Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-02-18

§ 22 2019.071 SBN

Remiss - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) (tidigare ärende nr
2018.384 TN)
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin Boyeplats i Alingsås för att hedra hennes anknytning till staden. Enligt motionen ska platsen vara
en sådan som man kan relatera till i vardagslag och samtidigt vare en samlingsplats vid
speciella högtidstillfällen.

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Platsen kan ses som ett
komplement till de två platser i staden som redan anknyter till Karin Boye – Minnesstenen i
Nolby och Karin Boye-rummet på Kulturhuset. Genom inrättandet av en Karin Boye-plats
knyts dessa tre platser samman till en större enhet. Platserna kan t.ex. knytas samman till en
Karin Boye-slinga genom staden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i samtycke med representant från kultur- och
fritidsförvaltningen, att denna plats anläggs i den västra delen av Plantaget. På denna plats
finns i dagsläget endast en grusplan och ett iordningställande av en Karin Boye-plats på
denna plats skulle kunna bli ett vackert komplement i parken.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att kunna planera in aktiviteter med anknytning till
Karin Boye på denna plats.
Beredning
Ärendet har tidigare behandlats i tekniska nämnden (2018-12-18), varvid nämnden
återremitterade ärendet för en mer exakt kostnadsberäkning.
Förvaltningens förslag är detsamma som tidigare, då en kostnadsberäkning ej anses
relevant för att i detta läget besvara remissens huvudfråga, det vill säga om nämnden ställer
sig positiv eller negativ till en Karin Boye-plats som sådan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Daniél Nordh (C),
Björn Källhult (KD) och Glenn Pettersson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag om att
tillstyrka en Karin Boye-plats i Alingsås.
Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Marie Sormunen (S) och Thomas Olofsson (S) yrkar bifall
till yrkande om avslag från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson
(M), Daniél Nordh (C), Björn Källhult (KD) och Glenn Pettersson (SD).
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag om att tillstyrka en Karin
Boye-plats i Alingsås.
Expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen
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