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§ 104 Svar på motion om familjepark
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Niklas Fungbrandt (M) har lämnat in en motion med förslag om att en familjepark etableras på ett lämpligt område i kommunen. Motionären skriver att det har tillkommit flera nya lekplatser på senare år, men att det
saknas en samlingsplats för familjer i form av en familjepark som skulle
kunna utformas kring en lekplats som är anpassad för en bredare åldersgrupp, med intilliggande grönområden och grillplatser.
Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden som föreslår att
musikparken, som har en nära koppling till hembygdsparken, kan göras till
en familjepark med temalekplats, grillplatser, toaletter med mera (FKN
2017-01-17 § 2).
Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 27 april 2017, som då
beslutade att återremittera den till kommunstyrelsen för ytterligare utredning vad gäller kostnaderna och placering av familjeparken.
I motionen görs en jämförelse med stadsparken i Jönköping och
motionären skriver att det är motiverat att även Habo kommun kan erbjuda
något liknande. Motionären skriver även att tillgänglighetsanpassning,
parkering och möjlighet till toaletter är aspekter som ska beaktas.
Utifrån detta har tekniska förvaltningen sedan tidigare gjort bedömningen
att en familjepark enligt det som beskrivs i motionen kräver en förhållandevis stor investering. Kommunen står inför stora investeringsbehov och
därför måste prioriteringar göras både vad gäller ekonomiska och personella resurser.
Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 27 april framkom
att Moderaterna kunde tänka sig en annan typ av park än det som står
angivet i motionen, och man önskade utredning av flera alternativ.
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-06-01 att det efter samråd med
tekniska chefen framkommit att det är svårt för förvaltningen att göra
utredningar på ospecificerade underlag. Önskas en utredning av en annan
typ av familjepark än det som översiktligt beskrivits i motionen vore det
önskvärt om motionären kan inkomma med en ny motion som mer
beskriver ambitionsnivå och konkreta exempel på vad en familjepark, som
motionären ser framför sig i Habo, skulle kunna innehålla. Även tankar
kring var den i så fall skulle kunna placeras skulle vara värdefulla underlag
för en utredning. Vid samtal med kommunalråden från majoriteten
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Forts § 104
framkommer att de anser att tanken med en familjepark i Habo är
intressant, men bedömningen att det som står angivet i motionen skulle
kräva investeringar på en nivå som man nu, med tanke på
kommunens i övrigt omfattande investeringsbehov av bland annat nya
skolor, förskolor och äldreboenden, inte är beredd att göra kvarstår.
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