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Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar
Brådvik (L) "Samlokalisera i Dalby för att
skapa gemensamma vinster"
Sammanfattning
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda
möjligheten att få till stånd en ny större lokal för sammankomster och
föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig idrottsplats
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter
nära dialog med relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga
former för finansiering och möjliga samordningsvinster till följd av att
gamla lokaler fasas ut
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden
undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för
småföretagare i händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny
större lokal enligt intentionerna i motionen.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden
samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga har inkommit
med svar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 100
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 25
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 mars 2018 § 24
Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) den 22 februari
2016
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Ärendet
Motionen
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda
möjligheten att få till stånd en ny större lokal för sammankomster och
föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig idrottsplats,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter
nära dialog med relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga
former för finansiering och möjliga samordningsvinster till följd av att
gamla lokaler fasas ut,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden
undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för
småföretagare i händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny
större lokal enligt intentionerna i motionen.

Nämndernas yttranden
Vård och omsorgsnämnden bedriver träffpunktsverksamhet för
seniorer. Lokalerna ska vara ändamålsenliga; tillgängliga samt möta
målgruppen äldres behov. Träffpunkten behöver ha egna ytor, men kan
dela gemensamma resurser med andra aktörer. Den behöver även vara
nåbar genom kollektivtrafiken.
Nämnden anser att det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som
kan förena bådavinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god
mötesplats.
Förutom strävan att använda resurserna så väl som möjligt, signalerar
samlokalisering att kommunen vänder sig till alla medborgare och arbetar
för möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration.

Kultur- och fritidsnämnden ser det som positivt att samlokalisera för
att skapa gemensamma vinster. I dagsläget nyttjas Allaktivitetshuset av
den öppna ungdomsverksamheten på nedre plan och numera även av
Kulturskolan på övre plan, vilket uppfyller verksamhetens krav.
Dessutom finns det viss verksamhet på förmiddagarna.
Nämnden ser inte att det finns utrymme i investeringsplanen 2019-2024
för nybyggnation, utan nämnden får förhålla sig till och se över befintliga
lokaler och optimera användandet.
Kultur- och fritidsnämnden har som ambition att bjuda in vård- och
omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa än mer
verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över
vilka möjligheter, som finns för att samutnyttja Allaktivitetshuset
ytterligare. Nämnden föreslår att motionen därmed ska anses vara
besvarad.
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Servicenämndens bedömning är att redan beslutade och beställda
utredningsuppdrag bör avslutas innan det kan bli aktuellt att överväga att
genomföra den nu föreslagna utredningen. Ett av servicenämndens uppdrag
är att tillgodose lokalbehoven hos kommunens olika verksamheter inom
bland annat skola, vård och omsorg. Fullgörandet av detta uppdrag kräver,
från såväl servicenämnden som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen,
ständiga prioriteringar då många av kommunens välfärdsåtaganden är
växande och förväntas öka under överskådlig tid.
Rörande samordningsvinster vill nämnden klargöra att ersättandet av äldre
lokaler med nya, för rubricerat ändamål, sannolikt kommer att medföra
ökade hyreskostnader för de ideella föreningar som idag är hyresgäster i
Dalby.
Nämnden pekar på att det inte framgår av motionen om föreningslivet i
Dalby har efterfrågat nya lokaler eller annars funnit brister där de i dagsläget
huserar, inte heller om det finns önskemål från näringsidkare på orten om ett
företagshus.

Kommunkontorets kommentar
Nämnderna framhåller nyttan av samordning och samlokalisering för att
få till stånd ett ökat samarbete och en effektivt nyttjande av kommunens
lokaler. Kultur- och fritidsnämnden har som ambition att bjuda in vårdoch omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa än mer
verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över
vilka möjligheter, som finns för att samutnyttja Allaktivitetshuset
ytterligare. Kommunkontoret ställer sig bakom detta förslag som en
effektivare hantering av frågan än att sätta igång stora utredningar.
Kommunkontoret föreslår att motionen med det ska anses besvarad.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

att

ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och
omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka
möjligheter det finns för att utveckla och samutnyttja
Allaktivitetshuset ytterligare samt
anse motionen besvarad

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Philip Sandberg (L), Gunnar Brådvik (L), kultur- och fritidsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden.

