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§ 206 2019.396 KS

Svar på motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S),
Leif Hansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
29 maj 2019 § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker. Motionärerna
föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en användnings- och
utvecklingsplan för kommunens parker.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019 § 109 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019
§ 112 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 november lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 september 2019, § 10, med
beslutet att motionen tillstyrks, förutsatt att extra medel tillkommer uppdraget om utökade
aktiviteter i parkerna. Kultur- och utbildningsnämnden anser att det vore en
kvalitetsförstärkning om kulturaktiviteter i parker ingick i det ordinarie kulturutbudet.
Redan i dag genomförs flera aktiviteter i kommunens parker. Återkommande aktiviteter är till
exempel sommarlovsaktiviteter och nationaldagsfirande i Nolhagaparken. Även i de andra
parkerna anordnas olika aktiviteter, ofta i samverkan med föreningslivet.
Kommunledningskontoret och kultur- och utbildningsnämnden delar motionärernas syn om
att parkernas potential i människors vardag kan utökas och utnyttjas i högre grad. Alingsås
har flera grönområden som kan bidra till upplevelse och möjligheter till samvaro för dess
invånare och besökare. Av Alingsås kommuns budget 2020 – 2022 nämns att kommunen
ska ha ett fritt och vitalt kulturliv, och ambitionen är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet.
Motionärerna föreslår i motionen att en användning- och utvecklingsplan ska tas fram. Att
själva planen tas fram bör inte innebära kostnader utöver administrativ tid. I motionen ges
exemplet att många kommunala arrangemang som arrangeras redan i dag, med fördel skulle
kunna anordnas i de olika offentliga parkerna. En sådan förflyttning av aktivitet innebär inga
större kostnader.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska bifallas. Eventuella kostnader som följer
av en antagen användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker behandlas i
kommande budgetar.
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Beslut
AU § 206, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

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