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§ 194 2018.412 KS

Gräfsnäsparken - överflyttning av huvudmannaskap
Ärendebeskrivning
I syfte att samla det övergripande ansvaret för all markskötsel och skötseln av de
kommunala lekplatserna till endast en nämnd, föreslog tekniska nämnden den 19 juni 2018,
§ 49 till kommunfullmäktige att huvudmannaskapet, jämte driftbudget, för Gräfsnäsparken
flyttas från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden från och med den 1 april 2019.
Kommunfullmäktige tog den 26 november 2014, § 149 beslut om att ansvarsfördelningen för
Gräfsnäs Slottspark skulle ändras och att kultur- och fritidsnämnden skulle vara ansvarig för
den överordnade verksamheten i Gräfsnäs Slottspark. Fram till den 31 december 2014 var
samhällsbyggnadsnämnden huvudman för Gräfsnäsparken. Markskötseln utfördes av
tekniska förvaltningens park- och naturavdelning på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.
Den 1 januari 2015 gick huvudmannaskapet för Gräfsnäs Slottspark över till kultur- och
fritidsnämnden från samhällsbyggnadsnämnden, efter att en överenskommelse slutits mellan
de båda nämnderna. Mellan åren 2015 och 2017 sköttes Gräfsnäs slottspark av Föreningen
Gräfsnäsparken genom en överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och
Föreningen Gräfsnäsparken. Denna överenskommelse avslutades den 31 december 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde under hösten 2017 en entreprenadupphandling
av skötseln av Gräfsnäs Slottspark, vilken började gälla den 1 januari 2018. Samma
entreprenör som sköter den norra kommundelens parkmark åt tekniska nämnden sköter
Gräfsnäsparken åt kultur- och fritidsnämnden.
Under 2018 bedriver Gräfsnäs slottspark ideell förening, på uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden (beslut den 18 december 2017, § 90) övrig verksamhet i parken som inte rör
frågor om markskötsel. Sådan verksamhet har exempelvis inneburit ansvar för uthyrning och
öppethållande av slottsruinen, guidade visningar och på det stora hela ansvara för
värdskapet på plats. Denna överenskommelse kommer att förnyas inför år 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
I beslut från tekniska nämnden den 19 juni 2018, § 49 och beslut från kultur- och
fritidsnämnden den 22 oktober 2018, § 57 framgår det att båda nämnderna ställer sig
positiva till en flytt av huvudmannaskapet från kultur- och fritidsnämnden till tekniska
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden behåller i och med förslaget verksamhetsansvaret för
den fritids- och kulturverksamhet som bedrivs i parken. Detta anser nämnden är positivt då
möjligheterna att fortsätta med arbetet att marknadsföra och utveckla Gräfsnäsparken som
rekreations- och turistdestination kan fortgå. En flytt av huvudmannaskapet innebär att
tekniska nämnden kommer, utöver skötselarbetet, att vara ansvarig för uppföljnings-,
planerings- och utvecklingsarbete för Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och
Gräfsnäs 1:22. Skötselarbetet för parken följer den skötselplan som antogs av
kommunfullmäktige den 16 juni 2010, § 112.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Huvudmannaskapet, jämte driftbudget, av Gräfsnäsparken flyttas över från kultur- och
fritidsnämnden till tekniska nämnden (från och med den 1 januari 2019 kommer tekniska
nämnden och nuvarande samhällsbyggnadsnämnden att utgöra nya
samhällsbyggnadsnämnden) från och med den 1 april 2019.

2. Kultur- och fritidsnämnden behåller i och med förslaget verksamhetsansvaret för den
fritids- och kulturverksamhet som bedrivs i parken, samt utvecklingen av Gräfsnäsparken
som rekreations- och turistdestination.
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