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Svar på motion om att göra Alingsås till en friluftskommun - Stefan
Svensson (KD) m fl
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 56 att återremittera
svaret på motionen angående gör Alingsås till en friluftskommun. Svaret på motionen
återremitterades för ytterligare beredning då det saknades en uppskattning av
kostnaderna som det skulle innebära om svaret på motionen bifölls.
Stefan Svensson (KD), Niklas Hellgren (KD), Kent Percivall (KD) och Ann-Lie
Tulokas (KD), har till kommunfullmäktige den 28 september 2016, § 220 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. Friluftsundersökningen bedömer bland annat parametarar så som om
kommunen har en politiskt antagen friluftsplan eller policy, om det finns en
översiktsplan med ett särskilt avsnitt om friluftsliv, om resurser tillsätts för skötsel och
genomförande samt om naturturism 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 den 26 oktober 2016, § 212 att remittera
frågan till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för beredning.
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 20 februari 2017, § 11 att tillstyrka motionen
om att arbeta för att Alingsås blir en friluftskommun.
Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom motionärernas åsikter om att det finns
goda förutsättningar till ett rikt friluftsliv i Alingsås kommun och att ett arbete med att
förbättra kommunens placering i friluftsrankingen ska inledas. Nämnden 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.
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Kultur- och fritidsnämnden ser en koppling mellan det centrala folkhälsoarbetet i
kommunen och en satsning på att göra Alingsås till en friluftskommun. Nämnden
anser också att arbetet med friluftsfrågorna måste ske över en längre tidsperiod och
att det ställs ekonomiska resurser till förfogande för att säkerställa arbetet.
Tekniska nämnden beslutade den 26 sept 2017, § 40 att tillstyrka motionen om att
arbeta för att Alingsås blir en friluftskommun.
Tekniska nämnden delar motionärernas åsikter om att Alingsås kommun har stor och
i många fall outnyttjad potential att kunna utvecklas till en attraktiv och välbesökt
friluftskommun. Nämnden instämmer med motionärerna att upprättandet av en
kommunövergripande friluftsplan är ett första steg i arbetet med att förbättra
kommunens placering i friluftsrankingen och att det är viktigt att föreningslivet
involveras i arbetet. Tekniska nämnden anser att friluftsfrågorna är viktiga och ställer
sig positiva till att medverka till att en friluftsplan upprättas om personella och
ekonomiska resurser ställs till förvaltningens förfogande för detta.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 augusti 2018 lämnat följande
yttrande:
Tekniska förvaltningen och kultur - och fritidsförvaltningen har tillsammans utrett den
finansiella frågeställningen som föranledde återremissen från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Förslaget ligger väl i linje med kommunens ambitioner i bland annat Alingsås
kommuns flerårsstrategi 2018-2020 och i den nya översiktsplanen som förväntas
antas under hösten. I översiktsplanen lyfts vikten av att tillgängliggöra naturområden
för alla invånare. Ur ett socialt perspektiv är närhet och tillgänglighet till natur- och
grönområden viktigt ur flera aspekter. Det kan uppmuntra till fysisk aktivitet liksom att
det är viktigt för återhämtning, vila och rekreation. Naturen kan också fungera som ett
offentligt socialt rum dit invånare och besökare har tillgång utan krav på kommersiell
konsumtion, vilket är viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018-2020 och i översiktsplanen är det tydligt
prioriterat med fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbanor. Genom väl utbyggda
gång- och cykelbanenät och god kollektivtrafik i hela kommunen tillgängliggörs
friluftsområden för många människor, oavsett tillgång till bil eller inte.
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Genom att ta fram en friluftsplan kan kommunens arbete med friluftsfrågor få en
tydlig riktning och konkretisering. Samverkan mellan olika kommunala förvaltningar
och lokala organisationer samt föreningsliv förutsätts i framtagandet. Nämnderna
uttrycker behov av resurser utöver ordinarie budget för att ta fram en friluftsplan. Den
uppskattade kostnaden för framtagandet av planen beräknas till 200 tkr för
konsultarvode och samordning. Därefter kan en mer specifik kostnad tas fram för
genomförandet och utifrån förändrade förutsättningar sedan motionen väcktes.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ställningstagande kring finansiering
bör ske i samband med flerårsstrategiberedningen.
Yrkande
Stefan Svensson (KD) yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
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