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Medborgarförslag om att bygga ny fotbollsstadion i Luleås
centrum
Ärendebeskrivning
Pär Granlund anför följande i ett medborgarförslag.

Skogsvallen har gjort sitt som fotbollsarena. Frågan är var den nya
fotbollsstadion ska byggas? Jag anser att den ska ligga i Luleås centrum.
Fyll igen den smutsiga vattenpölen som kallas för ”Röda havet” och bygg
stadion där. Stadion bör ligga centralt och ska kunna användas till annat
än fotboll, bl.a. konserter och andra publika arrangemang. Fördelen med
min föreslagna placering är också att man får ett idrottsligt stråk med
parkeringarna vid Coop Arena och Pontushallen. Dessutom ska stadion
vara tät mellan planen och läktarna, d.v.s. inga löparbanor.
Frågan om en placering av ny fotbollsstadion beror i hög grad på hur man
definierar idrottens (fotboll) branschtillhörighet. Tillhör den idrottsbranschen eller någonting annat? Kanske att idrotten tillhör marknadsföringsbranschen eller rent av underhållningsbranschen? Svaret är nog att
idrotten tillhör flertalet branscher.
Underhållning och nöjen är koncentrerade till att finnas i centrum. Därför
bör stadion för den underhållande fotbollen finnas där folket vistas i sina
arbeten och på sin fritid. Utvecklingen pekar på att allt fler idrottsevenemang arrangeras i städernas centrum: Skidåkning, orientering, street
basket, båt, flyg och simning är några sporter som arrangeras i centrum för
att på så sätt attrahera åskådare och media.
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Att allt fler sportjournalister också är underhållningsjournalister är ett
tydligt bevis för att sporten tillhör bl.a. underhållningsbranschen.
Efter en match eller ett annat arrangemang i stadion är sannolikheten stor
för att publiken besöker restauranger, pubar, affärer och annat som finns i
stadens centrum.
Andra fördelar med en placering av fotbollsstadion på ett utfyllt ”Röda
havet” är logistiken och stadions tillgänglighet. Placeringen har nära till
kollektivtrafiken i Luleå. En och annan tanke bör ägnas åt en unik
arkitektonisk utformning av fotbollsstadion. Det bör vara möjligt för
stadion att den också rymmer kontor, affärer och ev. boende.
Miljöskäl är ytterligare ett starkt skäl för mitt förslag. Tack vare tillgängligheten minskar utsläppen från bilar.
Vad ska då fotbollsstadion ha för ett namn?
Facebook Stadium kanske?
Jag föreslår att Luleå kommun utreder förutsättningarna för ett
förverkligande av mitt förslag. På grund av frågans vikt och betydelse för
Luleå och regionen bör fler än fritidsförvaltningen vara engagerad i en
utredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
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Fritidsnämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande
Förslagsställaren tar upp en fråga som är under diskussion inom
fritidsförvaltningen, dvs. vart ska ett eventuellt ”nytt Skogsvallen” ligga i
framtiden. Förvaltningen har i sin investeringsbudget för 2013-2015 lagt in
medel för att utreda just denna fråga, men också frågan om Arcushallens
behov av upprustning och utveckling, framtiden för Örnäsets IP samt
Aronsbadets behov av upprustning och utveckling.
Samtliga dessa anläggningar är 25 år eller äldre. Då en sådan utredning
kommer att aktualisera nuvarande område Skogsvallen, samt tänkbart
framtida område kommer fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och
tekniska förvaltningen samråda och samarbeta i frågan.
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

med hänvisning till ovanstående yttrande anse medborgarförslaget
besvarat.

Arbets- och personalutskottet
Fritidsförvaltningen föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar avslag på medborgarförslaget med hänvisning till
fritidsnämndens yttrande.

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

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om ny fotbollsstadium i Luleå centrum med hänvisning till fritidsnämndens
yttrande.
_____
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om ny fotbollsstadium i Luleå centrum med hänvisning till fritidsnämndens
yttrande.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

