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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag angående museibyggnaderna
i Skänninge.
Bakgrund
Tabita Gårdstrand föreslår i medborgarförslag att kommunen ansöker
om ekonomska medel till museibyggnaderna Sandbergsgården,
Axbomsgården och Sjölin gården i Skänninge. Förslagsställaren
menar att kommunen saknar tillräckligt utrymme i underhållsbudget
för att underhålla de gamla museibyggnaderna.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 att medborgarförslaget
bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd med övriga
nämnder.
Kommunstyrelsen har begärt synpunkter från Kultur- och
fritidsnämnden samt tekniska nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden svarade 2015-05-04 att det är av största
vikt att museibyggnaderna kan underhållas. Möjligheten att söka
pengar hos Sveriges hembygdsförbund bör undersökas och medel
därifrån skulle bli ett välkommet tillskott till befintlig
underhållsbudget.
Nämnden stöder medborgarförslaget och kommer att medverka till att
en ansökan kommer till stånd.
Tekniska nämnden svarade 2015-11-26 att byggnaderna ägs och
förvaltas av Mjölby kommun. Tekniska nämnden, fastighetskontoret
har initierat en dialog med byggnadsantikvarie på Östergötlands
länsmuseum om att tillsammans och med hjälp av länsmuséet ta fram
en underhållsplan för dessa byggnader. Anledningen till detta har
initierats, för att byggnaderna är gamla och har ett underhållsbehov
och ett historiskt värde. Det är av vikt att på ett korrekt sätt långsiktigt
renovera och rusta dessa byggnader. Det är också viktigt att rätt
metoder används så att byggnaderna kan behålla sitt värde och sin
historia.
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Av den anledningen är tekniska nämndent positiv till
medborgarförslaget som kan öka förutsättningarna för och bidra till
underhållsarbetet med dessa historiska byggnader
Sammanfattning
Tabita Gårdstrand föreslår i medborgarförslag att kommunen ansöker
om ekonomska medel till museibyggnaderna Sandbergsgården,
Axbomsgården och Sjölin gården i Skänninge. Tack vare förslaget har
tekniska nämnden påbörjat ett arbete tillsammans med länsmuséet för
att ta fram en underhållsplan och påbörja ett underhållsarbete.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tacka för medborgarförslaget och bifalla det.
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Svar på medborgarförslag angående museibyggnaderna i Skänninge.
Bakgrund
Tabita Gårdstrand föreslår i medborgarförslag att kommunen ansöker om
ekonomska medel till museibyggnaderna Sandbergsgården, Axbomsgården
och Sjölin gården i Skänninge. Förslagsställaren menar att kommunen
saknar tillräckligt utrymme i underhållsbudget för att underhålla de gamla
museibyggnaderna.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 att medborgarförslaget bereds
och beslutas av kommunstyrelsen i samråd med övriga nämnder.
Kommunstyrelsen har begärt synpunkter från Kultur- och fritidsnämnden
samt tekniska nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden svarade 2015-05-04 att det är av största vikt att
museibyggnaderna kan underhållas. Möjligheten att söka pengar hos
Sveriges hembygdsförbund bör undersökas och medel därifrån skulle bli ett
välkommet tillskott till befintlig underhållsbudget.
Nämnden stöder medborgarförslaget och kommer att medverka till att en
ansökan kommer till stånd.
Tekniska nämnden svarade 2015-11-26 att byggnaderna ägs och förvaltas
av Mjölby kommun. Tekniska nämnden, fastighetskontoret har initierat en
dialog med byggnadsantikvarie på Östergötlands länsmuseum om att
tillsammans och med hjälp av länsmuséet ta fram en underhållsplan för
dessa byggnader. Anledningen till detta har initierats, för att byggnaderna är
gamla och har ett underhållsbehov och ett historiskt värde. Det är av vikt att
på ett korrekt sätt långsiktigt renovera och rusta dessa byggnader. Det är
också viktigt att rätt metoder används så att byggnaderna kan behålla sitt
värde och sin historia.
Av den anledningen är tekniska nämndent positiv till medborgarförslaget
som kan öka förutsättningarna för och bidra till underhållsarbetet med dessa
historiska byggnader
Sammanfattning
Tabita Gårdstrand föreslår i medborgarförslag att kommunen ansöker om
ekonomska medel till museibyggnaderna Sandbergsgården, Axbomsgården
och Sjölin gården i Skänninge. Tack vare förslaget har tekniska nämnden
påbörjat ett arbete tillsammans med länsmuséet för att ta fram en
underhållsplan och påbörja ett underhållsarbete.
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tacka för medborgarförslaget och bifalla det.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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