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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

%HVNULYQLQJDYlUHQGHW
Anita Johannesson, vid tiden för motionens väckande obunden ledamot, har väckt
en motion i kommunfullmäktige i vilken hon anför följande. Parker, gräsmattor,
rabatter och häckar är bra på alla möjliga sätt. Parkernas varierade rum och öppna
gräsytor behövs för lek, samvaro, aktiviteter och för att finna lugn och ro. Parkerna
bidrar även till att filtrera, rena och syresätta luften, ge skugga och som vindskydd,
de tjänar även som fördröjningsmagasin vid kraftig nederbörd och är således en
viktig komponent OM klimatet är under förändring. Parkytor i staden och
kransorterna fyller alltså många olika funktioner. Dessa platser bildar oaser i en
annars bebyggd asfaltsmiljö. Hon önskar att alla även i framtiden får tillgång till
kommunens parker. Med stöd av det sålunda anförda yrkar hon följande.
1) Framtida exploatering av parker i kommunens tätorter inte ska tillåtas.
2) Eventuella undantag från detta förbud ska godkännas genom folkomröstning.
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Det är inte rättsligen möjligt att med någon bindande verkan besluta att kommunen
för all framtid ska vara betagen möjligheten att ändra beskaffenheten av parker som
finns i kommunen.
Av 5 kap 36 § kommunallagen (2017:725) framgår att fullmäktige får besluta att det,
som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige ska handlägga, ska hämtas
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in synpunkter från medlemmarna och att detta kan ske genom folkomröstning. Av
5 kap 37 § samma lag framgår vidare att om ett folkinitiativ har väckts enligt 8 kap.
2 § ska fullmäktige under vissa förutsättningar besluta att folkomröstning ska hållas.
Av bestämmelserna i kommunallagen framgår alltså att folkomröstning kan bli
aktuell i den situationen att det finns ett konkret ärende att ta ställning i. Tanken är
däremot inte att man på förväg ska bestämma att vissa framtida frågor alltid ska
föranleda att folkomröstning anordnas.
Mot ovan angiven bakgrund är det kommunledningsförvaltningens uppfattning att
motionen bör avslås.
Kommunledningsförvaltningen
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