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Årsrapport för Keillers Park 2019  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Årsrapporten för 2019 från styrelsen för Keillers Park, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

Sammanfattning 
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 ändamålsenlig användning av Keillers Park. Styrelsen för Keillers Park 
beslutade 2020-02-17 § 5 dnr 0056/20 att översända denna rapport till 
kommunfullmäktige i enlighet med gåvobrevet. 

Rapporten beskriver vad som har gjorts i parken under 2019, utifrån skötsel, underhåll 
samt upprustning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Keillers Park sköts av och inom park- och naturnämndens ekonomiska ramar, och några 
särskilda aspekter att belysa bedöms inte finnas.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Keillers Park är ett omtyckt grönområde för besökare och invånare i staden eftersom 
parkens berg är högt och tillgängligheten till utsikt över staden är god. Parken är centralt 
belägen och kollektivtrafik finns inom några minuters gångväg, vilket bidrar till hög 
tillgänglighet. Träd och växlighet är en tillgång i ekosystemet. 

Bedömning ur social dimension 
Keillers Park är en naturpark som möjliggör för barn att leka, springa och uppleva naturen 
över generationsgränserna. Vägar och gångvägar inom parken ökar tillgängligheten, där 
förbättrad belysning, röjningsarbeten samt klottersanering har bidragit till ökad trygghet. 
För eleverna i årskurserna F-6 och i fritidsverksamheten i Rambergsskolan är parken en 
tillgång. 

Keillers Park är öppen för alla och en tillgång för boende i närområdet. Parken ger 
möjlighet till såväl dags- som kvällsutflykter, picknik och motion. 

Bilaga 
Protokoll 2020-02-17 § 5 och årsrapport för 2019 från styrelsen för Keillers Park. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-03-11 
Diarienummer 0513/20 
 

Handläggare  
Ulrika Hylander 
Telefon: 031-368 00 42 
E-post: ulrika.hylander@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Styrelsen för Keillers Park beslutade 2020-02-17 § 5 dnr 0056/20 att översända rapporten 
för 2019 till kommunfullmäktige i enlighet med gåvobrevet. 

Beskrivning av ärendet 
Keillers Park ingår sedan 2013 i park- och naturnämndens verksamhetsområde men har 
enligt stadgarna en särskild styrelse utsedd av kommunfullmäktige vilken består av de tre 
ledamöterna från park- och naturnämndens presidium. Styrelsen ska enligt gåvobrevet 
lämna en redogörelse till kommunfullmäktige över parkens skötsel och utveckling. 

Under 2019 har ett flertal underhålls- och upprustningsarbeten utförts i parken. 

Dammen har grävts ur för att hindra igenväxning samt att den nedre delen för att skapa en 
vattenspegel. Fotbollsplanen har rustats upp och parksoffor har bytts ut. 

Inom ramen för den dagliga tillsynen av parken läggs under sommarsäsongen mycket tid 
till städning. En utmanande uppgift är att hantera städning av fröskal, som kräver 
manuella arbetsinsatser som inte alltid är förenligt med god arbetsmiljö. Därmed har 
endast några större enstaka insatser av städning av fröskal gjorts under året, framför allt 
inför storhelger. Nödvändiga städinsatser har också utförts efter att bosättningar inom 
parken har avhysts. 

Klottersanering inom parken utförs kontinuerligt för att parken ska upplevas som 
omhändertagen och trygg. 

Under 2020 kommer Panoramavägen samt en befintlig gångväg rustas upp. Längs 
gångvägen kommer belysning anläggas samt att genom målning tydliggöra gångytan. 
Arbetet genomförs av en entreprenör som har upphandlats under 2019. 

Utvecklingsplanen är klar och kommer att fungera som stöd vid fortsatt planering av 
åtgärder i parken. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att rapporten 
antecknas. 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Tid: 16.00 – 16.10  

Plats: Direktörsvillan, Trädgårdsföreningen 

Paragrafer:  1–5 §§ 

Närvarande 

Ledamöter 

AnnaSara Perslow (C) 

Åsa Hartzell (M) 

Hanna Bernholdsson (MP) 

Övriga närvarande (från park- och naturförvaltningen) 

