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Svar på medborgarförslag om utebio.
Bakgrund
Melinda Johansson har insänt ett medborgarförslag och föreslår att en
utebio ska anläggas vid till exempel ishallen eller i Gästisparken. Bion
föreslås vara verksam året runt och Melinda framhåller hur den skulle
locka turister till Mjölby.
Förslaget har varit remitterat till tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden tar inte ställning till om en utebio bör anordnas då
det ligger utanför förvaltningens ansvarsområde. Om ett anläggande
av en utebio skulle komma till stånd är förvaltningen behjälplig i
tekniska frågor.
Kultur- och fritidsnämnden yttrande
En utebio kan mycket väl göra Mjölby attraktivare för turister och
kommuninnevånare. Kostnaden för att göra detta är tyvärr alldeles för
stor och ryms i dagsläget inte inom ramen för nämndens budget.
Likaså är resultatet av en sådan investering alldeles för osäker att
förutsäga. Dessa orsaker gör att nämnden inte kan ställa sig bakom ett
förslag om utebio.
Sammanfattning
Det är ett intressant medborgarförslag som Melinda Johansson
inlämnat men som kultur- och fritidsnämnden påpekar i sitt yttrande är
det stora investeringskostnader kopplat till osäkra effekter och
resultat. Därför föreslås att förslaget ska avslås
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.
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Svar på medborgarförslag om utebio
Bakgrund
Melinda Johansson har insänt ett medborgarförslag och föreslår att en utebio ska
anläggas vid till exempel ishallen eller i Gästisparken. Bion föreslås vara verksam
året runt och Melinda framhåller hur den skulle locka turister till Mjölby.
Förslaget har varit remitterat till tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden tar inte ställning till om en utebio bör anordnas då det ligger
utanför förvaltningens ansvarsområde. Om ett anläggande av en utebio skulle
komma till stånd är förvaltningen behjälplig i tekniska frågor.
Kultur- och fritidsnämnden yttrande
En utebio kan mycket väl göra Mjölby attraktivare för turister och
kommuninnevånare. Kostnaden för att göra detta är tyvärr alldeles för stor och
ryms i dagsläget inte inom ramen för nämndens budget. Likaså är resultatet av en
sådan investering alldeles för osäker att förutsäga. Dessa orsaker gör att nämnden
inte kan ställa sig bakom ett förslag om utebio.

Sammanfattning
Det är ett intressant medborgarförslag som Melinda Johansson inlämnat men
som kultur- och fritidsnämnden påpekar i sitt yttrande är det stora
investeringskostnader kopplat till osäkra effekter och resultat. Därför föreslås att
förslaget ska avslås

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