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Remiss: Motion från Lage Ölund (-) avseende
uppförande av aktivitetshus på Muskö
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
om att uppföra ett aktivitetshus på Muskö. Motionen har
sänts på remiss till idrotts- och fritidsnämnden och till kulturoch demokratinämnden för yttrande. Remissen ska vara
besvarad 2019-05-31.
Motionären framhåller att Muskö saknar ändamålsenliga
lokaler för olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter. Framför
allt framhålls brister i lokaler där deltagare är fler än 50 och
att idrottshallen endast är tillgänglig efter 18:00 på vardagar
och hela helger för föreningsliv och allmänhet.
Motionären föreslår att Haninge kommun uppför ett
aktivitetshus med samlingslokaler, utrustade med olika former
av IT-stöd, för upp till 150 deltagare och särskilda utrymmen
för barn och unga, primärvården, träffpunkt för äldre och
restaurangkök. Motionären föreslår att framtagandet av
aktivitetshuset sker i samverkan med skolor och hälsocenter i
Haninge och Nynäshamn.
Motionären föreslår att byggandet av aktivitetshuset sker i
samråd med Föreningen Muskö Hembygdsgård eller i
kommunens egen regi.
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Förvaltningens synpunkter

Att samlokalisera olika verksamheter kan bidra till ett mer
resurseffektivt utnyttjande av lokaler och stärka samverkan
mellan verksamheter. Det är också ett sätt som kultur-och
fritidsförvaltningen arbetar aktivt för i olika sammanhang.
Exempelvis planerar kultur- och fritidsförvaltningen för ett
nytt aktivitetshus som bland annat samlar, skola, idrottshall,
fritidsgård, träffpunkt för äldre i Vega i nära samverkan med
flera förvaltningar och verksamheter. Ett ytterligare exempel
är i Västerhaninge där det genomförs en behovsanalys kring
kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i nära
samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen med anledning av
ombyggnaden av centrum.
Som regel byggs därför även enskilda idrottshallar för att
kunna utnyttjas av såväl skolor, föreningsliv som allmänheten.
De flesta av kommunens idrottshallar är därför tillgängliga för
föreningsliv och allmänheten 17:00–22:00 på vardagar och
08:00–22:00 på helger.
Under 2019 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att
genomföra uppdraget från kommunfullmäktige om att
kartlägga samlingslokaler. Den utredningen kommer bli ett av
underlagen för prioritering i framtida investeringar.
Förvaltningen vill avvakta detta arbete för att fastställa var i
prioriteringsordningen Muskö ligger innan ett fastställande av
förslag om eventuella investeringar ges.
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Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-03-05 – Motion
från Lage Ölund (-) om att uppföra ett aktivitetshus på
Muskö.

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________

Maria Lindeberg

Lotta Gusterman

Förvaltningschef

Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:

