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Dnr KS/2018:132

Pristävling om idéer för användningen av Rådhuset i Skänninge - svar på
motion
Bakgrund
Liberalerna har genom Curt Karlsson lämnat in en motion till
kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutade § 55/2018-04-24 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen på
remiss till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.
Sammanfattning
Båda tillfrågade nämnder svarar entydigt att det inte finns behov av att utlysa
någon tävling om användning av Rådhuset i Skänninge.
Rådhuset i Skänninge drivs idag som ett stadsmuseum av S:ta Ingrids Gille.
Föreningen har på Mjölby kommuns uppdrag även ansvar för museigårdarna i
Skänninge. Föreningen ansvarar för vård av anläggningarna samt diverse
arrangemang såsom guidade visningar, föreläsningar, konserter, museiverksamhet
i samband med Nationaldagen, Birger Jarldagen, Lindbladsdagen osv.
Den nuvarande användningen av Rådhuset i Skänninge lever upp till den
kulturarvsplan som kommunfullmäktige antog 2010.
Rådhuset i Skänninge har ett kulturhistoriskt värde och är byggnadsminne sedan
1968. Det innebär svårigheter att utföra större förändringar av byggnaden för att
öka tillgängligheten.
Beslutsunderlag
Missiv
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35/2018-06-11
Tekniska nämndens beslut § 117/2018-08-30
Kommunfullmäktiges beslut § 55/2018-04-24
Liberalernas motion
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Liberalerna
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-09-20

KS/2018:132

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Pristävling om idéer för användningen av Rådhuset i
Skänninge - svar på motion
Bakgrund
Liberalerna har genom Curt Karlsson lämnat in en motion till
kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutade § 55/2018-04-24 att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till kultur- och
fritidsnämnden och tekniska nämnden.
Sammanfattning
Båda tillfrågade nämnder svarar entydigt att det inte finns behov av att
utlysa någon tävling om användning av Rådhuset i Skänninge.
Rådhuset i Skänninge drivs idag som ett stadsmuseum av S:ta Ingrids
Gille. Föreningen har på Mjölby kommuns uppdrag även ansvar för
museigårdarna i Skänninge. Föreningen ansvarar för vård av
anläggningarna samt diverse arrangemang såsom guidade visningar,
föreläsningar, konserter, museiverksamhet i samband med
Nationaldagen, Birger Jarldagen, Lindbladsdagen osv.
Den nuvarande användningen av Rådhuset i Skänninge lever upp till
den kulturarvsplan som kommunfullmäktige antog 2010.
Rådhuset i Skänninge har ett kulturhistoriskt värde och är
byggnadsminne sedan 1968. Det innebär svårigheter att utföra större
förändringar av byggnaden för att öka tillgängligheten.
Beslutsunderlag
Missiv
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35/2018-06-11
Tekniska nämndens beslut § 117/2018-08-30
Kommunfullmäktiges beslut § 55/2018-04-24
Liberalernas motion
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2018-09-20

KS/2018:132

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Liberalerna
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr. Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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TEKN/2018:165

Motion Rådhuset i Skänninge – svar
Bakgrund
Liberalerna har genom Curt Karlsson inkommit med en motion om
pristävling om idéer för användning av Rådhuset i Skänninge.
Kommunstyrelsen har fått motionen för beredning och skickat frågan
vidare på remiss till Tekniska nämnden och Kultur – och Fritidsnämnden
för utlåtande.
Sammanfattning
Kultur och Fritidsnämnden behandlade motionen på sitt sammanträde
2018-06-11. Kultur och Fritidsnämnden avslog motionen. Motiveringen var
att Kultur och Fritidsförvaltningen är nöjd med de aktiviteter som sker i
Rådhuset idag.
Under många år har kommunens turistbyrå och hembygdsföreningen S:ta
Ingrids Gille funnits i Rådhuset. Föreningen driver på uppdrag av Mjölby
kommun museigårdarna i Skänninge samt Skänninge Rådhus. De svarar
för vård av anläggningarna, museiverksamhet samt diverse arrangemang.
Turistbyrån flyttade 2017 pga. tillgänglighetsskäl ut från en liten del av
Rådhuset. Denna del togs då över av hembygds-föreningen och är nu en
naturlig del av museiverksamheten i resten av Rådhuset.
”Den historiska aspekten är viktig för förståelsen av den egna närmiljön och
därmed också viktig för vår livskvalitet” står det i Mjölby kulturarvsplan som
antogs av kommunfullmäktige 2010. S:ta Ingrids Gille ansvarar för mycket
av ortens historiska samlingar och lyfter på så sätt fram kommunens
specifika identitet. Rådhuset fungerar som Skänninges stadsmuseum. Här
kan man se Skänninge och rådhusets historia i form av texter, bilder och
modeller. Förutom arkeologiska fynd från utgrävningar i
Skänningeområdet finns här konst och skulpturer, ett hembygdsbibliotek
samt ett arkiv med fotografier och filmer som möjliggör forskning.
I rådhuset kan man se många föremål, gå på guidade visningar, lyssna på
föreläsningar och konserter. Föreningen har fastställda öppettider i
rådhuset men håller även öppet utifrån önskemål från allmänheten.
Rådhuset tillsammans med övrig museiverksamhet har öppet under
Nationaldagen, Birger Jarl- och Lindbladsdagen.
S:ta Ingrids Gille har tidigare tagit fram digitala mobilvandringar över
Sjölingården och hela museiområdet.
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Processen med en digital mobilvandring för rådhuset har precis börjat och
kommer att göra rådhuset mer tillgängligt för kulturintresserade.
Kultur och Fritidsförvaltningen är nöjd med de aktiviteter som sker i
rådhuset och att hembygdsföreningen verkar för att göra vår historia och
vårt kulturarv levande. Kultur och Fritidsnämnden avslog motionen 201806-11. Kultur- och Fritidsförvaltningen hyr Rådhuset av Service- och
Teknikförvaltningen. Frågan om vilken verksamhet som ska bedrivas i
Rådhuset har inte Service- och Teknikförvaltningen någon synpunkt på
under förutsättning att fastighetens kulturhistoriska värde kan bestå.
I motionen beskrivs även bristerna i den fysiska tillgängligheten av
Rådhuset i Skänninge. Rådhuset är av kulturhistoriskt värde och är
byggnadsminne sedan 1968. Det innebär svårigheter att utföra större
förändringar för en ökad tillgänglighet.

Beslutsunderlag
Missiv 2, Tekniska nämnden, 2018-08-13
Missiv, Kultur och Fritidsnämnden, KOF/2018:80, 2018-05-29
Remiss, kommunstyrelsen, 2018-05-14
KF § 55 Rådhuset i Skänninge, protokollsutdrag, 2018-04-24
Inlämnad motion från Liberalerna, 2018-04-22
Beslut
1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen avslå motionen
angående pristävling om idéer för användning av Rådhuset i
Skänninge eftersom Kultur- och Fritidsnämnden som hyresgäst
avslog motionen.
2. Tekniska nämnden föreslår att ge Service och Teknikförvaltningen i
uppdrag att se över möjligheter att utföra enklare
tillgänglighetsåtgärder i samråd med Länsstyrelsen.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Till kommunfullmäktige, Mjölby kommun

Motion om pristävling om idéer för användning av Rådhuset i Skänninge
Det gamla vackra Rådhuset i Skänninge har f.n. ingen eller mycken liten användning på grund
av de i och för sig motiverade kraven på tillgänglighet och samtidiga begränsningar i möjligheterna till förändring av den gamla byggnadens yttre och inre arkitektur. Det är sorgligt om
byggnaden inte kan ges en betydelsefull funktion också i nuet och i framtiden. Det ter sig
enligt min mening angeläget att mobilisera idéer från flera håll om hur rådhuset kan komma
till användning. Både professionella förslag och inspel från lokalsamhället framstår som
värdefulla.
Jag föreslår därför att kommunen bjuder in till en pristävling i två klasser om hur rådhuset
kan nyttiggöras. Den ena klassen bör gälla en begränsad krets av arkitekter med erfarenhet
av hur äldre byggnader av den typ som Rådhuset i Skänninge utgör kan omgestaltas. Den
andra klassen bör gälla en öppen klass och rikta sig till allmänheten.
Jag hemställer således
att kommunfullmäktige måtte besluta att på ovan angivet sätt genomföra en pristävling om
idéer för användning av Rådhuset i Skänninge.
Kolstad, Mjölby, den 22 april 2018
Curt Karlsson
Gruppledare för liberalerna
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KOF/2018:80

Motion angående pristävling om idéer för användning av Rådhuset i Skänninge
- svar på remiss
Bakgrund
Liberalerna har genom Curt Karlsson lämnat in en motion om att anordna en
pristävling om användningen av Rådhuset i Skänninge.
Kommunstyrelsen har fått motionen för beredning och skickat frågan på remiss till
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för utlåtande.
Sammanfattning
Rådhuset har under många år huserat både kommunens turistbyrå och
hembygdsföreningen S:ta Ingrids Gille. Föreningen driver på uppdrag av Mjölby
kommun museigårdarna i Skänninge samt Skänninge rådhus. De svarar för vård
av anläggningarna, museiverksamhet samt diverse arrangemang. På grund av
tillgänglighetskrav flyttade turistbyrån ut ur en liten del av lokalen 2017. De rum
som turistbyrån använde togs över av hembygdsföreningen och har blivit en
naturlig fortsättning på muséumverksamheten i resten av huset. Rådhuset i sig ska
inte ses som en egen separat enhet utan ingår i en helhet av museiverksamhet – Ett
slags kulturreservat.
”Den historiska aspekten är viktig för förståelsen av den egna närmiljön och därmed också
viktig för vår livskvalitet” står det i Mjölby kulturarvsplan som antogs av
kommunfullmäktige 2010. S:ta Ingrids Gille ansvarar för mycket av ortens
historiska samlingar och lyfter på så sätt fram kommunens specifika identitet.
Rådhuset fungerar som Skänninges stadsmuseum. Här kan man se Skänninge och
rådhusets historia inte bara i form av texter och bilder utan även
modeller. Förutom arkeologiska fynd från utgrävningar i Skänningeområdet finns
här konst och skulpturer, ett hembygdsbibliotek samt ett arkiv med fotografier och
filmer som möjliggör forskning.
I rådhuset kan man alltså se många föremål, gå på guidade visningar, lyssna på
föreläsningar och konserter. Det händer även att vigslar sker inne i självaste
rådhussalen. Föreningen har fastställda öppettider i rådhuset men håller även
öppet efter specifika önskemål från allmänheten. Dessutom är rådhuset
tillsammans med övrig museiverksamhet öppet under Nationaldagen, Birger Jarloch Lindbladsdagen. S:ta Ingrids Gille har tidigare tagit fram digitala
mobilvandringar över Sjölingården och hela museiområdet. Processen med en
digital mobilvandring för rådhuset har precis börjat och kommer att göra rådhuset
mer tillgängligt för kulturintresserade.
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§ 35 fortsättning
Kultur- och fritidsförvaltningen är mycket nöjd med de aktiviteter som sker i
rådhuset och att hembygdsföreningen följer kulturarvsplanens ambition att göra
vår historia och vårt kulturarv levande. Av den anledningen ser vi därför inte
någon anledning att tävla om på hur rådhuset ska ”nyttiggöras” eller ge
allmänheten möjlighet att ha synpunkter på hur hembygdsföreningen driver
verksamheten på plats idag.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-05-29
Remiss, kommunstyrelsen, 2018-05-14
KF § 55 Rådhuset i Skänninge, protokollsutdrag, 2018-04-24
Inlämnad motion från Liberalerna, 2018-04-22
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen avslå motionen
angående pristävling om idéer för användning av Rådhuset i Skänninge,
med motivering enligt texten under rubriken sammanfattning

___
Protokollsanteckning
Liberalerna uppskattar det arbete som hembygdsföreningen gör i Rådhuset i
Skänninge. Vi är dock även fortsättningsvis bekymrade över tillgängligheten i
lokalerna, då alla utifrån de fysiska begränsningarna som finns inte har möjlighet
att ta del av verksamheten.
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Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr KS/2018:132

Rådhuset i Skänninge - motion från Liberalerna
Bakgrund
Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om pristävling om idéer för
användning av rådhuset i Skänninge.
Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna daterad 2018-04-22
Beslut
1.

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning

___
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare KS
Kommunchef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

