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§ 52 2018.385 KS

Svar på motion om en Karin Boye-plats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) lämnade till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 en motion angående en Karin Boye-plats i
Alingsås.
Motionärerna yrkar att det inrättas en Karin Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett
komplement till minnesstenen).
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 140 att remittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och utbildningsnämnden) och tekniska
nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden).
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet den 17 december 2018, § 78 med förslaget
att motionen tillstyrks. Nämnden ställer sig positiva till att inrätta en Karin Boyes-plats,
förslagsvis i Plantaget som även motionärerna föreslår. Därtill ger nämnden ett antal förslag
till hur platsen skulle kunna knytas an till andra Karin Boye-associerade platser och hur en
invigning skulle kunna se ut.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 februari 2019, § 22 med förslaget
att motionen avstyrks.
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att inrätta en Karin Boye-plats kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Glenn Pettersson (SD), Jens Christian (L) och Simon Waern (S) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
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Beslut
AU § 52, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.
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