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Motion angående gamla Stadshuset i Huskvarna
Den 20 januari invigdes det nya stadshuset i Huskvarna som numera är arbetsplats åt flera hundra
kommunala tjänstemän samt inrymmer Huskvarna bibliotek. Detta har varit efterlängtat hos såväl personal
som invånare i Huskvarna. Det innebär att det gamla Stadshuset beläget längs med Esplanaden i Huskvarna
står tomt.
Vi vet att det finns ett antal kommunala tjänstemän som har kvar sina arbetsplatser i huset under en
övergångsperiod och vi vet också att det finns planer för att tillfälligt använda de befintliga lokalerna i gamla
Stadshuset. Vi anser dock att det är viktigt att ha en långsiktig lösning som skapar ett mervärde för
kommunens invånare och som också bidrar till att skapa en levande centrumbild i Huskvarna.
Platsen där det gamla Stadshuset är beläget på, i centrala delarna av Huskvarna, gör det extra viktigt att det
blir en byggnad som fylls av verksamhet så det inte blir en halvtom byggnad som står och förfaller.
Byggnaden i sig har ett historiskt värde för Huskvarnas historia vilket också är viktigt att beakta.
Vi vet alla att det behövs fler bostäder i vår kommun i olika former och det centrala läget som gamla
Stadshuset har med närhet till butiker och samhällsservice skulle vara en perfekt plats att bygga bostäder på.
Vi vet att det efterfrågas såväl hyresrätter som trygghetsboende i Huskvarna och tycker att det skulle bli en
bra kombination i gamla Stadshuset.
Vi tror också att det vore en fördel ifall vårt kommunala bostadsföretag Vätterhem etablerar sig mer i
Huskvarna. Det är bra med en mångfald av fastighetsägare i en kommundel som Huskvarna och det är
säkerligen också bra för Vätterhem att kunna samordna vissa fastighetsskötseluppdrag i det geografiska
området.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en långsiktig lösning för gamla Stadshuset i Huskvarna
som innefattar små och medelstora generationsboende.
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att sälja fastigheten till det kommunala
bostadsbolaget Vätterhem, i syfte att de ska tillskapa nya bostäder.
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att också utvärdera möjligheterna till att skapa ytor för handel i
fastighetens bottenplan.
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