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Kommunstyrelsen

Uppföljning ansvarsutredning – Alingsås
verksamhetsparker
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade ärende kring vilka nämnder som skulle vara ansvariga för
Alingsås kommuns verksamhetsparker (Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och
Alingsåsparken), den 10 november 2014, § 129 och lämnade förslag till kommunfullmäktige
med sex punkter för genomförande av en förändrad ansvarsfördelning för
verksamhetsparkerna. I beredning av ärendet framkom att dåvarande kultur- och
fritidsnämnden var den mest lämpade aktören att ha ett övergripande ansvar för besökarnas
helhetsupplevelse i de tre parkerna.
Sex föreslagna beslutspunkter behandlades av kommunfullmäktige den 26 november 2014,
§ 149 där punkt ett till fyra bifölls. Punkt fem och sex återremitteras för
konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i delen gällande ansvarsfördelning av
Nolhaga park:
5. Ansvarsfördelningen för Nolhaga Park ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Kultur- och fritidsnämnden skall vara ansvarig för den överordnade verksamheten i Nolhaga
Park.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning av
ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB, överföring av beställaransvaret för
parkskötseln till kultur- och fritidsnämnden och de beslut som i övrigt behöver tas för att den
nya ansvarsfördelningen för Nolhaga Park skall kunna verkställas.

Förvaltningens yttrande
Det fanns olika uppfattningar om vad som var den huvudsakliga verksamheten i Nolhaga
Park, där samhällsbyggnadsnämnden och dåvarande tekniska nämnden ansåg att tekniska
nämnden skulle ha verksamhetsansvar för parken, och dåvarande kultur- och fritidsnämnden
ansåg att kultur- och fritidsnämnden skulle ha verksamhetsansvar för parken.
En konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i den del som gällde ansvarsfördelning
för Nolhaga Park har inte genomförts. Beställaransvar för skötsel av Nolhaga Park ligger
oförändrat kvar hos nuvarande samhällsbyggnadsnämnden (tidigare tekniska nämnden). Att
ta fram en konsekvensanalys och utredning om ansvarsfördelningen vad gäller Nolhaga park
är i dagsläget inte aktuellt. Nuvarande kultur- och utbildningsnämnden har i dagsläget inte
samma verksamhet i Nolhaga Park som under 2014. De föreningar som förut var aktiva i
parken finns inte kvar och kultur- och utbildningsnämnden har därmed inte samma intresse i
parken. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige att uppdraget inte ska
genomföras. Vid eventuell förändring kan ärendet återupptas.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Uppdraget att ta fram en konsekvensanalys och utredning om ansvarsfördelning gällande
Nolhaga park genomförs ej.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom

Cecilia Knutsson
Stabschef

Bengt Göran Kullner
Fastighetsansvarig

