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Handläggare

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge.
Bakgrund
Frida Gustavsson har inlämnat ett medborgarförslag där hon föreslår
att en scen med tak ska anläggas på gräsplanen nedanför Sjölingården.
Enligt Frida finns en mängd lokala föreningar som skulle ha nytta av
en utomhus-scen, inte minst vid högtider såsom midsommarafton och
nationaldagen då provisoriska scener byggs upp.
Förslaget har varit remitterat till kultur- och fritidsnämnden samt
tekniska nämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Nämnden anser att idén är bra och det ligger i nämndens intresse att
möjliggöra för olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter både
inomhus och utomhus samt nå ut till olika målgrupper.
För att bedöma om det är en rimlig investering utifrån kommande
nyttjandegrad, möjlighet till byggnadslov och investeringskostnad
behöver ärendet kompletteras med service- och teknikförvaltningens
ekonomiska beräkningar och byggnadskontorets bedömningar.
Därefter kan investeringsobjektet bedömas med andra objekt i
kommande investeringsprocess.
Tekniska nämndens yttrande
Nämnden anser att förslaget om en mer permanent scen i Skänninge är
bra även om bedömningen av behovet inte ligger inom förvaltningens
ansvarsområde. Eftersom det handlar om kulturhistoriskt värdefulla
miljöer bedömer förvaltningen att det kan vara problematiskt att
tillskapa en ny byggnad på platsen. Rent tekniskt ser nämnden inga
problem med att realisera förslaget.
Sammanfattning
Det är ett intressant medborgarförslag som har inlämnats av Frida
Gustafsson. Det föreslagna området är dock i detaljplanen markerad
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som ”prick”mark och får inte bebyggas, vilket i sig komplicerar
frågan.
En permanent scen kräver en detaljplaneändring vilket i sig kan vara
problematiskt med hänsyn till de stora kulturvärdena i området.
En möjlighet är om en eller några föreningar påtar sig ett ansvar för att
med visst kommunalt stöd uppföra och äga en tillfällig scen som kan
monteras upp inför olika arrangemang.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.
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Svar på medborgarförslag gällande scen med tak nere i Gamla
Skänninge.
Bakgrund
Frida Gustavsson har inlämnat ett medborgarförslag där hon föreslår att en scen
med tak ska anläggas på gräsplanen nedanför Sjölingården. Enligt Frida finns en
mängd lokala föreningar som skulle ha nytta av en utomhus-scen, inte minst vid
högtider såsom midsommarafton och nationaldagen då provisoriska scener byggs
upp.
Förslaget har varit remitterat till kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
nämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Nämnden anser att idén är bra och det ligger i nämndens intresse att möjliggöra
för olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus samt nå
ut till olika målgrupper.
För att bedöma om det är en rimlig investering utifrån kommande nyttjandegrad,
möjlighet till byggnadslov och investeringskostnad behöver ärendet kompletteras
med service- och teknikförvaltningens ekonomiska beräkningar och
byggnadskontorets bedömningar.
Därefter kan investeringsobjektet bedömas med andra objekt i kommande
investeringsprocess.
Tekniska nämndens yttrande
Nämnden anser att förslaget om en mer permanent scen i Skänninge är bra även
om bedömningen av behovet inte ligger inom förvaltningens ansvarsområde.
Eftersom det handlar om kulturhistoriskt värdefulla miljöer bedömer
förvaltningen att det kan vara problematiskt att tillskapa en ny byggnad på
platsen. Rent tekniskt ser nämnden inga problem med att realisera förslaget.

Sammanfattning
Det är ett intressant medborgarförslag som har inlämnats av Frida Gustafsson.
Det föreslagna området är dock i detaljplanen markerad som ”prick”mark och får
inte bebyggas, vilket i sig komplicerar frågan.
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En permanent scen kräver en detaljplaneändring vilket i sig kan vara
problematiskt med hänsyn till de stora kulturvärdena i området.
En möjlighet är om en eller några föreningar påtar sig ett ansvar för att med visst
kommunalt stöd uppföra och äga en tillfällig scen som kan monteras upp inför
olika arrangemang.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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