Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

§ 29

2022-01-25

Gör Slottsparken tillgänglig för alla, svar på
motion (-)

Dnr KS 2021-388
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-01.
Ärende
Kommunfullmäktig beslutade 2021-12-07, § 551 att bordlägga ärendet.
Michael Cocozza (-) föreslår i en motion daterad 2021-04-22 att:



Fullmäktige fattar ett principbeslut innebärande att Linköpings
slottspark ska vara öppen för allmänheten
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja ett
detaljplanearbete där allmänhetens tillgång till Linköpings
slottspark säkras.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-11-17, § 233
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks med ändringen
att motionens första att-sats avslås istället för besvaras.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med motiveringen att det redan finns en
etablerad samverkan med Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan kring
miljöerna runt slottet domkyrkan där dialog förs bland annat kring
parkmiljöernas öppettider. Önskemål om högre tillgänglighet med fler och
längre öppettider bör kunna behandlas i detta forum.
2. Motionens andra att-sats avslås med motiveringen att det i dagsläget inte
bedöms vara brist på parkmark i det aktuella området. Behovet av
kvalitativa parkmiljöer är större på andra platser i kommunen och därför
bör satsningar på dessa prioriteras. En ny detaljplan bedöms inte vara
nödvändig för att möjliggöra en utökning av allmänhetens tillträde till
parken.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 364
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-01-25
1. Motionens första att-sats avslås med motiveringen att det redan finns en
etablerad samverkan med Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan kring
miljöerna runt slottet domkyrkan där dialog förs bland annat kring
parkmiljöernas öppettider. Önskemål om högre tillgänglighet med fler och
längre öppettider bör kunna behandlas i detta forum.
2. Motionens andra att-sats avslås med motiveringen att det i dagsläget inte
bedöms vara brist på parkmark i det aktuella området. Behovet av
kvalitativa parkmiljöer är större på andra platser i kommunen och därför
bör satsningar på dessa prioriteras. En ny detaljplan bedöms inte vara
nödvändig för att möjliggöra en utökning av allmänhetens tillträde till
parken.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-03-01.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-07, § 551
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-30, § 365
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-17, § 233
Tjänsteskrivelse - Gör Slottsparken tillgänglig för alla, svar på motion (-),
2021-10-28
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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