande stället man kan träna hund under vintertid är kalla ridhus.
Förutom att jag vet folk som är allergisk mot hästar och kan därför inte träna
pga. det så är även träningsmöjligheterna begränsade till 1 h/vecka. Vilket
absolut är för lite om man vill satsa på någon hundsport och kunna
konkurrera på t.ex. Svenska mästerskapen.
Jag tror att en uppvärmd inomhuslokal skulle gynna både Luleå kommun och
Luleå brukshundsklubb. Om det skulle bli en inomhushall skulle det vara den
första och enda i sitt slag här uppe i norr. Och det är ju här uppe vi behöver
det som mest! Förhoppningsvis lockar hallen till sig turister och besökare både
från närregionerna och även de längre bort!
Sen tror jag även att det är lättare att locka ungdomar till att börja med just
hundsport om vi hade en sådan här hall. Jag är själv intresserad av att starta
upp Luleå hundungdom igen efter at det varit vilande ett bra tag och jag tror
att det går lättare om vi kan bedriva verksamhet året om!
Med en sådan här unik inomhushall här i norr skulle det vara väldigt positivt
för alla hundintresserade vuxna och ungdomar som då får bättre
förutsättningar i framtiden att träna och tävla med sina hundar året ut och
även umgås med människor med samma intresse – hund!
Centrum görs om hela tiden, men vad gör det om man inte är modeintresserad? Pontushallen ska göras om, men vad gynnar det hundfolk när vi
inte får träna där? Hoppas ni förstår vart jag vill komma! En uppvärmd
inomhushall hade varit perfekt!
Hur?
Nog borde det finnas någon tom uppvärmd inomhushall som man skulle
kunna nyttja till detta ändamål. Man skulle kunna bygga om lite, stoppa något
stötdämpande som underlag och kanske en gammal konstgräsmatta och vips
så har man en inomhushall för hundträning!
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Som jag redan skrivit så har Finland liknande hallar överallt och i södra
Sverige blir dessa allt vanligare. Och jag undrar, varför ska vi i norra Sverige
vara efter hela tiden? 
Exempel på uppvärmda inomhushallar:
http://www.kungsorsbhk.com/Hundarena/hundarena2.htm
http://www.ahahundupplevelse.se/
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Fritidsnämndens yttrande
Medborgarförslaget tar upp en komplex fråga. Idag finns inga möjligheter till
inomhusträning i varma lokaler som förslagsställaren efterfrågar. Den
möjlighet som finns idag är 2 timmar per vecka i Hertsö ridhus. Under många
år har det varit diskussioner om möjligheterna och begränsningar att använda
idrottshallar för olika pälsdjursaktiviteter dock främst utställningar.
Fritidsnämnden beslutade 2004-10-27, § 111 att på försök under tiden 2005 –
2008 upplåta Arcusanläggningen för uthyrning till pälsdjursutställningar,
2008-12-10 förlängdes försöksperioden tom år 2010
2010-12-15 § 95 fastställde Fritidsnämnden följande riktlinjer för pälsdjur i
idrottshallar.
Pälsdjursutställningar är endast tillåtet i Arcushallarna, under lågsäsong och
med följande tagen hänsyn:
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-

Fotbollsmattan skall vara täckt eller uttagen
Extra städning efter genomfört arrangemang
Utställningen får ej ligga direkt före annat arrangemang

I alla övriga idrottshallar råder pälsdjursförbud
Det kan finnas privata alternativ som väl uppfyller förslagsställarens
önskemål, då kan en förening ansöka hos fritidsförvaltningen om bidrag till
egna och hyrda lokaler.
Förslagställaren frågar efter en lokal som kan användas av många olika
nyttjare. För att kunna bedöma omfattningen av lokalbehovet har vi tittat på
liknande lösningar. Hundarenan i Kungsör är på 558 kvm, varav ca 30 kvm är
en utbildning/konferenslokal. Vi har i vår undersökning koncentrerat oss till
lokaler som är minst på 350 kvm. Generellt är det svårt att hitta större lediga
lokaler i Luleå.
Vi kan konstatera att det i dagsläget inte finns någon lämplig kommunal lokal
i Luleå. Kontakter med fastighetsägare har inte heller gett något resultat. Då
det inte finns någon lämplig lokal har fritidsförvaltningen rådfrågat tekniska
förvaltningen vad en eventuell nybyggnation skulle kosta.
En inomhushall på 400 kvm kostar minst 6 miljoner att producera och ger en
preliminär årshyra på ca 1 000 kr/kvm. Fritidsförvaltningen konstaterar att
ovanstående inte inryms i investeringsbudgeten för perioden 2013-2015.
Fritidsnämnden beslutar att
-

anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till ovanstående
yttrande.

-

uppdra till fritidsförvaltningen att ha fortsatt dialog med
fastighetsägare.
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Kommunala tillgänglighetsrådets yttrande
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att ställa sig bakom fritidsnämndens
yttrande.

Arbets- och personalutskottet
Anders Josefsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Ordföranden (S) yrkar avslag på motionen.

Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att arbets- och
personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget
besvarat med hänvisning till fritidsnämndens yttrande samt uppdra till
fritidsförvaltningen att ha fortsatt dialog med fastighetsägare.
_____

Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Ordföranden (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget
med hänvisning till fritidsnämndens yttrande samt uppdra till fritidsförvaltningen att ha fortsatt dialog med fastighetsägare.
_____
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