Uppdrag till Kultur-och Utbildningsförvaltningen - boulebanor
Att skapa möjlighet till utomhusaktiviteter har kanske aldrig varit viktigare nu i spåren av pågående
pandemi. Aktivitet, motion och rekreation förebygger ohälsa på många sätt. Förebyggande och
hälsofrämjande insatser gynnar alla, samtidigt som det är resurseffektivt för samhället i stort. En
sådan insats är att öka möjligheten för boulespel. Flera kommuner i Alingsås närhet ger invånarna
betydligt bättre förutsättningar för boulespel såväl inom- som utomhus. Genom att skapa fler banor
för boulespel kan Alingsås kommun ta ytterligare initiativ för att stärka förutsättningarna för ökad
folkhälsa och välbefinnande.
Boule är en populär aktivitet för alla åldrar, men kanske särskilt populär bland seniorer. Vår äldre
befolkning är en av de grupper som drabbats hårt under pandemin. Boulebanor kan anläggas utan
alltför stora investeringskostnader och passar i många miljöer. Inte minst är det ett uppskattat inslag
i parker och grönområden, men de passar även bra i urbana torgmiljöer, inte minst i anslutning till
torg och serveringar. Boulebanor passar också utmärkt i olika delar av staden och i våra tätorter
utanför staden. Kostnaden för att anlägga boulebanor är också låg jämfört med andra investeringar i
den offentliga miljön. Förvaltningen bör därför utreda förutsättningarna för att anlägga fler
boulebanor inom hela kommunen som är väderskyddade och godkända för seriespel. Även befintliga
banor kan behöva rustas upp och tydligt marknadsföras för våra invånare. En utredning skall
inventera och föreslå lämpliga platser för anläggande, föreslå finansiering och ansvarig för skötsel
och underhåll samt klargöra markägarförhållanden på föreslagna platser. I utredningen skall dialog
ske med eventuella föreningar och andra utövare inom sporten.

Förslag till arbetsutskottet för beslut i Kultur-och Utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på anläggande av fler
boulebanor i enlighet med ovanstående.
En första återrapportering av ärendet sker vid kultur-och utbildningsnämndens sammanträde
den 21 april 2021.
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