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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 110

2017/0089

880

Begäran om medel till projektledare för planering av nytt
biblioteket
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen 500 000 kr till
driftkostnader inkluderad projektledare för förstudie och projekteringsfas samt
framtagande av underlag för inhyrning/upphandling av ett nytt bibliotek.
Reservationer
Björn Gullander (V) och Dick Andersson (SD) reserverar sig beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-24 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja processen med ett nytt bibliotek med
kompletterande verksamhet. Kommunchef Jonas Jönsson har delegerat
uppdraget till kultur- och fritidschef Ing-Marie Byström.
Tidsplaneringen är att ett nytt särskilt boende ska stå klart 2022 med placering
på nuvarande bibliotekstomt. Vilket innebär att det nya biblioteket i princip ska
stå klart och inflyttat 2019. Det nya biblioteket ska vara hållbart i många år
framöver i tid, inte bara byggnadstekniskt utan minst lika viktigt även
funktionellt, attraktivt och modernt. Det första som måste göras är en
omvärldsbevakning för förtroendevalda och tjänstemän för att besöka några
nybyggda bibliotek och träffa personer som varit involverade i framtagandet av
dessa. En förstudiefas och programfas ska göras av kultur- och fritidsnämnden
som ansvarar för biblioteksverksamheten. I denna fas kartläggs förutsättningar,
ekonomisk kalkyl, tar fram funktionsprogram och förnyad tidplan. Därefter tas
beslut om projekteringsfas och som ägs av tekniska nämnden och görs med stöd
av beställarnämnden. Under denna process arbetas lösningar fram för
verksamhetens behov, underlag och anmodan om upphandling. Det görs också
kalkyl, funktionsprogram och tidplan.
Utifrån digniteten av uppdraget samt den snäva tidsaspekten krävs en
projektledare som driver och håller ihop ärendet, för att få fram så bra och
tillförlitliga beslutsunderlag som möjligt. Kultur- och fritidsförvaltningen har
inte de resurser som krävs för en projektledare som tar fram förstudie- och
programfas samt framtagande av inhyrning/upphandling av ny lokal.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden begär hos
kommunstyrelsen 500 000 tkr till driftkostnader inkluderad projektledare för
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förstudie och projekteringsfas samt framtagande av underlag för
inhyrning/upphandling av ett nytt bibliotek.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut, 2017-12-06, § 70.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-13.
Yrkande
Björn Gullander (V) yrkar att kultur- och fritidsnämnden begär 200 000 kr hos
kommunstyrelsen för genomförande av analys, framtida kostnader samt tidsplan
för eventuell nybyggnation av bibliotek.
Dick Andersson (SD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden i en skrivelse till
kommunstyrelsen framför sin kritik mot förslaget, och sin vilja att biblioteket
ligger kvar på sin nuvarande plats.
Matija Rafaj (S) och Pia Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer Björn Gullanders (V) och Dick Anderssons (SD) yrkanden
mot varandra och finner att Björn Gullanders yrkande ställs mot förvaltningens
förslag.
Därefter ställer ordförande förvaltningens förslag mot Björn Gullanders (V)
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande resultat:
1:a omröstningen:
Ja – för Björn Gullanders yrkande.
Nej – för Dick Anderssons yrkande.
2:a omröstningen:
Ja – för förvaltningens förslag.
Nej – för Björn Gullanders yrkande.
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Omröstningen resulterar i att kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens
förslag till beslut.
Skickas till
Kommunstyrelsen
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