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Lundaförslag angående beachvolleybollplan i
Råbylund
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

nämnden uppmana åt presidiet att lägga
beachvolleybollplan i Råbylund till agendan för de
diskussioner som kommer föras med tekniska nämnden och
byggnadsnämnden samt

att

härmed anse Lundaförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett lundaförslag har inkommit där det föreslås att det anläggs
beachvolleybollplaner på Råbylund. I Lundaförslaget föreslås det att
beachvolleybollplanerna skulle läggas vid Råbysjön, intill det
befintliga utegymmet.
Ansvar för idrottsytor delas mellan tekniska- och kultur- och
fritidsnämnden och därför har ärendet beretts i samverkan mellan
de två förvaltningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till
aktiviteter som främjar rörelse och folkhälsa och därmed även till
fler utomhusytor för idrott, både spontan och planerad. Genom
dialog med tekniska förvaltningen, som ansvarar för den aktuella
ytan, har det dock framkommit att det i nuläget inte är möjligt att
uppföra föreslagna beachvolleybollplaner utifrån den planering som
finns för området. Kultur- och fritidsförvaltningen anser dock att
frågan bör belysas ytterligare.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-28, att genom dess
presidium inleda diskussioner med tekniska nämnden och
byggnadsnämnden om utveckling av anläggningar för utomhusidrott
i kommunen. Frågan om beachvolleybollplan i Råbylund är
intressant och värd att undersöka vidare. Av denna anledning och
utifrån ovan resonemang, föreslår förvaltningen att nämnden
uppdrar åt presidiet att lägga beachvolleybollplan i Råbylund till
agendan för de diskussioner som kommer föras med tekniska
nämnden och byggnadsnämnden.
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Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20,
denna skrivelse
Lundaförslaget angående beachvolleybollplan i Råbylund

Ärendet
Ett lundaförslag har inkommit där det föreslås att det anläggs
beachvolleybollplaner på Råbylund. I Lundaförslaget föreslås det att
beachvolleybollplanerna skulle läggas vid Råbysjön, intill det
befintliga utegymmet.
Ansvar för idrottsytor delas mellan tekniska- och kultur- och
fritidsnämnden och därför har ärendet beretts i samverkan mellan
de två förvaltningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till
aktiviteter som främjar rörelse och folkhälsa och därmed även till
fler utomhusytor för idrott, både spontan och planerad. Genom
dialog med tekniska förvaltningen, som ansvarar för den aktuella
ytan, har det dock framkommit att det i nuläget inte är möjligt att
uppföra föreslagna beachvolleybollplaner utifrån den planering som
finns för området. Kultur- och fritidsförvaltningen anser dock att
frågan bör belysas ytterligare.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-28, att genom dess
presidium inleda diskussioner med tekniska nämnden och
byggnadsnämnden om utveckling av anläggningar för utomhusidrott
i kommunen. Frågan om beachvolleybollplan i Råbylund är
intressant och värd att undersöka vidare. Av denna anledning och
utifrån ovan resonemang, föreslår förvaltningen att nämnden
uppdrar åt presidiet att lägga beachvolleybollplan i Råbylund till
agendan för de diskussioner som kommer föras med tekniska
nämnden och byggnadsnämnden.

Beredning
Beredning av ärendet har skett i dialog med tekniska förvaltningen
som ansvarar för spontanytor på allmän plats i Lunds kommun. För
frågor angående den planerade ytan i Råbylund hänvisas
förslagsställaren vidare till tekniska förvaltningen.

Barnets bästa
Aktiviteter som främjar fysiskt aktivitet gynnar barn och ungdomar.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Förslagsställaren
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Akten

