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Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar
hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och
Alingsåsparken. Flera verksamheter inom den kommunala organisationen har i olika
omfattning intresse och uppdrag i parkerna. Det finns därför ett behov av reda ut om
ansvarsfördelningen är optimal för att skapa en helhetsupplevelse för besökarna.
Kommunledningskontoret har kartlagt de kommunala nämnderna och bolagens olika
verksamheter i parkerna. Slutsatsen är att flera olika kommunala verksamheter finns i de tre
parkerna. Ingen av verksamheterna är överordnad den andra. I praktiken innebär det att de
verksamheter som har mest drifts- och investeringsmedel står för utvecklingen. Ingen nämnd
har det utpekade ansvaret för besökarnas helhetsupplevelse. Flera kommunala
verksamheter utan tydlig samordning har också visat sig försvåra samverkan med
föreningsliv och andra aktörer.
Utifrån uppgiftsfördelningen i nämndernas reglementen är kultur- och fritidsnämnden den
nämnd som bör ha det utpekade ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna i
kommunens verksamhetsparker. I utredningen redovisas hur detta uppdrag skulle kunna
stärkas genom en förändrad ansvarsfördelning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 4 juni 2014, § 85 utredningen till berörda
nämnder och bolag, svar har inkommit från samtliga remissinstanser.
Beredning
Arbetsutskottet har den 29 oktober 2014, § 116 beslutat att låta ärendet utgå.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2014 lämnat följande yttrande:
Sammanfattningsvis är remissinstanserna eniga när det gäller ansvarsfördelningen för
Alingsåsparken och Gräfsnäs Slottspark där de tillstyrker utredningens förslag. När det gäller
Nolhaga Park finns det olika uppfattningar om vad som är den huvudsakliga verksamheten i
parken. Nedan redovisas synpunkter från remissinstanserna utifrån respektive park och hur
dessa hanteras i utredningen.
Gräfsnäs Slottspark
Både samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
framhåller vikten av att verksamhetsansvaret skall omfatta både Gräfsnäs 1:19 och 1:22, det
vill säga även den del av parken som ligger utanför kulturreservatet. Nämnderna är också
eniga om att även verksamhetsansvaret för lekplatsen i parken förs över till kultur- och
fritidsnämnden. Med Fabs AB som tänkt fastighetsägare finns erfarenhet av
lekplatsunderhåll. Utredningen justeras med dessa förändringar.
Miljöskyddsnämnden framför att det bör klargöras vem som ansvarar för att en ny
skötselplan för Gräfsnäs kulturreservat tas fram, när det är dags för detta. Detta ansvar ingår
i verksamhetsansvaret.
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Alingsåsparken
Ingen av remissinstanserna framför några synpunkter på de föreslagna ansvarsgränserna.
Nolhaga Park
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker utredningens förslag att kultur- och fritidsnämnden skall
vara verksamhetsansvarig för Nolhaga park. Nämnden ser möjligheter att utveckla
samarbetet med föreningarna i parken. Nämnden föreslår att även allmän platsmark i parken
skall överföras till Fabs. Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslår istället
att tekniska nämnden skall ha verksamhetsansvaret för Nolhaga Park. Nämnderna menar att
Nolhaga i första hand är en stadspark med park- och naturområden och där det inte finns
samma föreningsintresse för att utveckla helheten som det finns i Gräfsnäs Slottspark och
Alingsåsparken. De byggnader som hör till djurparken föreslår man skall föras över till kulturoch fritidsnämnden.
Remissvaren visar att det finns olika uppfattningar om vilken verksamhet som är överordnad
i Nolhaga Park. Ett politiskt ställningstagande behövs om i vilken riktning parken skall
utvecklas. Vad är innebörden av begreppet ”kulturstadspark” som anges i detaljplanen?
Är det en stadspark där odling och natur står i fokus för besökaren? Är det en stadspark där
odling och natur är två av ingredienserna i helhetsupplevelsen för besökaren? Utredningens
förslag till ansvarsfördelning bygger på antagandet att det är den senare utvecklingen som
eftersträvas.
Tekniska nämnden har i oktober 2014 slutfört upphandling av skötsel av park och natur för
Alingsås stad, vilket innefattar även skötseln av Nolhaga park. Entreprenaden med
verksamhetsövergång påbörjas den 1 april 2015. Kvar hos tekniska nämnden blir en
beställarfunktion. Sedan tidigare har parkskötseln i den norra och södra kommundelen
upphandlats. Utredningens förslag innebär att beställaransvaret och beställarfunktionen för
parkskötseln i kommunen i sin helhet förs över till kultur- och fritidsnämnden.
Allmänt
Remissinstanserna framhåller vikten av att det finns ekonomiska resurser för utveckling av
parkerna hos den nämnd som är verksamhetsansvarig. Frågan om ambitionsnivåer för
utveckling av de olika parkerna ligger utanför denna utredning.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2014, § 129 och då lämnat
följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark ska ändras i enlighet med utredningens
förslag. Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Gräfsnäs Slottspark.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning
av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB och de beslut som i övrigt behöver
tas för att den nya ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark skall kunna verkställas.
3. Ansvarsfördelningen för Alingsåsparken ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Tidigare beslut om att överföra ägandet av mark och byggnader till Fabs AB kvarstår.
Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Alingsåsparken.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändrad målbild och finansiering av
Alingsåsparken och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya
ansvarsfördelningen för Alingsåsparken skall kunna verkställas.
5. Ansvarsfördelningen för Nolhaga park ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Kultur- och fritidsnämnden skal vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Nolhaga park.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning
av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB, överföring av beställaransvaret för
parkskötseln till kultur- och fritidsnämnden och de beslut som i övrigt behöver tas för att
den nya ansvarsfördelningen för Nolhaga park skall kunna verkställas.
Anförande
Anföranden hålls av Thorsten Larsson (M), Peter Martini (SD), Joakim Järrebring (S), PärGöran Björkman (S), Jan Gustafsson (V), Daniel Filipsson (M), Holger Andersson (FP), Leif
Hansson (S).
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Yrkande
Thorsten Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i punkterna 1-4 samt yrkar på
återremiss i förslag till beslut av punkterna 5-6 för kompletterande konsekvensanalys och
utredning.
Joakim Järrebring (S), Pär-Göran Björkman (S), Jan Gustafsson (V), Daniel Filipsson (M),
Holger Andersson (FP), Peter Martini (SD), Kent Perciwall (KD) yrkar bifall till Thorsten
Larssons yrkande om återremiss.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkterna 1-4 och finner det
bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Thorsten Larssons m fl yrkande om återremiss av
punkterna 5-6 för kompletterande konsekvensanalys och utredning och finner att
kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet i dessa punkter.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark ska ändras i enlighet med utredningens
förslag. Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Gräfsnäs Slottspark.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning
av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB och de beslut som i övrigt behöver
tas för att den nya ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark skall kunna verkställas.
3. Ansvarsfördelningen för Alingsåsparken ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Tidigare beslut om att överföra ägandet av mark och byggnader till Fabs AB kvarstår.
Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Alingsåsparken.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändrad målbild och finansiering av
Alingsåsparken och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya
ansvarsfördelningen för Alingsåsparken skall kunna verkställas.
5. Ärendet återremitteras för konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i delen
gällande ansvarsfördelning av Nolhaga park.
Exp:
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