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Upplevelsenämnden

Medborgarförslag – Utomhusschack för pensionärer
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden avslår förslaget.
Beskrivning av ärendet
Den 9 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att installera ett
utomhusschack, förslagsvis på Kryddgårdens innegård. Förslagsskrivaren menar
på att det är en bra aktivitet för pensionärer.
Efter dialog med förslagsskrivaren så framkom flera alternativa platser för
utomhusschacket, bland annat Drömparken, utanför biblioteket och
Ljunggården.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Utomhusschack är en bra aktivitet som kan nyttjas av många olika människor.
Det krävs däremot en viss administration eller säkerhet kopplat till
schackpjäserna för att schacket skall hållas komplett.
Förvaltningen har i dagsläget ingen möjlighet att administrera i form av att
lämna ut och samla in schackpjäser. Det kräver bland annat mer personella
resurser vilket nämnden i dagsläget har ekonomi för. Förvaltningen har därför
stämt av med andra förvaltningar för att undersöka ytterligare möjligheter.
Upplevelseförvaltningens bedömning är därför att det inte finns möjlighet att
bifalla förslaget, men har med sig förslaget om utomhusschack i den kommande
utvecklingen av Kulturhus Joar.
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 9 juni 2020 15:28
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
.
Förslag
Ärende KC202029897
Motivering
Hej !
Återkommer igen angående utomhuschack ! Pensionärer !!
Fått tips utomhusschack, skulle kunna fungera Kryddgårdens innergård
(utomhus) i allafall. så pensionerna kommer ut i friska luften !!! Kollat
priser handlar om under 10000 kr /
Brädet ca 3x3 meter, pjäser ca 64cm höga !! avstånd lätt !!!
1,5 - 2 meter
Viktigt pensionärer inte "deppar" ut !!
Hoppas svar snarast, med inköpet !!!
Om det fungerar, kryddgården, slipper vi försäkring/skadegörelse/ägare mm
Hoppas detta går genomföra snarast för pensionärernas skull !!!!
Angående ekonomi / är "kaffepengar"
Svar önskas snarast !!
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Ärendenummer KS2020/450

Medborgarförslag - Utomhusschack för pensionärer
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett ärende om utomhusschack för pensionärer har inkommit den 9 juni 2020.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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