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§ 129 Svar på motion om en större samlingslokal
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion med förslag om att
kommunen planerar för en större samlingslokal, att kommunen undersöker
kostnaden för en byggnation av större samlingslokal och att kommunen
undersöker befintliga byggnader. Motionären skriver att han tänker sig en
lokal där det finns möjlighet till uthyrning för exempelvis konferens,
teaterföreställning, filmvisning, dans, musik, kultur, sport, utställning och
trubadurer. Lokalen kan också inrymma kafeteria och enklare servering
och kunna fungerar som en slag träffpunkt för alla Habobor med en central
placering eller i anslutning till något friluftsområde med parkering och en
stor grönyta för rekreation eller bollspel. Lokalen kan enligt motionären
vara ny eller en större befintlig lokal tex, Habogruppens tomma lagerlokal.
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-09-14 att samlings- och
mötesplatser av olika slag är viktigt för en plats attraktivitet. På
landsbygden och i mindre orter finns ibland bygdegårdar som invånarna
tagit initiativ till och också i huvudsak har finansierat själva. I större orter
och städer finns det ofta kulturhus där olika intressenter har varit med och
möjliggjort satsningen, ett exempel på det är Spira i Jönköping. I mindre
och medelstora städer, som exempelvis Habo, så fungerar ofta bibliotek,
skolor, sporthallar eller kyrkor som lokaler där människor möts och ordnar
olika gemensamma aktiviteter.
Utifrån platsens och kommunens attraktivitet vore det naturligtvis en
tilltalande tanke med en gemensam samlingslokal eller kanske ett mindre
kultur- och aktivitetshus som kan finnas med i den framtida långsiktiga
planeringen över utvecklingen i Habo kommun. Pågående diskussioner
med beröring till denna fråga är också frågan om eventuellt behov av ny
sporthall och nya lokaler för kulturskolan.
Kommunens budgetarbete pågår för närvarande och det är tydligt att
kommunen står inför stora investeringsbehov och därför måste strikta
prioriteringar göras både vad gäller ekonomiska och personella resurser.
Vid samtal med kommunalråden från majoriteten framkommer att de anser
att tanken med en större samlingslokal i sig är intressant om det finns
privata intressenter och föreningar som är beredda att satsa finansiella
resurser, engagemang och tid. Från kommunens sida skulle det krävas
finansiella och personella resurser som majoriteten, med beaktande av det
drifts- och investeringsbehov som identifierats av bland annat nya skolor,
förskolor samt ombyggnationen på Kärrsgården, för närvarande inte är
beredda att göra.
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Forts § 129
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2017-10-11 § 160).
Kommunfullmäktiges behandling
Joakim Lindblom tackar för behandlingen av motionen. Han säger att
kommunen växer och en större samlingslokal borde finnas med i
planeringen. Han yrkar bifall till första att-satsen, att kommunen ska
planera för en större samlingslokal.
Ordföranden finner att det finns två förslag till den första att-satsen i
motionen, dels Joakim Lindbloms förslag om bifall och dels
kommunstyrelsens förslag om avslag. Ordföranden ställer proposition på
de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Till övriga att-satser finns bara kommunstyrelsens förslag om avslag.
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