Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-08

Datum:

Måndagen den 8 juni 2015

Tid:

17.00-18.50

Plats:

Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Paragrafer:

55-56, omedelbar justering

Utses att justera:

Carina Andersson (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Julia Domby
Ordförande
Kjell Johansson (S)
Justerare
Carina Andersson (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-06-08, omedelbar justering

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2015-06-08

2015-07-01

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Julia Domby
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Beslutande
Kjell Johansson (S), ordförande
Carina Andersson (C), vice ordförande
Mikael Karlsson (S)
Anders Aronsson (V)
Lisbeth Granberg (FP) tjänstgör för Britt-Marie Palmcrantz (FP)
Anna Chorell (M)
Martin Kleberger (M) tjänstgör för Christian Samuelsson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Tommy Karlsson (C)
Tjänstemän
Annica Skog, kultur- och fritidschef
Erik Larsson, metodutvecklare
Julia Domby, nämndsekreterare
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§ 55

Godkännande av dagordningen

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 56
Bibliotekslokal
Dnr 2015 ULN 007

Sammanfattning
I december 2014 inkom hyresvärden Ole & Christoffer Kelleby med en uppsägning av
hyresavtalet för bibliotekslokalen i Lilla Edet, med avsikt att ändra hyresvillkoren. Detta
har inneburit att förvaltningen har undersökt möjligheterna att inrymma biblioteket i
andra lokaler.
Med anledning av att Folkets Hus har sagt upp restaurangen har Folket Hus ledning
erbjudit lokalerna till Kultur- och fritid för att nyttja som bibliotek.
Nämnden diskuterar för- och nackdelar med lokalalternativen ur olika aspekter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-21 av kultur- och fritidschef, dnr 2015 ULN 007.
Uppsägning av nuvarande hyresavtal, dnr 2015 ULN 007.
Ritningar över Folkets Hus, dnr 2015 ULN 007.
Fakta om Lilla Edets bibliotek i dag, dnr 2015 ULN 007.
Skrivelse från oppositionen ang. bibliotekslokal, dnr 2015 ULN 007.
Skrift från DIK och Vision ang. konsekvenser biblioteksflytt, jämte bilaga (mail från
regionbiblioteket), dnr 2015 ULN 007.
Redovisning av samverkansprocessen, sammanställning av kultur- och fritidschef, jämte
bilaga A-G, dnr 2015 ULN 007.
Uppdaterad kalkyl baserad på en större lokalyta i Folkets Hus, samt jämförelseunderlag
för nuvarande lokal, dnr 2015 ULN 007.
Ritning över den större ytan i Folkets Hus, dnr 2015 ULN 007.
Muntlig föredragning av kultur- och fritidschef Annica Skog.
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Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lämnar in en protokollsanteckning under sammanträdet:
1. Det är anmärkningsvärt att nämndens ledamöter inte fått information om
ärendets gång och fått föra en dialog där nämnden fått möjlighet t.ex. att ge
uppdrag åt förvaltningen att utreda olika alternativa lösningar. Att slutligen
skicka ut alla handlingar i ärendet (drygt 70 sidor) kl. 17:45 kvällen innan
sammanträdet vittnar om respektlöshet för de folkvalda och för den
demokratiska processen. Vi vill påminna om reglementet där det tydligt framgår
att handlingar skall vara ledamöterna tillhanda MINST en vecka innan
sammanträdet.
2. Det är inte OK att köra över anställda och fack i samverkansprocessen. Vi har ett
samverkansavtal mellan arbetsgivare och fack och andan i avtalet skall följas. I
detta fall har ett beslutsärende framlagts till nämndens ledamöter, ett ärende som
innebär stora förändringar av anställdas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Som
Ledamöter i nämnden måste vi kunna lita på och vara trygga med att gällande
samverkansavtal och lagstiftning tex MBL har följts. Personalen är kommunens
viktigaste resurs och när det gäller Bibliotekspersonalen har de en mångårig
erfarenhet och kompetens som självklart måste tas tillvara i allt
förändringsarbete framöver.
Beslutsgång
Oppositionen yrkar att:


förslaget om biblioteksflytt till Folkets Hus avslås.



omförhandla med nuvarande hyresvärd i syfte att minska den föreslagna
hyreshöjningen



biblioteket är delaktigt för att skapa ett kunskapscentrum för ökad
kompetensförsörjning



ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för hur vi kan öka antalet
medielån.

