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§ 49 2018.271 TN

Gräfsnäsparken – överflyttning av huvudmannaskap
Ärendebeskrivning

Fram till 31 december 2014 var Samhällsbyggnadsnämnden huvudman för
Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och Gräfsnäs 1:22. Markskötseln
utfördes av Tekniska förvaltningens park- och naturavdelning på uppdrag av
Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige tog 2014-11-26 beslut om att ansvarsfördelningen för Gräfsnäs
Slottspark skulle ändras och att Kultur- och fritidsnämnden skulle vara ansvarig för
den överordnade verksamheten i Gräfsnäs Slottspark. 1 januari 2015 gick
huvudmannaskapet för Gräfsnäs Slottspark sålunda över till Kultur- och
fritidsnämnden från Samhällsbyggnadsnämnden efter att en överenskommelse slutits
mellan de båda nämnderna.
Mellan åren 2015-2017 sköttes Gräfsnäs slottspark av Föreningen Gräfsnäsparken
genom en överenskommelse mellan Kultur- och fritidsnämnden och Föreningen
Gräfsnäsparken. Denna överenskommelse avslutades 31 december 2017. Kulturoch fritidsförvaltningen genomförde därför under hösten 2017 en
entreprenadupphandling av skötseln av Gräfsnäs Slottspark, vilken började gälla 1
januari 2018. Samma entreprenör som sköter den norra kommundelens parkmark åt
Tekniska nämnden sköter Gräfsnäsparken åt Kultur- och fritidsnämnden. De båda
uppdragen har samma slutdatum.
I reglemente (KF 2010-10-27 mm ) fastslås att Tekniska nämnden är kommunens
samordnande och verkställande organ för bl.a. parker, lekplatser och allmän
platsmark. I nämndens arbete ingår bl.a. också att samarbeta med Kultur- och
fritidsnämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden
i kommunen.
Sålunda har Tekniska nämnden verksamhetsansvaret för skötseln av allmän
platsmark i Alingsås kommun, dvs. parker, grönområden och naturmark, samt
skötseln av allmänna kommunala lekplatser. Skötseln av parkmark och lekplatser
utförs av skötselentreprenörer sedan ett antal år tillbaka. För Alingsås stad samt
Ingared utförs markskötseln av Green Landscaping AB och i den norra kommundelen
utförs den av Mikael Björk Service AB. I höst kommer ny upphandling att påbörjas
med start 1 april 2019 för samtliga entreprenader. Skötseln av Alingsås kommuns
naturmark utförs av naturenhetens egen personal.
I syfte att samla det övergripande ansvaret för all markskötsel samt skötseln av de
kommunala lekplatserna till en nämnd föreslås att huvudmannaskapet, jämte
driftbudget, för Gräfsnäsparken, flyttas från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska
nämnden. Detta innebär att Tekniska nämnden kommer att vara ansvarig för, förutom
skötselarbetet, även uppföljnings-, planerings- och utvecklingsarbete för
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Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och Gräfsnäs 1:22. I detta arbete ingår
att sköta badplatsen på uppdrag åt Kultur- och fritidsnämnden som har
verksamhetsansvaret för de kommunala badplatserna. Skötselarbetet för parken
följer den skötselplan som antogs av KF 2010-06-16, § 112.
Eftersom kultur- och fritidsnämndens skötselentreprenad löper ut 2019-03-31
föreslås att huvudmannaskapet överflyttas from 2019-04-01.
Som tidigare kommer kultur- och fritidsnämnden att ha verksamhetsansvaret för den
fritid- och kulturverksamhet som bedrivs i parken.
En presidieträff hölls 2018-03-05 mellan KFN och TN presidier för att säkerställa att
det inte fanns några hinder mellan nämnderna för en överflyttning. Man fann inga
hinder för detta och enades om att tekniska förvaltningen skulle skriva fram ett
ärende till Tekniska nämnden för beslut samt på remiss till KFN.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 31.
Arbetsutskottet gjorde då ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut, och
arbetsutskottets förslag till beslut lyder därför: Tekniska nämnden föreslår
Kommunfullmäktige besluta att flytta över huvudmannaskapet, jämte driftbudget, av
Gräfsnäsparken från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden från och med
1 april 2019.
Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att flytta över
huvudmannaskapet, jämte driftbudget, av Gräfsnäsparken från Kultur- och
fritidsnämnden till Tekniska nämnden från och med 1 april 2019.
Expedieras till

KF, KFN
Beslutsunderlag
 Förslag till tekniska nämnden - Gräfsnäsparken - överflyttning av huvudmannaskap
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