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Årsrapport 2017 från styrelsen för Keillers Park
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande
den 21 mars 2018 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Årsrapporten för 2017 från styrelsen för Keillers Park, antecknas.

Göteborg den 11 april 2018
Göteborgs kommunstyrelse

Ann-Sofie Hermansson
Mathias Sköld
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2018-03-21
Diarienummer 0631/18

Handläggare
Christine Lindeberg
Telefon: 031- 368 02 31
E-post: christine.lindeberg@stadshuset.goteborg.se

Årsrapport 2017 från styrelsen för
Keillers Park
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Årsrapporten för 2017 från styrelsen för Keillers Park, antecknas.

Sammanfattning
Styrelsen för Keillers Park beslutade 2018-02-05 § 3 att översända sin årliga rapport till
kommunfullmäktige. Keillers Park är en gåva till staden. I enlighet med gåvobrevet ska
parken ha en egen styrelse som rapporterar till kommunfullmäktige. Styrelsens uppgift är
att förvalta och främja en ändamålsenligt användning av Keillers Park. Enligt rapporten
bedrivs ett planerat utvecklingsarbete för att göra parken mer attraktiv. Bland annat har
vattenskulpturen Najad tagits in för renovering. Skadegörelse rapporteras och som i sin
tur leder till trygghetsproblem i parken. Några exempel är:
•
•

•

Förutom skador på några träd är det fortfarande problem med klotter som kräver
sanering.
Kvällstid är det problem med buskörning i parken framför allt på Panoramavägen. Åtgärder vidtogs men resulterade i att problemet flyttade till buskörning
över gräsmattor.
Nedskräpningen har tendens att öka. Parken kräver renhållningsinsatser två
gånger per dag och under helger för att hållas trivsam.

Ekonomiska konsekvenser
Keillers park sköts inom ramen för park- och naturnämndens ekonomiska ramar.

Barnperspektivet
Keillers park är en naturpark som möjliggör för barn att leka, springa och uppleva
naturen. För eleverna i årskurserna F-6 och i fritidsverksamheten i Rambergsskolan är
parken en tillgång.

Mångfaldsperspektivet
Keillers park är öppen för alla och en tillgång för boende i närområdet. Parken ger
möjlighet till såväl dag- som kvällsutflykter, picknik och motion.
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Jämställdhetsperspektivet
Park- och naturnämnden har arbetat för ökad trygghet genom förbättrad belysning och
siktförbättrande åtgärder. Ett problem som inte lösts är buskörning kvällstid i parken samt
klotter vilket försämrar tryggheten och parkmiljön.

Miljöperspektivet
Parken består av en mängd olika träd som sköts av park- och naturnämnden. Tyvärr har
två träd fått bytas ut på grund av angrepp av kamphundar. Två fördjupade besiktningar
har resulterat i att en bok fått avverkas.

Omvärldsperspektivet
Keillers Park är omtyckt mål för besökare i staden eftersom parkens berg är högt och
tillgängligheten till utsikten över staden är god.

Bilagor
1.

Keillers Parks protokoll 2018-02-05 § 3 och tjänsteutlåtande.
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Ärendet
Styrelsen för Keillers park beslutade 2018-02-05 § 3, att översända den årliga rapporten
över förvaltningen av Keillers park till kommunfullmäktige över 2017 års åtgärder. I
enlighet med gåvobrevet ska en redovisning till kommunfullmäktige upprättas årligen.

Beskrivning av ärendet
Året som gick
Av årsrapporten kan utläsas att skötseln följer en utvecklingsplan och att parken kräver
relativt omfattande skötselåtgärder. Styrelsen för Keillers park redogör för de problem
och de åtgärder som vidtagits i parken under det gångna året.

•
•

•
•

Förutom skador på några träd är det fortfarande problem med klotter som måste
saneras.
Kvällstid är det också problem med buskörning i parken. Detta fick till slut
stoppas genom tidigareläggning av stängning av bommarna vid Panoramavägen.
Problemet förflyttades till körning över gräsmattan runt dammen.
Fontänskulpturen Najad har varit nedmonterad för renovering.
Det krävs mycket skötsel av parken och det verkar som om nedskräpningen ökar.
Städning sker två gånger per dag och även på helgen.

Framtidsfrågor
Park- och naturnämnden har fokus på trygghet och säkerhet i parken för att den i högre
grad ska utgöra ett utflyktsmål även på kvällstid. Ett pågående projekt med förbättrad
belysning har pågått i olika omgångar sedan 2012. Om buskörningen och olovlig trafik
kan stävjas bedömer nämnden att Keillers Park i högre grad kan utgöra ett attraktivt
utflyktsmål. Under 2018 påbörjas en utvecklingsplan för parken.

Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret bedömer att styrelsen för Keillers Park genomför rimliga åtgärder i
förhållande till de medel som avsatts för parken. En utmaning är ordningen i parken.

Christine Lindeberg

Jessica Granath

Planeringsledare

Avdelningschef
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Park- och natur – Styrelsen för Keillers Park

Bilaga 1
Protokoll
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Tid: 15:30 – 15:40
Plats: Direktörsvillan, Trädgårdsföreningen
Paragrafer: 1–3 §§

Närvarande
Ledamöter

Cecilia Dalman Eek (S), ordförande
Åsa Hartzell (M), 2:e vice ordförande
Åse-Lill Törnqvist (MP), 1:e vice ordförande
Övriga närvarande
Noshin Hafizi, t.f. direktör, Helena Öhrvall, sekreterare, Johan Karlsson, ekonomichef.

