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Protokollsutdrag
§ 11 Dnr 2016.272 KFN

Remissvar: motion angående att göra Alingsås till en
friluftskommun - Stefan Svensson (KD) m fl
Ärendebeskrivning
Stefan Svensson (KD), Niklas Hellgren (KD), Kent Percivall (KD) och Ann-Lie Tulokas (KD),
har till kommunfullmäktige 28 september 2016 lämnat en motion om att göra Alingsås till en
friluftskommun.
Motionärerna refererar i sin skrivelse till Naturvårdsverkets årliga undersökning av
kommunernas friluftsarbete, där Alingsås placerade sig på plats 223 av landets 290
kommuner. Undersökningen avsåg kommunala friluftsinsatser genomförda under 2015.
Till 2016 års friluftskommun utsågs Örnsköldsvik för tredje gången sedan 2011.
Friluftsundersökningen bedömer bl.a. parametarar om kommunen har en politiskt antagen
friluftsplan eller policy, om det finns en översiktsplan med ett särskilt avsnitt om friluftsliv* 1,
om resurser tillsätts för skötsel och genomförande, samt om naturturism*2 är en strategisk
fråga.
Motionärerna anser att Alingsås kommun är rikligt tillgodosedd med sjöar, skogsmark och
kulturhistoriskt intressanta miljöer för att kunna bli en friluftskommun av rang. Detta skulle
samtidigt stärka kommunen som besöksdestination. Motionärerna menar vidare att frågan
kräver ett helhetsgrepp, och ett strategiskt arbete där kommunens föreningsliv involveras.
Motionärerna yrkar att:



en friluftsplan eller motsvarande upprättas som ska vara vägledande i arbetet med
att utveckla Alingsås Kommun till en friluftskommun
föreningslivet involveras i arbetet med att förbättra friluftslivet.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-26 § 212 att remittera frågan till Kulturoch fritidsnämnden och tekniska nämnden för beredning.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 13 januari angett följande:
Kultur och fritidsnämnden har i ett PM, maj 2016, informerats om förutsättningarna
beträffande friluftsundersökningen samt vad som krävs för att bli en ”friluftskommun”.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
2017-02-20
De högst placerade kommunerna i ovan nämnda friluftsundersökning betonar att en
förutsättning för att bedriva ett effektivt strategiskt arbete för ett aktivt friluftsliv är att det
finnas ett tydligt mål/vision, en ansvarig huvudman för arbetet samt ekonomiska och
personella resurser att tillgå under en följd av år. Viktiga framgångsfaktorer är ett utvecklat
samarbete mellan berörda kommunala förvaltningar, med föreningsliv och näringsliv samt
regionala myndigheter.
Kultur- och fritidsnämnden godkände 2015-10-21 § 69 en förvaltningsrapport om möjlig
utveckling av olika typer av leder runt om i Alingsås där man bland annat konstaterar ”att
utveckla nya leder förutsätter en kommunövergripande långsiktig strategi med en uttalad
vision i ett kommungemensamt natur- och friluftsprogram med samordning av kommunens
olika nämnder och förvaltningar”.
Förvaltningen pekar i rapporten på att det även finns ett behov av en strukturerad
samverkan med olika intressenter utanför kommunens organisation för att skapa en
gemensam syn på behovet och utvecklingen av bland annat stigar och leder för olika syften
och ändamål (cykel, ridning, vandring etc.).
I den av Kultur- och fritidsnämnden nyligen antagna planen för ”Framtidens Kultur- och
fritidsliv I Alingsås Kommun 2017 - 2026”, kan man finna att några utvecklingsområden för
att nå social hållbarhet och folkhälsa är att:



Öka tillgången och förbättra lättillgängliga markerade vandrings- och cykelleder.
Att i högre utsträckning utnyttja Alingsås närhet till skog och sjö ur ett
folkhälsoperspektiv.

Kultur och fritidsförvaltningen ställer sig bakom motionärernas åsikter om att det finns goda
förutsättningar till ett rikt friluftsliv i Alingsås kommuns olika delar, och att ett arbete med att
förbättra kommunens placering i frilutsrankingen skall inledas.
Kultur och fritidsförvaltningen anser det viktigt att en kommunövergripande friluftsplan eller
motsvarande upprättas samt att föreningslivet, och andra organisationer, involveras i arbetet
med att förbättra friluftsutbudet i Alingsås kommun.
Kultur och fritidsförvaltningen ser en koppling mellan det centrala folkhälsoarbetet i
kommunen, och en satsning på att göra Alingsås till en bra friluftskommun.
Kultur och fritidsförvaltningen anser att arbetet med friluftsfrågorna måste ske över en längre
tidsperiod, och att det ställs ekonomiska resurser till förfogande för att säkerställa arbetet.
*1

Friluftsliv: Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och
naturupplevelser utan krav på tävling. (SFS 2010:2008)
*2
Naturturism: Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga
omgivning. (Professor Peter Fredman, forskningsinstitutet ETOUR)

Förvaltningens förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. Kultur och
fritidsnämnden tillstyrker motionen om att arbeta för att Alingsås blir en friluftskommun med
de synpunkter som framgår av förvaltingens yttrande.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 februari § 5 och beslutade då att föreslå kulturoch fritidsnämnden att:
Kultur och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. Kultur- och
fritidsnämnden tillstyrker motionen om att arbeta för att Alingsås blir en friluftskommun, att
en kommunövergripande friluftsplan eller motsvarande upprättas samt med de synpunkter i
övrigt som framgår av förvaltningens yttrande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. Kultur- och
fritidsnämnden tillstyrker motionen om att arbeta för att Alingsås blir en friluftskommun, att
en kommunövergripande friluftsplan eller motsvarande upprättas samt med de synpunkter i
övrigt som framgår av förvaltningens yttrande.
Exp. KS
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