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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-01-27

KS/2017:26

Handläggare

Eva Rådander
Tfn 0142-851 13

Kommunstyrelsen

Flytt av turistbyrå i Skänninge
Ändrad plats för Turistbyrå i Skänninge.
Tillväxtkontoret har fått i uppdrag att se över möjligheten att byta
lokal för turistbyrån i Skänninge.
Under flera år har kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningar
påtalat svårigheten att ta sig in och ut på turistbyrån i Skänninge i linje
med FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Turistbyrån ligger i Rådhuset som är en byggnad från 1800 talet där
kommunen har tittat på olika lösningar för att underlätta för
funktionshindrade att få tillträde till byggnaden. Bland annat finns en
trappa upp till entredörren och trösklar hindrar rullstolsbundna och
synskadade att besöka turistbyrån.
Kommunen utrett olika alternativ för att skapa tillgänglighet men då
byggnaden har ett så högt kulturhistoriskt värde tillåts inte någon
ombyggnad av de antikvariska myndigheterna.
Den enda rimliga lösningen om turistbyrån ska kunna vara kvar I
Skänninge är att flytta verksamheten till en annan lokal med större
tillgänglighet.
Utifrån de svårigheter som finns med befintlig byggnad har
Tillväxtkontoret tittat på en lokal i hörnet vid Stora
torget/Linköpingsgatan i Skänninge.
Förslaget innebär att kommunens turistbyrå även fortsättningsvis ska
finnas i Skänninge.

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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Nödvändiga investeringar bedöms kunna rymmas i KSF:s befintliga
investeringsram. Tillkommande driftkostnadsökningar för 2018 och
framåt måste beaktas i kommande budgetarbete.
Kostnader
Årshyra av lokal

81.000 kronor inklusive
fastighetsskatt, värme,
varmvatten och avlopp.

Städning

15.000 kronor

Summa drift årligen

96.000 kronor

Investeringar
Anpassning för funktionsnedsatta

100.000 kronor

Inredning

100.000 kronor

Kontor och kokvrå

50.000 kronor

Summa investering

250.000 kronor

Övrigt
Flytt

100.000 kronor

Beslutsunderlag
Missiv 2017-01-27
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Byte av lokal för turistbyrå i Skänninge godkänns.
2. Kommunstyrelsens förvaltning beviljas tilläggsanslag om
100 000 kr för flyttkostnaden 2017.
3. Kommunstyrelsens förvaltning beviljas tilläggsanslag om
96 000 för årlig drift.
4. Tilläggsanslag belastar Kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader 2017.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

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

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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___
Beslutet skickas till:
Ekonomi
Tillväxtkontoret
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Eva Rådander
Marknadschef

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

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Sida

2017-02-06
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Turistbyrån 2017
Bakgrund
Ändrad plats för Turistbyrå i Skänninge
Tillväxtkontoret har fått i uppdrag att se över möjligheten att byta lokal för
turistbyrån i Skänninge.
Under flera år har kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningar
påtalat svårigheten att ta sig in och ut på turistbyrån i Skänninge i linje med
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Turistbyrån ligger i Rådhuset som är en byggnad från 1800 talet där
kommunen har tittat på olika lösningar för att underlätta för handikappade
att förflytta sig, bland annat svårigheter med trappa upp till entredörr, dörren
och trösklar gör att det är mycket svårt för rullstolsbundna och synskadade
att besöka turistbyrån.
Kommunen har tittat på ramp för framsida, öppna upp dörr på baksidan av
rådhuset och dessutom är huset K märkt vilket gör att man inte kan ändra på
byggnaden.
Sammanfattning
Idag har kommunen en turistbyrå och turistserviceplatser runt om i
kommunen där Skänninge bibliotek är en av turistserviceplatserna för att få
turistinformation.
Utifrån de svårigheter som finns har Tillväxtkontoret tittat på en lokal i
hörnet vid Stora torget/Linköpingsgatan i Skänninge, föreslås flytt av
verksamheten.
Kostnader
Årshyra av lokal

81.000 kronor inklusive
fastighetsskatt, värme, varmvatten
och avlopp.
15.000 kronor
96.000 kronor

Städning
Summa drift årligen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Investeringar
Anpassning för funktionsnedsatta
Inredning
Kontor och kokvrå
Summa investering

100.000 kronor
100.000 kronor
50.000 kronor
250.000 kronor

Övrigt
Flytt

100.000 kronor

Beslutsunderlag
Missiv 2017-01-27
Arbetsutskottets för till Kommunstyrelsen
1. Byte av lokal för turistbyrå i Skänninge godkänns.
2. Tillväxtkontoret får en utökad ram för den årliga driften.
3. Godkänna investeringar av nya lokalen.
4. Investeringsmedel belastar kommunstyrelsens oförutsedda kostnader
2017.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tillväxtkontoret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

