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Sammanträdesprotokoll
2013-02-15

Fritid- och kulturnämndens presidium
Plats och tid:

Telefonsammanträde 10.30 - 10.45

Beslutande

Nils Ingmar Thorell (fp)
Claes Diurhuus-Gundersen (m)
Håkan Robertsson (s)
Övriga deltagare: Annbritt Olsson

Utses att justera:

Håkan Robertsson

Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby 2012-02-15

Sekreterare:

Annbritt Olsson

Ordförande:

Nils Ingmar Thorell

Justerande:

Håkan Robertsson

Paragraf:

21

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

Fritid- och kulturnämnden presidium

Sammanträdesdatum:

2013-02-15

Datum för anslags uppsättande:

2012-02-15

Datum för anslags nedtagande:

2013-03-11

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Annbritt Olsson
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2012/197
§ 21 Samlokalisering av turistbyrån till huvudbiblioteket i Ronneby
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-12

Samlokalisering av turistbyrå i huvudbibliotek Ronneby.

2 Beslut allmänt ärende

2013-02-11

FKN §14/2013 2013-02-07, Information
om Huvudbiblioteket och Turistbyrån

3 Handling

2013-02-11

Kostnadsuppskattning gällande åtgärder huvudbiblioteket i Ronneby
kommun + karta

4 Beslut allmänt ärende

2012-11-02

FKN §105/2012 2012-10-11, Samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby

5 Handling

2012-09-26

Samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby.

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående förslag att flytta turistbyrån till huvudbiblioteket.
Sammanfattning
Som ett led i utvecklingen av turismen, biblioteks- verksamheten, tillgänglighet, service
och effektivisering har förvaltningen tidigare förordat att det bereds plats för turistbyråverksamhet på huvudbiblioteket i Ronneby.
En samlokalisering skulle underlätta tillgången till material, öka öppethållandet samt att
fler personal kan vara uppdaterade kring aktiviteter, utflyktsmål mm. Biblioteket är redan i
nuläget väl frekventerat under sommarmånaderna av turister.
Med en fortsatt utveckling av RFID, innebärande att böcker chippas, larmbågar installeras
mm, får vi ett meröppet bibliotek som på ett helt nytt sätt kan serva invånarna.
I samband med planerat golvbyte förordar förvaltningen att en ombyggnad sker med fokus
på att lyfta fram båda verksamheterna. En kostnadsberäkning är gjord av Tekniska förvaltningen (bilaga).
Enligt denna beräkning kostar en ombyggnad ca 4 000 tkr. Enbart golvbyte hamnar på
1 500 tkr. Nuvarande driftkostnad för biblioteket är 1199 tkr/ och för turistbyrå 167 tkr/år.
Efter investeringen för att flytta turistbyrå- verksamheten hamnar driftkostnaden på
1199/år + 118 tkr/år ett + 196 tkr/år ett efter en avskrivning på 20 år. Vid enbart ett golvbyte hamnar driftkostnaden på 1199 tkr + avskrivning 118 tkr/år för biblioteket och fortsatt
driftkostnad 167 tkr/år för turistbyrå.
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Bibliotek + golv
Bibliotek + Turism + golv
Drift HB 1199+330 (städ)
1199+330 (städ)
Drift Turism 167+55
Avskrivning 168
314
SUMMA: 1919 tkr/år

1843 tkr/år

Förslag till beslut
På uppdrag av Fritid- och kulturnämnden beslutar presidiet föreslå Kommunstyrelsen att flytta turistbyrån till huvudbiblioteket.
Beslut
Fritid- och kulturnämndens presidium beslutar, på uppdrag av Fritid- och kulturnämnden, att föreslå
Kommunstyrelsen att flytta turistbyrån till huvudbiblioteket.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Tommy Johansson
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