Justeringsdag: 2018-02-05
Underskrifter
Sekreterare
Helena Öhrvall

Ordförande
Cecilia Dalman Eek (S)

Justerande
Åsa Hartzell (M)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
2018-02-06
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§1
Val av ordförande
Beslut
Styrelsen för Keillers Park utser Cecilia Dalman Eek (S) till ordförande.

§2
Val av justerare
Beslut
Styrelsen för Keillers Park beslutar att jämte ordföranden (S) utse Åsa Hartzell (M) att
justera protokollet.

§3
Årsrapport 2017 för Keillers Park
Beslut
1. Styrelsen för Keillers Park godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2017 och
översänder årsrapporten till kommunstyrelsen.

2. Styrelsen för Keillers Park beslutar justera paragrafen omedelbart.

Handling
Tjänsteutlåtande: Årsrapport 2017 Keillers Park, 2018-01-31.
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Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2018-01-31
Diarienummer 0056/18

Ekonomiavdelningen
Johan Karlsson
Telefon 3655567
E-post: johan.karlsson@ponf.goteborg.se

Årsrapport 2017 Keillers Park
Förslag till beslut
Styrelsen för Keillers Park godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2017,
och översänder årsrapporten till kommunstyrelsen.
Beslutet justeras omedelbart.

Årsrapport 2017
Uppföljning av styrelsens uppdrag

Styrelsens uppgift är att förvalta och främja en ändamålsenlig användning av
Keillers Park. Ett planerat utvecklingsarbete bedrivs för att göra parken mer
attraktiv vilket inkluderar att hålla parken ren och snygg.
Keillers Park ingår sedan 2013 i park- och naturnämndens verksamhetsområde
men har enligt stadgar en särskild styrelse utsedd av kommunfullmäktige vilken
består av de tre ledamöterna från park- och naturnämndens presidium.

Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling
Anläggningsprojekt
Under 2017 har kantsten vid gångbanan vid skolan höjts för att undvika problem med att
dagvatten rinner in från skolans område och från gatan.
Skulpturen i dammen, Najad, har under året monterats ner och tagits till Ringön för
konserveringsarbete. Arbetet är ännu inte helt klart, men Najad kommer tillbaka på sin
plats under våren 2018.

Träd
Ingen nyplantering har skett under året. Dock har två träd, planterade 2015, vandaliserats
av kamphundar och dessa träd har bytts ut. De vandaliserade träden är en ungersk ek och
ett kejsarträd - en raritet som vi hoppas ska få en fin utveckling i parken
Två fördjupade besiktningar har utförts på fyra bokar i parken. Som följd av dessa
besiktningar har en bok fällts, en har kronstabiliserats och en har genomgått en
kronreducering.
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Klotter
Parken har fortfarande problem med mycket klotter. Dock fungerar saneringsarbetet bra.

Trafik och parkering
Parken har under flera år haft problem med ”buskörning”, framförallt längs
Panoramavägen. Under 2017 blev det så allvarligt att förvaltningen såg sig tvungen att
tidigarelägga stängningen av bommarna till Panoramavägen. Dock blir problemet att, när
bommarna är stängda, flyttar buskörningen till gräsmattan runt dammen.
Parken har få anordnade parkeringsplatser och många besökare som kommer med bil. En
bom har satts upp för att förhindra en del av den olovliga parkeringen, även denna åtgärd
har tyvärr inneburit ökad bilkörning på gräsmattor.

Evenemang
Longboardtävlingen ”Ravenhill” genomfördes traditionellt under våren. Dock
genomfördes tävlingen endast under en dag i år.

Dammen
Som tidigare nämnts har fontänskulpturen ”Najad” varit nermonterad och körd till
Ringön för restaurering. Därför har inget vatten släppts på till dammen under året.
Vattenspegeln i dammen har bibehållits med hjälp av en viss naturlig nivå samt tillrinning
från omkringliggande ytor. När fontänen är i drift försörjs den med vatten från
dricksvattennätet. Där finns i dagsläget inget renings och cirkulationssystem.

Skötsel
Det är fortfarande mycket nedskräpning och, enligt arbetsledaren för arbetslaget, verkar
det som om nedskräpningen ökar. Laget städar minst två gånger per dag och Rent städar
en dag på helgen. Det finns behov av att öka maskinsopningen i parken för att mer
effektiv städning av stora ytor.
Som tidigare nämnts beslöt förvaltningen att tidigarelägga stängningen av bommarna till
Panoramavägen under säsong, för att försöka minska ”buskörningen” längs vägen. Den
nya stängningstiden var 20:00, från tidigare 21:30. Beslutet har mottagets väl av gående
besökare till parken. Förvaltningen planerar att behålla dessa nya öppettider under nästa
säsong.

Viktiga framtidsfrågor
Förvaltningen har i ett pågående projekt förbättrat belysningen i parken, i syfte att öka
tryggheten. Arbete med belysningen i parken har pågått, i olika omgångar, sedan 2012.
Men för att ytterligare öka tryggheten i parken måste insatser göras för att begränsa
okynnestrafiken i parken. Om den olovliga trafiken kan minskas bedömer Park och natur
att Keillers park i högre grad kan utgöra ett utflyktsmål på kvällstid.
Under 2018 påbörjas arbetet med en utvecklingsplan för Keillers park.

Personal/medarbetare
Keillers Park har ingen egen anställd personal.
Noshin Hafizi

Johan Karlsson

T.f Direktör

Ekonomichef
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