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MEDBORGARFÖRSLAG OM ETT KLOTTERPLANK VID
PLANERAD SKATEPARK VID KONRADSPARKEN
Kommunstyrelsens beslut
Avslag till medborgarförslaget om ett klotterplank vid planerad skatepark vid
Konradsparken.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Johan Norén om att kommunen ska
anlägga ett klotterplank vid den planerade skateparken vid framtida resecentrum. Skateparken är tänkt att anläggas vid Järnvägsparken, inte Konradsparken, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2015, § 55, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 18 januari 2016.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställaren anser att det skulle kunna bidra till att det klottras mindre på
andra ställen och att det behövs ett ställe där den som är intresserad av att
utöva sitt konstnärskap på detta sätt får möjlighet att göra det lagligt.
Graffiti är en konstart som bör få utövas någonstans i Älvsbyn. Vid ett resecentrum passerar många som kan få del av denna konst. Miljö- och byggchefen anser därför att det är ett bra förslag och att kommunen bör tillhandahålla ett plank eller en mur för detta ändamål. Det passar även enligt förslagsställaren särskilt bra i samband med en skatepark och miljö- och byggchefen
delar denna uppfattning.
Kommunen söker finansiering för dels skateparken och dels utveckling av
Konradsparken och hoppas kunna bygga dessa med hjälp av externa medel
om det inte går att finansiera via skatteintäkter. En mur eller ett plank för att
utöva graffiti borde vara en liten kostnad i sammanhanget. Det bör vara ett
rejält och snyggt plank eller mur som inbjuder till konst och inte enbart tags.
Om det visar sig att det inte fungerar med minskat olagligt klotter kan ju
planket/muren i framtiden monteras ned eller flyttas till annan plats.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2015, § 55.
Beslutet skickas till
Johan Norén
Förslag till beslut
Bifall till medborgarförslaget. Miljö- och byggchefen föreslår att kommunen
sätter upp ett plank eller en snygg mur i Järnvägsparken samt att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för finansiering.
Kommunstyrelsen
Sören Nilsson (sd) yrkar avslag på beredningsförslaget.
Ordföranden och Robert Andersson (kd) föreslår att ärendet hänskjuts till
budgetberedningen för vidare handläggning och att ärendet därmed ska anses
vara besvarat.
Efter diskussion tar ordföranden och Robert Andersson tillbaka sitt förslag.
Kommunstyrelsen yrkar därefter enhälligt avslag på beredningsförslaget.
_____
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