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Svar på medborgarförslag om julkrubba på
Fristadstorget
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att under juletid ha en julkrubba på Fristadstorget, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 24 maj 2016. Julkrubban är en tydlig
religiös symbol och inte en kommunal fråga. En julkrubba i det offentliga rummet
kan vara ett trevligt inslag men som bäst hanteras av en fristående organisation.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att under juletid ha en julkrubba på Fristadstorget, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 24 maj 2016. Kommunfullmäktige
beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och därefter till
kommunfullmäktige för beslut.
Kommunledningskontoret har inhämtat synpunkter från
stadsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen i handläggningen.
Förslaget är att skapa en julkrubba på fristadtorget där det i juletid bedrivs olika
aktiviteter. Det skulle, enligt förslagsställare kunna leda till att förstärka det
ekumeniska samarbetet och vara ett kulturellt och konstnärlig projekt där
konstnärer och kreativa människor kan bidra med deras talanger för att skapa en
julkrubba som kan reflektera över vårt det multikulturella i vårt samhälle.
Kommunen uppmuntrar gärna aktörer som vill genomföra aktiviteter på
Fristadstorget. Ett projekt i enlighet med förslagsställarens intentioner kan vara ett
trevligt inslag i det offentliga rummet som kommunen skulle ställa sig positiv till.
Formen med julkrubba hanteras bäst av en fristående organisation och tillstånd för
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att använda offentlig plats, som Fristadstorget är, söks hos polisen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås
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§ 161
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning â€“ Julkrubba på Fristadstorget
(KSKF/2016:370)
Beslut
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas därefter till
kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att under juletid ha en julkrubba på Fristadstorget, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 24 maj 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation och delaktighet, för åtgärd
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