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Svar på motion om att skapa ett allaktivitetshus i Gislaveds tätort
Ärendebeskrivning
Kristina Krusenfjord (SD), Anders Gustafsson (SD) och Claes Krusenfjord (SD)
har i en motion den 5 juni 2012 föreslagit kommunfullmäktige att en utredning
sker om det finns något intresse för ett allaktivitetshus i Gislaveds centrum och
vad som eventuellt skall finnas i byggnaden. Motionärerna pekar på möjligheten att
kommunen ska hyra eller köpa den gamla konsumfastigheten på Köpmangatan och
därmed bidra till att öppna upp och göra Gislaveds centrum till ”den livfyllda plats
den skall vara”.
Det är angeläget att Gislaveds centrum upplevs som attraktivt och har många
besöks- och mötespunkter. Detta ska i första hand ske genom att handel och
annan centrumverksamhet utvecklas.
Konsumfastigheten, som motionärerna önskar ska bli allaktivitetshus, har under
våren byggts om i nedre planet för Arbetsförmedlingens verksamhet. Andra
alternativ har övervägts. AB Gislavedshus har tillsammans med externt
bostadsföretag övervägt ett projekt om bostäder i byggnaden, men bolaget har
inte ansett det möjligt. De återstående lokalerna anses i första hand mest lämpade
för affärsverksamhet.
Ett aktivitetscentrum utvecklas för närvarande i Gisle genom ombyggnaden av
Gisleparken. Ett allaktivitetshus kräver inte bara en investering utan genererar
också kostnader för organisation och drift. En ytterligare stor kommunal satsning
för aktivitetshus i Gislaveds tätort ryms inte i de ekonomiska ramarna under
utblicksperioden.
Kommunens lokalutredning, som syftar till att effektivisera användningen av
kommunens befintliga lokaler och fastighetsinnehav betonar för att det är inte
aktuellt att för närvarande hyra eller köpa nya fastigheter utan att särskilda skäl
talar för det.
Beslutsunderlag
Motion om att skapa ett allaktivitetshus i Gislaved tätort, daterad den 5 juni 2012
Kommunstyrelsen den 18 juni 2013, § 305
Kommunstyrelsen den 13 augusti 2013, § 325
Yrkande
Anders Gustafsson (SD): Bifall till motionen. Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag på Anders
Gustafssons (SD) yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders
Gustafssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen om att skapa ett allaktivitetshus i f.d. konsumfastigheten i
Gislaveds tätort.
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