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§ 38 2019.261 KUN

Motion - Levandegör kommunens parker
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 § 109 att
lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 5 juni § 112 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för
beredning.
Motionen ska besvaras senast den 4 oktober.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Motionärerna anger i skrivelse den 16 maj bland annat att det i Alingsås finns flera vackra
parker som kan bidra till livskvalitet, återhämtning, motion, rekreation och nöje. Parkerna
anges vara kulturhistoriskt värdefulla. Parker som omnämns är Nolhaga, Gräfsnäs,
Plantaget, Järtas park, Brunnsparken och Folkets park.
I motionen konstateras att parkerna står oanvända och inte utnyttjas och utvecklas. Fysisk
underhåll av parkerna sker men det anordnas sällan aktiviteter så som konserter,
utställningar eller marknader. Ett långsiktigt strategiskt tänk kring dess användningsområden
och utveckling saknas. Motionärerna efterlyser att fler kommunala och privata arrangemang
anordnas i parkerna. Mot bakgrund av att grönområden kan spela en positiv roll i människors
hälsa anser man att parkerna ska utnyttjas och utvecklas bättre.
Förvaltningen 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.
Kultur- och utbildningsförvaltningen genomför redan idag aktiviteter i kommunens parker.
Inom ramen för kommunens 400-årsjubileum anordnades för första gången en
barnkulturfestival i och i anslutning till Nolhaga slott. Årets sommarlovsaktiviteter med bland
annat prova-på-möjligheter och delar av Potatisfestivalen har också arrangerats i slottet och i
parken, där även Nationaldagen firades. I anslutning till Kulturhusets kultursatsning Salong
Alingsås ordnades potatissättning och potatisskörd i Nolhagaparken. Sedan tidigare
ansvarar kultur- och fritidsnämnden också för verksamheten i Gräfsnäs slottspark, där
aktiviteter anordnas i samverkan med föreningslivet via föreningsbidrag.
Förvaltningen anser att det vore en kvalitetsförstärkning om kulturaktiviteter i parker ingick i
det ordinarie kulturutbudet. En förutsättning för att kunna genomföra sådana aktiviteter
grundade i en eventuellt framtida användnings- och utvecklingsplan är att ekonomiska
resurser tillkommer med ett sådant uppdrag.
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Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden.
Kultur- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen i det fall extra medel tillkommer
uppdraget om utökade aktiviteter i parkerna.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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