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Bildnings- och omsorgsnämnden

Svar på medborgarförslag gällande boulebana i
biblioteksparken
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Ärendet
Kerstin Rosholm har den 3 juni 2016 inkommit med ett medborgarförslag gällande
boulebanor i biblioteksparken vid huvudbiblioteket. Förslagsställaren vill att kommunen
anlägger boulebanor i parken.
Enligt förslagsställaren har placeringen av boulebanor på baksidan av Bollebygdskolan
gjort det svårt för många att delta i aktiviteter då banorna inte är speciellt lättillgängliga.
Enligt förslagsställaren skulle fler ha möjlighet att ägna sig åt boule om man anlade banor i
parken ur ett tillgänglighetsperspektiv, såsom äldre med gångsvårigheter, boende på
Bollegården samt andra funktionsnedsatta. Banorna skulle också skapa ett större intresse
för sporten då det blir mer synliga i parken.
Det område som kan komma att nyttjas för boule i biblioteksparken är den västra gräsytan
precis till vänster om allén när man kommer in i parken.
Förslaget följer i linje med kommunfullmäktiges mål om att öka bibliotekens möjligheter
till mötesplatser, i ett sådant förslag så skulle det finnas möjlighet att på biblioteket låna
bouleklot vid bibliotekets öppethållande.
Ur folkhälsomässiga och tillgänglighetsskäl samt att utveckla biblioteket som en
kulturmötesplats ser kommunen positivt på idén till boulebanor i anslutning till
biblioteket. Bollebygds kommun har en stor tilltro på föreningslivet och ger därmed också
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ett driftstöd till de föreningar som har boulebanor.
Bildning och omsorgsförvaltningen föreslår förslagsställaren att ta kontakt med förening
(PRO eller bouleförening) för att söka anläggningsstöd och sedan utreda möjligheten till
att anlägga boulebana i biblioteksparken.
Beslutsunderlag


Svar på medborgarförslag gällande boulebanor i biblioteksparken, bildnings- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22



Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2016-06-15



Medborgarförslag om att anlägga boulebanor i biblioteksparken, 2016-06-03



Svenska Boule Förbundets rekommendationer för att anlägga boulebana

Ekonomiska förutsättningar
Förvaltningen beräknar anläggningskostnaden för en boulebana till ca 75 tkr, fördelat på
25 tkr i materialkostnad och 50 tkr i arbetskostnad. Om någon förening ansöker om
anläggningsstöd för byggande av boulebana så uppgår kommunens kostnad till 40% av
den totala kostnaden.
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