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Kommunstyrelsen

Återrapportering av E-förslag om
minigolfbana vid KAP i Furulund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
E-förslag om minigolfbanan vid KAP i Furulund avslås och anses därmed även återrapporterat.

Ärendebeskrivning
2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna e-förslag. Inlämnat e-förslag
som får 100 röster under 90 dagar behandlas av berörd nämnd och återrapporteras därefter till
kommunstyrelsen.
Förslaget har fått 104 st namnunderskrifter per 2018-11-20.
Förslagslämnaren önskar en minigolfbana vid Furulunds aktivitetspark (KAP). Möjlig placering är
väster om skatepoolen på området där det idag finns gräs. Det finns redan idag
parkeringsplatser i anslutning till aktivitetsparken och området är välbesökt av både barn,
ungdomar och vuxna.
Bildningsnämnden har behandlat E-förslaget vid sitt sammanträde, 2018-11-14. Nämnden ser
positivt till förslaget men anser inte att det är en kommunal uppgift, nämnden föreslår därför att
förslaget avslås.
Bildningsnämnden anser att det är möjligt att man i framtiden kan tillgängliggöra mark till
företag/förening för att driva golfbana samt att det pågår ett projekt kring Barsebäcksstrand där
det kan finnas möjlighet för en golfbana.

Beslutsunderlag
•
•

E-förslag om minigolfbana vid KAP i Furulund, e-förslag
Bildningsnämndens beslut § 90/2018 - E-förslag Minigolfbana i Furulund
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Beslutet ska skickas till
För kännedom
Förslagslämnaren
Bildningsnämnden
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Ärendeutskrift
Ärende 12250
Egenskaper
Ärende-ID

12250

Registrerat av

(Mina Sidor)

Registrerades

2018-05-11 12:59:02

Senast ändrat

2018-07-23 07:13:29

Avslutat

Nej

Sekretessbelagt

Nej

Innehåll
Förslaget gäller

FRITID

Rubrik

Förslag till minigolfbana i furulunds aktivitetspark

Förslag
Placering väster om skatepoolen på området där det idag finns gräs.
Idag finns det underhållsfria golfbanor i betong eller glasfiber.
Parkeringsplatser finns redan idag. Ungdomar & vuxna samlas för en trevlig samvaro + aretstillfälle.b
MVH

Bilagor
Slutdatum

2018-08-09

Status

Inväntar beslut från nämnd

Förslaget lämnas till

Bildningsnämnden

Resultat
Beslut
Beslutsdokument
Korrespondens
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Bildningsnämnden, protokoll
2018-11-14

4(16)
Dnr: BN 2018/188

§90

E-förslag Minigolfbana vid KAP i Furulund
Beslut
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår e-förslaget om att anlägga en minigolfbana vid K.A.P. i Furulund, då
detta inte ligger inom kommunens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett e-förslag om att anlägga en minigolfbana vid Kävlinge aktivitetspark, KAP, i
Furulund. Bildningsnämnden ser positivt på en minigolfbana men anser inte att det är en
kommunal uppgift – i framtiden kanske kommunen dock skulle kunna tillgängliggöra mark för
aktiviteten till något företag eller förening som är intresserade av att driva en sådan aktivitet.
Det är också värt att påpeka att det pågår ett projekt för Barsebäcksstrand inom vilket det ges
möjlighet till minigolfbanor/äventyrsbanor.
Kostnaden för 12 helt nya äventyrsbanor med 1 000 kvm markarbete inklusive belysning skulle
landa på ca 1,5 mkr. Sen tillkommer även drift och underhåll. Detta är inte resurser som finns
inom bildningsnämndens budget just nu.

Beslutsunderlag

Signature reference: ad06e4de-0b9f-481b-8f51-579c96953168

x
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E-förslag Minigolfbana vid KAP i Furulund
E-förslag om minigolfbana vid KAP i Furulund, e-förslag

Beslutet skickas till
För verkställighet
Kommunstyrelsen
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