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Upplevelsenämnden

Medborgarförslag – Bygg padelbanor på gamla tennisbanor
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
Beskrivning av ärendet
25 januari 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga padelbanor på de
befintliga utomhusbanorna för tennis runt om i kommunen. Detta för att locka
barn, ungdomar och vuxna till en aktiv fritid inom Enköpings kommun.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Padel har slagit stort i Sverige de senaste åren. Detta har gjort att det finns
många privata aktörer som driver padelhallar och banor runt om i Sverige men
också i Enköpings kommun. Totalt finns det sex stycken aktörer som erbjuder
padel inom kommunen. Förvaltningen anser därför inte att det finns ett behov
av fler padelbanor i kommunen då det redan finns ett stort utbud av dessa.
Med tanke på kommunens ansträngda ekonomiska läge är det inte heller
ekonomiskt genomförbart utan att göra nedskärningar på annan verksamhet.
Däremot så ser förvaltningen positivt på att medborgarna efterfrågar mer
frilufts- och spontanidrottsanläggningar, då fokus kommer vara på att utveckla
den typen av anläggningar i kommunen kommande år. Förvaltningen
uppmuntrar även föreningsdrivna projekt.
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 25 januari 2021 16:00
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
0
E-postadress
Förslag
Bygg padelbanor på gamla tennisbanor
Motivering
Padel har slagit stort i samhället och Tennis är idag inte något som många
spelar i Sverige. I och kring Enköping finns dock ett flertal utomhusbanor för
Tennis. Exempelvis i bergvreten och vid fjärdhundrabadet. Jag föreslår att
dessa byggs om till padelbanor för att locka barn, ungdomar och vuxna till en
aktiv fritid inom Enköpings kommun.
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Medborgarförslag - Bygg padelbanor på gamla
tennisbanor
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett ärende om att bygga padelbanor på gamla tennisbanor har inkommit den 25
januari 2021.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom
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1 (1)