Linda Nygren, direktör  

Hanna Jansson, nämndsekreterare 

Anders Grönberg, vikarierande nämndsekreterare 

Johan Karlsson, avdelningschef ekonomi och administration 

Cecilia Kollback, avdelningschef verksamhetsstyrning 

 

Justeringsdag: 2020-02-17 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
2020-02-18 

 

 

 Styrelsen för Keillers Park  

 
  

 

Protokoll  

Sammanträdesdatum: 2020-02-17 

 

Sekreterare 

Hanna Jansson 

 

 

Ordförande 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

Hanna Bernholdsson (MP) 

 

  



 

 

 Styrelsen för Keillers Park   
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§ 1   

Val av ordförande 
 

Beslut 
Styrelsen för Keillers Park utser AnnaSara Perslow (C) till ordförande. 

 

§ 2   

Val av justerare 
 

Beslut 
Styrelsen för Keillers Park beslutar att jämte ordföranden (C) utse Hanna Bernholdsson 

(MP) att justera protokollet.  

 

§ 3   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Styrelsen för Keillers Park godkänner dagordningen. 

Handling 
Förslag till dagordning föreligger. 

 

§ 4   

Anmälan om jäv 
 

Beslut 
Ingen anmälan om jäv görs. 



 

 

 Styrelsen för Keillers Park   

 
  

 

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-02-17 

      3 (3) 

   

   

§ 5   

Årsrapport 2019 Keillers Park 
 

Beslut 
Styrelsen för Keillers Park godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2019, och 

översänder årsrapporten till kommunstyrelsen. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-10. 
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Årsrapport Keillers park 2019  

Förslag till beslut 
Styrelsen för Keillers Park godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2019, och 

översänder årsrapporten till kommunstyrelsen.  

Beslutet justeras omedelbart. 

Årsrapport 2019 

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 underhållsarbeten 

 

Dammen 

Dammen har grävts ur för att hindra igenväxning. En del vegetation har sparats 

för att gynna vattensalamandern. Även spegeldammarna i det nedre 

dammsystemet har grävts ur för att skapa vattenspegel.  

 

Klotter 

Saneringsarbetet är fortsatt viktigt för att parken ska upplevas omhändertagen 

Underhåll och upprustning 

En entreprenad har handlats upp för att rusta upp Panoramavägen samt en 

befintlig gångväg genom parken.  

Gångvägen kommer tillgängliggöras och förses med belysning. I samband med att 

beläggningsarbetet görs kommer en gångyta målas upp i kanten av vägen, för att 

öka tryggheten för fotgängare. Arbetet utförs under 2020.  

 

Fotbollsplanen har rustats upp och fått bättre dränering och ca 20 st parksoffor har 

bytts ut runt om i parken. Det återstår en del arbete med markbeläggningen vid 

dessa.  

 

Styrelsen för Keillers park 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-10 

Diarienummer 0056/20 

 

Handläggare 

Johan Karlsson 

Telefon: 031-365 57 67 

E-post: johan.karlsson@ponf.goteborg.se  
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Evenemang 

Longboardtävlingen ”Ravenhill” genomfördes som brukligt traditionellt under 

våren.  

Skötsel 

Arbetslaget som ansvara för den dagliga tillsynen av parken meddelar att de 

fortsatt lägger mycket tid under sommarsäsongen på städning.  De belyser också 

att de har svårt att hantera städning av fröskal, som förekommer i stora mängder i 

parken. Dessa måste blåsas ut i gatan med lövblås för hand, för att där kunna 

sopas upp med maskin. Det är arbetsmoment som inte är förenligt med god 

arbetsmiljö pga. vägdammet som uppstår vid torr väderlek. Vi har därför endast 

gjort enstaka större insatser med att sopa upp fröskal framför allt inför storhelger, 

samt vid regnig väderlek.  

 

Inom parken finns fortsatt problem med bosättningar, som förekommer i de delar 

av parken som är minst besökta, framför allt i området närmast Volvo samt på 

branten ner mot Herkulesgatan. När detta upptäcks så sker avhysning och städning 

så fort som möjligt.  

 

Viktiga framtidsfrågor 

Utvecklingsplanen är klar och kommer att fungera som stöd vid fortsatt planering 

av åtgärder i parken. 

Personal/medarbetare 

Keillers Park har ingen egen anställd personal. 

 

 

 

 

Linda Nygren  Johan Karlsson 

Direktör   Ekonomichef  
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