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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Matilda Westling

2018-03-16

Dnr SBN 2016-890
Dnr KS 2016-1091

Samhällsbyggnadsnämnden

Konstsnö i populära pulkabackar, svar på motion (SD)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att frågeställningen ses över inom
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet, dels i
det pågående arbetet med Översiktsplan för Linköpings ytterstad och dels i
det kontinuerliga arbetet med att utveckla kommunens lek- och
aktivitetsytor.
Ärende
Sverigedemokraterna har i motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att utreda möjligheten att förse populära pulkabackar och liknande aktiviteter i
kommunen med konstsnö. Med stöd i den översiktliga planeringen ser Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen över möjligheterna till detta i samband
med att den pågående planeringen av lek- och aktivitetsytor i kommunens olika
delar. Motionen föreslås därmed vara besvarad.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Konstsnö i populära pulkabackar, svar på motion (SD)
Motion (SD) Konstsnö i populära pulkabackar
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Bakgrund
Sverigedemokraterna har i motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att utreda möjligheten att förse populära pulkabackar och liknande aktiviteter i
kommunen med konstsnö. Bakgrunden är att det har blivit allt vanligare med
milda vintrar. Frånvaron av snö minskar möjlighet till vinteraktiviteter för
barnfamiljer. Det är därför önskvärt att förse vissa platser med konstsnö eller
konstfrusen is. Detta för att erbjuda de barn som inte har möjlighet att åka bort
på skidresor eller andra vinteraktiviteter.
Extra satsningar på större aktiviteter bör gagna många och bör därför vara
strategiskt belägna i staden. Inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
pågår arbetet med Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Utvecklingsplanen
är tänkt att visa på hur de gröna områdena ska utvecklas, exempelvis i form av
aktivitetsytor med bland annat olika typer av vinterlek. Parallellt med den
översiktliga planeringen pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla
kommunens lek- och aktivitetsytor i kommunens olika delar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att behovet av att utreda
frågan om konstsnö i kommunens lek- och aktivitetsmiljöer kan ske inom den
ordinarie verksamheten, exempelvis genom utredning av ett pilotprojekt.
Längre fram, med utgångspunkt ibland annat den översiktliga planeringen, kan
ställning tas till om fler platser kan vara aktuella att utredas.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för att behandla frågan ingår i Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet.
Kommunala mål
Mål 8, En kreativ kommun

Ett varierat kultur- och fritidsutbud som riktar sig till alla Linköpingsbor ska
finnas i kommunens olika stadsdelar och orter och även locka besökare. I
Linköping ska det finnas en god samverkan mellan kommun och föreningsliv.
Alla barn och unga ska kunna ta del av ett rikt och meningsfullt fritids- och
kulturliv samt möjligheten att skapa själva.
Jämställdhet
Förslaget möjliggör för ett bredare fritidsutbud vilket gagnar alla, flickor och
pojkar och kvinnor och män.
Samråd
Samråd har genomförts med Plankontoret, vilka ställer sig bakom förlaget.
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Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Reidar Danielsson

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionären

