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Lundaförslag angående basketplaner i stadsparken i
Lund
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

vidare utreda förutsättningarna för basketplaner i stadsparken
i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
och
härmed anse Lundaförslaget besvarat.

att

Sammanfattning
Ett Lundaförslag gällande utveckling av basketplaner i Stadsparken
har inkommit till kultur- och fritidsnämnden för besvarande.
Förslaget innebär att utöka den spontana idrotten i stadsparken med
två basketplaner.
Kultur- och fritidsförvaltningen i dialog med tekniska förvaltningen
ställer sig positiva till att vidare utreda förutsättningarna för
basketplaner i stadsparken. Eventuell omdisponering av ytor vid
motionsdelen och de ekonomiska förutsättningarna behöver vidare
utredas. Vidare utredning av lundaförslaget sker genom Tekniska
förvaltningen.

Underlag för beslutet



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20
(denna skrivelse)
Lundaförslag ”basketplaner i stadsparken”, daterat 2020-0707

Ärendet
Ett lundaförslag angående utveckling av basketplaner i stadsparken
har inkommit till kultur- och fritidsnämnden.
Enligt förslagsställaren har stadsparken blivit en naturlig
samlingspunkt med möjlighet till skateboard/kickbike, klättring,
handboll, volleyboll eller andra spontana aktiviteter.
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Förslagsställaren menar dock att det saknas basketplaner i
stadsparkens miljö.
Förslagsställaren påpekar att basket är en växande sport i Lund men
är även en sport som lockar till spel även för ej aktiva. En
förutsättning är att det är tillgängligt och i en så dynamisk miljö som
stadsparken i Lund hade fler ungdomar kunnat njuta av basketspel
under en större del av året. Förslaget med två basketplaner i
stadsparken skulle stadsparken bli en än mer dynamisk plats för
aktiviteter och möten enligt förslagsställaren.

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer
Kultur- och fritidsförvaltningen i dialog med tekniska förvaltningen
ställer sig positiva till att vidare utreda förutsättningarna för
basketplaner i stadsparken. Eventuell omdisponering av ytor vid
motionsdelen och de ekonomiska förutsättningarna behöver vidare
utredas.
Vidare utredning av lundaförslaget sker genom Tekniska
förvaltningen.

Beredning
Beredning av ärendet har skett i dialog med tekniska förvaltningen
som ansvarar för stadsparken och spontanidrotten på allmän plats i
Lunds kommun.

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

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget. Vidare
utredning kommer definiera kostnader för eventuellt anläggande av
basketplaner i stadsparken.
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