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Kommunstyrelsen

Svar på motion om att lägga tiljor i Slottsparken
Ärendet
Siv Sahlström och Eva Lindman Marko (C) har den 24 oktober 2016
inkommit med en motion om att anlägga tiljor i Slottsparken med syfte att
ge plats för kulturella aktiviteter eller vigslar. Motionärerna föreslår att
tiljorna ska anläggas på den plats där den tidigare dansbanan låg eller på
annan lämplig plats i Slottsparken.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
Remiss
Ärendet har varit på remiss till kultur- och fritidsnämnden och Djursholms
AB. Utbildnings- och kulturkontoret betonar i sitt yttrande vikten av
platser och arenor för kulturella aktiviteter i kommunen samt att det i
dagsläget redan finns fullgoda platser som tillgodoser behovet av föreslagna
aktiviteter. Utbildnings- och kulturkontoret kommer dock att ta med
förslaget om tiljor i Slottsparken i den löpande översynen framöver.
Djursholms AB betonar i sitt remissyttrande att om kommunfullmäktige
beslutar att anlägga tiljor i Slottsparken inom bolagets fastighet förutsätts att
kostnader för investering, drift och underhåll läggs inom kommunens
ansvar.
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Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret anser att dansbanor är tilltalande kulturella
arenor. I dagsläget ser dock inte kommunledningskontoret att det finns
behov av fler kulturella arenor för tilltänkta aktiviteter men ser det som
positivt att utbildnings- och kulturkontoret tar med sig förslaget inom ramen
för den löpande översynen av verksamheten.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Johan Lindberg
Kanslichef/Kommunjurist

Bilaga 1: Motion om att lägga tiljor i Slottsparken
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