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§ 23  Motion – teknikgård - svar 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Angelica Lundberg har kommit in med en motion om 
att starta en teknikgård för motor och datorintresserade. De anser att en lämplig 
plats kan vara i Sandhem. De föreslår att kommunen utreder lämpliga lokaler för en 
teknikgård, att en kostnadskalkyl upprättas och att en teknikgård startas upp i 
kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 augusti 2019 att överlämna motionen till 
kultur- och fritidsnämnden för beredning. Ärendet bereddes i kultur- och 
fritidsnämnden den 17 september 2019, men återremitterades sedan av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 oktober 2019 för kompletteringar. En 
snarlik motion har tidigare behandlats och arbetsutskottet ställde frågan vad som 
hände med de svar som kom fram då. 

I motionen nämns även datorintresse där kommunen nu startat upp en verksamhet 
kring ett e-sportcenter, men detta sker med externa medel från Leader Östra 
Skaraborg. Kostnaden för liknande motorgård i Habo har enligt motionen kostat 
cirka 400 000 kr. 

Vid tidigare inkommen motion gjordes en större rundringning.  Habo kommun 
kontaktades, men även KFUM i Jönköping som under flera år bedrivet en liknande 
verksamhet. Denna bekostades av att de två ledarna för verksamheten var utbildade 
bilmekaniker och höll verkstaden öppen för reguljära besökare på dagtid. När den 
ene gick i pension fick de dock ingen intresserad av tjänsten och de fick lägga ner 
verksamheten. 

Det har funnits ett intresse från en Sandhemsbo att upplåta lokaler för denna typ av 
verksamhet, vilket meddelats till både kultur- och fritidschefen samt ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden. Frågan kring bemanning, försäkringar och även 
utrustning gör att det är omöjligt att bedriva denna verksamhet utan anställd 
personal och inköp av utrustning, vilket är en stor kostnad som det inte finns medel 
för i dagsläget. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att i enlighet med tidigare beslut i samma fråga 
invänta extra medel för liknande verksamhet från kommunpolitiken innan 
kommunen jobbar vidare med frågan. Kultur- och nämnden ställer sig positiva, men 
har i dagsläget inte de ekonomiska ramarna. 
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§ 23 fortsättning 

Medskick 
Leontina Aurell (SD) gör ett medskick att hon på kommunfullmäktiges möte 
kommer med förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 12 februari 2020 § 28 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2020 § 16 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 17 december 2019 § 70 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen den 9 december 2019 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 19 november 2019, § 60 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 oktober 2019, § 103 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 17 september 2019, § 42 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen den 10 september 2019 
Protokoll från kommunfullmäktige den 20 augusti 2019, § 112 
Motion från Sverigedemokraterna den 7 juni 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att 
starta en teknikgård för motor och datorintresserade. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leontina Aurell (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden för att en kostnadskalkyl för teknikgården uppförs. 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att svaret är ja. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen om att starta en teknikgård för motor och datorintresserade. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
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