
MOTION 

 

Fysisk aktivitet, motion och rekreation förebygger ohälsa. Förebyggande och hälsofrämjande insatser 

gynnar individen, samtidigt som det är resurseffektivt för samhället i stort. Därför bör Lunds kommun 

ta ytterligare initiativ för att stärka förutsättningarna för ökad folkhälsa och välbefinnandet hos 

lundaborna.  

En sådan åtgärd är anläggandet av boulebanor. Boule är en populär aktivitet för alla åldrar, men kanske 

särskilt populär bland seniorer. Boulebanor kan anläggas utan alltför stora investeringskostnader och 

passar i många miljöer. Inte minst är det uppskattade 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 våra stadsdelscentra och i våra tätorter utanför staden. Kostnaden för att anlägga boulebanor 

är också låg jämfört med andra investeringar i den offentliga miljön. 

Vi socialdemokrater föreslår därför en långsiktig satsning på boulebanor i kommunen. En satsning som 

bör omfatta fyra delar: 

 En inventering av befintliga boulebanor och lämpliga platser för nya boulebanor i hela 

kommunen. I detta arbete bör också intresserade utövare bjudas in att medverka. 

 Ett investeringsprogram med resurser och en tydlig plan för nya boulebanor ska utarbetas och 

beslutas, med utgångspunkt från inventeringen. Den uttalade målsättningen bör vara att anlägga 

flera boulebanor i varje stadsdel och tätort utanför staden. En rimlig omfattning kan vara 3-5 

nya boulebanor per år över en femårsperiod. Boulebanorna bör utformas utifrån riktlinjerna från 

Svensk Boule och där så passar kombineras med bänkar och bord. På ett antal av banorna bör 

belysning övervägas för att möjliggöra spel även kvällstid. 

 För att säkra en långsiktig användning och inte skapa utträngningseffekter gentemot annan 

viktig infrastruktur, bör även tekniska förvaltningens drifts- och underhållsresurser stärkas för 

att säkra skötsel och löpande underhåll av kommunens boulebanor – nya som befintliga. 

 Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden bör ges i uppdrag att kommunicera och 

informera om kommunens boulebanor, gärna med till exempel kartmaterial och information om 

belysning, eventuell möblering och närliggande serviceutbud. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

att  uppdra åt tekniska nämnden att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden att genomföra en 

samlad satsning på boule enligt förslaget ovan, med inventering, investeringsprogram, 

driftsplanering och information, 

att utöka tekniska nämndens investeringsramar med 200 000 kronor årligen 2021-2025 för 

genomförande av investeringsprogrammet, 

att  utöka tekniska nämndens driftsram för att säkra underhåll och kommunikation av kommunens 

satsning på boule med 50 000 kronor per år. 
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