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MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTOMHUSHINDERBANA VID
KANIS
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslaget om utomhushinderbana vid Kanis.
Reservation
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Rebecca Bohman har lämnat in ett medborgarförslag om utomhushinderbana
vid Kanis, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 13 oktober 2014, § 72, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast juni 2015.
_____
Verksamhetsansvarig vid Älvsbyns Fastigheter AB Lars Nyberg har yttrat sig i
ärendet.
Kanis är ett attraktivt område för utförande av fritidsaktiviteter både sommar
som vinter. Området har stora utvecklingsmöjligheter, tack vare den camping
som finns i området. Området har redan ett positivt anseende hos medborgarna och gästerna i området.
I Lomtjärnsparken finns det ett utegym som alla kan använda.
Hinderbanan skulle vara mer anpassad för motionärer med större krav på utmaning. Det ligger helt i tiden med mer avancerade utomhushinderbanor för
medborgarna. Kommunen kan själv välja hur avancerad en sådan bana ska bli.
Investeringen kan läggas ut på flera år.
Det finns inga ekonomiska utrymmen för detta inom nuvarande ramar, om
inte kommunen tillför extra medel för investeringen och dess underhåll.
Kostnad anskaffning och montering minst 200 tkr, årligt underhåll 7 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 72

Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med nedanstående svar bifalla medborgarförslaget på premisser att medel tillskjuts för
byggande samt för drift och underhåll av anläggningen.
Anskaffning och montering minst 200 tkr, årligt underhåll 7 tkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget om utomhushinderbana vid Kanis.
_____
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) tycker att förslaget är intressant och att det ska överlämnas till näringslivsavdelningen för vidare handläggning.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till centerpartiets förslag.
Sören Nilsson (sd) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Berit Hardselius förslag och kommunstyrelsens förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
_____
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