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Medborgarförslag om ny fotbollsstadion på Svartöberget
Ärendebeskrivning
Torbjörn Gunnari anför följande i ett medborgarförslag 2012-05-14.
Bygg nya fotbollsstadion på Svartöberget där malmhögarna var. Med en Borg
runt om med tinnar och torn. Restaurang och nattklubb med utsikt över Luleå
stad och utsiktstorn och naturligtvis bostäder och hotell som passar in i
miljön. Luleå behöver mera spektakulära byggnader utöver det stela och
tråkiga som byggs NU!
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Stadsbyggnadskontorets yttrande
Stadsbyggnadskontoret kan konstatera att marken på Svartöberget inte är i
kommunal ägo. Området är utpekat som ett förändringsområde i kommunens
översiktliga planering. Stadsbyggnadskontoret gör också den bedömningen
att det här finns en stor utvecklingspotential. Ett fortsatt planerings/programarbete för området måste emellertid ske i samverkan med
fastighetsägaren.
Stadsbyggnadskontoet har samrått med fritidsförvaltningen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsförvaltningen har i sin investeringsbudget för 2013-2015 lagt in medel
för att utreda var bland annat en eventuell ny fotbollsstadion ska lokaliseras.
Fritidsförvaltningens fortsatta utredningsarbete får utvisa var det är lämpligt
att placera en ny fotbollsstadion.
Stadsbyggnadskontoret föreslår med hänvisning till ovanstående att arbetsoch personalutskottet beslutar avslå medborgarförslaget om fotbollsstadion
på Svartöberget.

Arbets- och personalutskottet
Ordföranden ställer stadsbyggnadskontorets förslag under proposition och
finner att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget om
fotbollsstadion på Svartöberget.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget om
fotbollsstadion på Svartöberget med hänvisning till att fritidsnämndens
fortsatta utredningsarbete får utvisa var det är lämpligt att placera en ny
fotbollsstadion.
_____
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