Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-09-11

§ 273
Medborgarförslag - Årligt återkommande barnkarneval,
KS 2017/470
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avslå medborgarförslaget då det redan erbjuds flera olika varianter av
kulturfrämjande aktiviteter för barn och unga i Falkenberg.
Beskrivning av ärendet
Rolf Ahlberg har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska
anordnas en årligt återkommande barnkarneval, förslagsvis på Nygatan i
Falkenberg.
Kultur- och fritidsnämnden och Destination Falkenberg AB (DFAB) har
beretts möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget. Kultur- och
fritidsnämnden förmedlar att de redan erbjuder kulturverksamhet för barn
och unga på kontinuerlig basis under hela året, dels i egen regi och dels i
samverkan med andra aktörer, exempelvis Region Halland. Utöver det
erbjuder kulturskolan, under barn- och utbildningsnämnden, konstnärliga
aktiviteter för barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden menar vidare att
det under senare år även är flertalet aktiviteter i Falkenberg som kan
påminna om en barnkarneval i regi av externa aktörer. Nämnden ser således
inget behov av en barnkarneval utifrån förslagställarens förslag.
DFAB förmedlar i sitt yttrande över medborgarförslaget att idén är
intressant och skulle kunna skapa möjligheter för att utveckla Falkenberg.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens intention i
medborgarförslaget om värde av kulturfrämjande aktiviteter för barn och
unga i Falkenbergs kommun. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar
dock, i enlighet med kultur- och fritidsnämnden, att det redan erbjuds flera
olika sorters aktiviteter för barn och unga i Falkenbergs kommun, varav en
del kan tyckas påminna om vad förslagsställaren menar är en barnkarneval.
Då behov ej föreligger för att upprätta en årligt återkommande barnkarneval
utifrån förslagsställarens förslag föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska avslås.
Ekonomi
Vad en årligt återkommande barnkarneval skulle kunna kosta att arrangera
är för närvarande okänt, men kan uppskattas i vidare utredningar om
medborgarförslagets förslag är intressant att genomföra.
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