Kjell Johansson yrkar att:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att:
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Skapa en samtida demokratisk mötesplats som präglas av öppenhet och
tillgänglighet, där man tar till vara synergieffekter för att skapa en modern
kulturarena och ett pedagogiskt kunskapscentrum med fokus på prioriterade
grupper. Verksamheten bör ha ett tydligt framtidsfokus där man samtidigt
levandegör vårt kulturarv och en satsning bör ske på den digitala utvecklingen.



Teckna hyresavtal för Folkets Hus rörande aktuella ytor på våning 1 (se bilaga
B) från och med 1 juli 2015 med möjlighet att teckna ytterligare ytor för
besökare och personal i enlighet med ritningen över den större ytan i det
kompletterande materialet till Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08.



Ge arkitekt Anna Törnquist i uppgift att i samråd med förvaltningen utforma den
fysiska miljön i lokalerna. Uppgiften ryms inom det uppdrag som nämnden
under våren upphandlade och tecknade med Törnquist. Detta innebär att
kostnaden för Törnquists uppgift med att utforma lokalerna inte medför några
ytterligare kostnader utöver tidigare avsatta medel.



Teckna avtal med Kultur i Väst (en av Västra götalandsregionens två
förvaltningar med uppgift att främja kultur och genomföra regional kulturpolitik
på uppdrag av regionens kulturnämnd) rörande kostnadsfri konsultation för
planering av det nya biblioteket.



Påbörja fysisk flytt av biblioteket 15 juni, med målet att ha flyttat över samtliga
inventarier senast 15 augusti. Perioden 1 juli till 15 november kommer
biblioteket i Lilla Edet att hålla stängt. Under denna period och fram till dess att
det nya biblioteket öppnar i Folkets Hus kommer filialbiblioteket i Lödöse att ha
utökade öppettider.



Öppna den nya biblioteksenheten i Folkets Hus 16 november 2015.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Kjell
Johanssons yrkande.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att:
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Skapa en samtida demokratisk mötesplats som präglas av öppenhet och
tillgänglighet, där man tar till vara synergieffekter för att skapa en modern
kulturarena och ett pedagogiskt kunskapscentrum med fokus på prioriterade
grupper. Verksamheten bör ha ett tydligt framtidsfokus där man samtidigt
levandegör vårt kulturarv och en satsning bör ske på den digitala utvecklingen.



Teckna hyresavtal för Folkets Hus rörande aktuella ytor på våning 1 (se bilaga
B) från och med 1 juli 2015 med möjlighet att teckna ytterligare ytor för
besökare och personal i enlighet med ritningen över den större ytan i det
kompletterande materialet till Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08.



Ge arkitekt Anna Törnquist i uppgift att i samråd med förvaltningen utforma den
fysiska miljön i lokalerna. Uppgiften ryms inom det uppdrag som nämnden
under våren upphandlade och tecknade med Törnquist. Detta innebär att
kostnaden för Törnquists uppgift med att utforma lokalerna inte medför några
ytterligare kostnader utöver tidigare avsatta medel.



Teckna avtal med Kultur i Väst (en av Västra götalandsregionens två
förvaltningar med uppgift att främja kultur och genomföra regional kulturpolitik
på uppdrag av regionens kulturnämnd) rörande kostnadsfri konsultation för
planering av det nya biblioteket.



Påbörja fysisk flytt av biblioteket 15 juni, med målet att ha flyttat över samtliga
inventarier senast 15 augusti. Perioden 1 juli till 15 november kommer
biblioteket i Lilla Edet att hålla stängt. Under denna period och fram till dess att
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utökade öppettider.



Öppna den nya biblioteksenheten i Folkets Hus 16 november 2015.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Oppositionen reserverar sig för sitt eget yrkande.
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