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Mottagare

Medborgarförslag skridskorink Stugun
Förslag till beslut

SBU föreslås uppdra till KS att uppdra till KF att avslå medborgarförslaget då
sökande dragit tillbaka sitt förslag.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid KS 2021-02-02 att återremittera ärendet till SHB
för att inhämta kompletterande uppgifter från förslagsgivaren. Vid dialog med
förslagställaren meddelade denne att hen har för avsikt att dra tillbaka sitt förslag.
Ärende

Det har inkommit ett förslag om att Ragunda kommun ska bygga och sköta en
ishockeybana i Stugun. Motiveringen är att barnen i Stugun behöver lika mycket
en ishockeybana som barnen i Hammarstrand.
Den ishockeybana som är uppsatt vid Kullstaskolan är av modell mindre. Den
mäter 9m x 18m och är av märket hockey practice. Sarghöjden är ca 50 cm.
Rinken är placerad på skolgården och har ingen belysning. I detta
medborgarförslag så kommer förening / föräldragrupp att sköta om rinken.
Föräldragruppen kommer att spola isen, ploga isen även plocka ner rinken efter
säsongen. Ragunda kommun kommer inte att ansvara för något underhåll eller
några åtaganden för denna rink på Kullstaskolan.
Kommunstyrelsen beslutade vid KS 2021-02-02 att återremittera ärendet till SHB
för att inhämta kompletterande uppgifter från förslagsgivaren. Vid dialog med
förslagställaren meddelade denne att hen har för avsikt att dra tillbaka sitt förslag.
Uppföljning

Inget behov av uppföljning.
Konsekvenser för barn

Då det under vintern finns en isyta för barn att använda vid Hansåkerskolan i den
anläggning som har populärnamnet ”Nisseparken” så finner inte
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Samhällsbyggnadsförvaltningen några konsekvenser för barn.
Underlag för beslut

Klicka eller tryck här för att ange text.
Beredande handläggare

Patrik Lindberg
Enhetschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut skickas till

Förslagsställaren
Patrik Lindberg
EvaLinda Grensman
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