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Kommunstyrelsen

Svar på Motion om framtagande av en långsiktig plan för
Nolhaga slott och park - Pär-Göran Björkman (S), Simon
Waern (S) och Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav motionen ”Framtagande av en långsiktigt plan för Nolhaga slott och
park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S), Camilla Stensson (S)” till
kommunstyrelsen för beredning 2 september 2020 § 72. Kommunstyrelsens arbetsutskott
uppdrog 30 september § 143, åt kommunledningskontoret att bereda motionen.
Motionärerna önskar att tillvarata de resurser som Nolhaga slott och park utgör för
kommunen och föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i
samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ta fram en
långsiktig plan för Nolhaga slott och park.
Kommunledningskontorets yttrande
I kommunen pågår ett kontinuerligt arbete att utveckla Nolhagaområdet inom
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen. Det strategiska arbetet mot att utveckla Nolhagaområdet till
besöksmål för såväl boende som besökare har pågått med olika intensitet sedan den
nuvarande detaljplanens ikraftträdande 2010 och de flesta förändringar som angavs i planen
har förverkligats, eller är på väg att förverkligas.
Under föregående år träffades en grupp tjänstemän från de tre förvaltningarna för att dra upp
riktlinjer för vad det gemensamma arbetet kring Nolhaga under ledning av
stadsträdgårdsmästaren. Framtidsfrågorna har lyfts ur perspektiven besöksnäring,
evenemang, näringsliv, parkmiljö, aktiviteter, historia, föreningsliv, trafik, miljö och
exploatering. Grunderna till ett projekt med syfte att utveckla området drogs upp i augusti
2020 och har pågått under hösten och en förstudie startade i januari 2021.
Samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret har under 2019 och 2020
samarbetat med föreningar och studieförbund som startat odlingar och trädgårdutbildningar i
Nolhaga Trädgård. Kultur- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram förslag till utveckling
av Nolhagaområdet utifrån motionen från maj 2019 om att levandegöra parker (2019.396
KS). I september 2020 presenterades ” Alingsås parker – då, nu och framtid” med strategier
för hur stadens parker i linje med Alingsås vision att bli ”Västsveriges vackraste kulturstad”.
Där finns förslag på hur Nolhaga slott och slottsparkens outnyttjade kapacitet kan utvecklas
till ett av Västsveriges mest välbesökta utflyktsmål.
För att utveckla Nolhagaområdet till en ännu mer attraktiv plats för invånare och besökare,
anser kommunledningskontoret att ett målinriktat utvecklingsarbete mot Vision 2040 bäst
bedrivs i projektform med politisk styrning, förslagsvis med representation från berörda
nämnder. Projektets mål kan vara både att utveckla området inom befintlig detaljplan samt
lägga grunden för kommande mål och detaljplanearbete.

Då kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen redan arbetar tillsammans med frågan om en långsiktig plan för
Nolhaga slott och park, anses motionen besvarad.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär initialt inga kostnader utöver administrativ tid. När förstudien är genomförd
kan eventuella kostnader för projektet bedömas.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
2. En politisk styrgrupp bestående av presidierna för kommunstyrelsen, kultur- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden utses.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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