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§ 84
KS 360/16

Medborgardialog om Stadshusparken
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden medges genomföra en medborgardialog om en ny stadspark kopplat till
Mölndals innerstad. Dialogen ska utgå från kriterierna i policy för medborgardialog som
antogs av kommunalfullmäktige i september 2016.
Ärendet
Tekniska förvaltningen har på uppdrag från tekniska nämnden fått i uppgift att bygga en ny
Stadspark i Mölndal. I samband med detta presenterades också ett förslag där
medborgardialog är tänkt att genomsyra arbetet och finnas med som en del av processen.
Dialogen ska omfatta vilka behov och förväntningar en stadspark ska möta. Den ska också
lyfta frågan om vilken yta som ska användas till park och eventuell kompletterande
bebyggelse. Avgränsningarna är Stadshuset, Tempelgatan, kyrkan och Knarrhögsgatan.
Syftet med dialogen är att nå fler medborgare än vad som vanligtvis nås i liknande
utredningar. Tekniska förvaltningen gör detta för att lyssna in före beslut samt för att få en väl
förankrad process. Förslaget är att genomföra medborgardialog för den nya Stadsparken under
2017.
Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 13 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 5 oktober 2016.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 12 december 2016.
Kommmunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 12 januari 2017.
Tekniska nämden har behandlat ärendet den 20 mars 2017, § 21.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen medger tekniska förvaltningen att genomföra en medborgardialog om en
ny stadspark kopplat till Mölndals innerstad. Dialogen ska utgå från kriterierna i policy för
medborgardialog som antogs av kommunalfullmäktige i september 2016.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt tekniska nämndens förslag och finner
att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21
TEN 303/16

Medborgardialog om Stadsparken
Beslut
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en medborgardialog
om en ny stadspark kopplat till Mölndals innerstad. Dialogen ska utgå från kriterierna i policy
för medborgardialog som antogs av kommunalfullmäktige i september 2016.
Ärendet
Tekniska förvaltningen har på uppdrag från tekniska nämnden fått i uppgift att bygga en ny
Stadspark i Mölndal. I samband med detta presenterades också ett förslag där
medborgardialog är tänkt att genomsyra arbetet och finnas med som en del av processen.
Dialogen ska omfatta vilka behov och förväntningar en stadspark ska möta. Den ska också
lyfta frågan om vilken yta som ska användas till park och eventuell kompletterande
bebyggelse. Avgränsningarna är Stadshuset, Tempelgatan, kyrkan och Knarrhögsgatan.
Syftet med dialogen är att nå fler medborgare än vad som vanligtvis nås i liknande
utredningar. Tekniska förvaltningen gör detta för att lyssna in före beslut samt för att få en väl
förankrad process. Förslaget är att genomföra medborgardialog för den nya Stadsparken under
2017.
Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 21 mars 2017.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en medborgardialog
om en ny stadspark kopplat till Mölndals innerstad. Dialogen ska utgå från kriterierna i policy
för medborgardialog som antogs av kommunalfullmäktige i september 2016.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om beslutet kan antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Medborgardialog Stadshusparken
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en medborgardialog
om en ny stadspark kopplat till Mölndals innerstad. Dialogen ska utgå från kriterierna i policy
för medborgardialog som antogs av kommunalfullmäktige i september 2016.
Ärendet
Tekniska förvaltningen har på uppdrag från tekniska nämnden fått i uppgift att bygga en ny
Stadspark i Mölndal. I samband med detta presenterades också ett förslag där
medborgardialog är tänkt att genomsyra arbetet och finnas med som en del av processen.
Dialogen ska omfatta vilka behov och förväntningar en stadspark ska möta. Den ska också
lyfta frågan om vilken yta som ska användas till park och eventuell kompletterande
bebyggelse. Avgränsningarna är Stadshuset, Tempelgatan, kyrkan och Knarrhögsgatan.
Syftet med dialogen är att nå fler medborgare än vad som vanligtvis nås i liknande
utredningar. Tekniska förvaltningen gör detta för att lyssna in före beslut samt för att få en väl
förankrad process. Förslaget är att genomföra medborgardialog för den nya Stadsparken under
2017.
Beredning
Ärendet har beretts av Tekniska förvaltningen i samråd med Tekniska nämnden.
Ekonomi
För utredning inkluderande medborgardialog finns avsatt 2,0 mnkr i investerings- och
exploateringsbudgeten inom posten Stadspark.

Bedömning
Med utgångspunkt i stadens fullmäktigemål nummer sju med focusområde, en hållbar stad där
vi växer och mår bra, står det att ”mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör
deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka”. Med anledning av detta har
staden tagit fram principer för medborgardialog.
Staden ser nu över sin ”Stadshuspark” i syfte att bygga en ny framtida året runt ”Stadspark”
som berör alla medborgare i staden. Detta är kopplat till den stora omdaning av Mölndals

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-21
Sida 2 (3)
Dnr TEN 303/16

innerstad som nu sker och önskemål som har kommit från flera håll att staden behöver en ny
Stadspark som kan vara en levande lunga i staden inte minst för att rörligheten i de centrala
delarna av Mölndal kommer att öka kraftigt med mer boende och besökare i en helt ny
innerstad.
Följande checklista har gjorts enligt Mölndals Stads policy, för bedömning av
Stadshusparkens lämplighet för medborgardialog:

•

Fråga/område som aktualiserats för eventuell medborgardialog:
Ny Stadspark.

•

Vad är målet med att genomföra dialogen?
Att få underlag till beslut och förankra processen om en ny stadshuspark bland fler
medborgare än vad som vanligtvis nås i liknande utredningar.

•

Hur ska resultatet användas?
Som underlag i beslutprocessen.

•

Varför/I vilket syfte vill ni använda dialog?
Fånga behov och få förslag till vilka förväntningar en stadspark ska möta, samt hur
den ytmässigt ska avgränsas?

•

Var befinner sig frågan i beslutsprocessen rent tidsmässigt?
Processen kommer att startas upp när KS beslutat om Medborgardialog.
I processen finns en planerad byggnation av ny Stadspark med trolig byggstart 20182019. I uppdraget kan också en detaljplaneprocess komma att starta upp med viss ej
störande bebyggelse kring parkområdet. Byggstart troligen något senare.

•

Har ämnet/frågan en betydande historik som bör beaktas och vilka pågående
processer är värda att väga in?
Stadshusparken är byggd i anslutning till Stadens Stadshus. Den har funnits sen tidigt
sextiotal.
Som vi bedömer är det en positiv process att hålla en medborgardialog om en ny
Stadspark i Mölndal

•

Definiera målgrupp:
Vems perspektiv efterfrågas?
Medborgarnas syn som boende och besökare i nya innerstaden samt också de som
redan bor i omgivningen kring Stadshusparken.
Att fånga barn- ungdoms- och äldregrupper för att så mycket som möjligt kunna hitta
idéer och tankar till en ny levande året runt park.
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•

Formulera frågeställningar
Vilka frågor vill man ha svar på? Frågan/frågorna ska svara upp mot målet med
dialogen samt väcka intresse till att delta.
Hur ser medborgarna ur de flesta grupperingar en framtida stadspark som ska kunna
leva året runt.
Specifikt vad efterfrågas för att just du gärna besöker parken.
Hur ser du/ni på en förtätning av bebyggelsen kring parken utan att nämnvärt
inskränka på nuvarande parkyta.

•

Utse dialogpolitiker:
Följande politiker förslagsvis från respektive presidier dialogen.
Politiker från tekniska nämnden samt kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Göran Werner
Teknisk Chef

Magnus Johansson
TF Avdelningschef, Trafik och Projekt

