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Verksamhetsplanerarbetet – filialbiblioteken 2010-2012
Bilaga: Verksamhetsplanearbetet – filialbiblioteken 2010
Ärendebeskrivning
Med anledning av de effektiviseringskrav som kulturförvaltningen står inför
de kommande åren har förvaltningen utifrån det uppdrag som lämnades av
arbetsutskottet den 12 februari utarbetat ett antal förslag till hur antalet
bibloteksfilialer påverkar förvaltningen ekonomi.
Lennart Åströms (c) och Camilla Rydbjörks (m) förslag: bifall till
förvaltningens förslag 2. Nämnden säger upp samtliga fyra avtal. Porsön,
Örnäset, Bergnäset och Mjölkudden.
Åsa Junkkas (s) m fl förslag:
-

att bibliotekslokalerna vid Sunderbyns bibliotek sägs upp senast 2010-0131 och avslutas 2010-07-31

-

att biblioteket vid Örnäsets bibliotek sägs upp senast 2009-03-31 och
avslutas 2009-12-31

-

att bibliotekslokalerna vid Bergnäsets och Porsöns bibliotek sägs upp för
omförhandling av kontraktstiden senast 2009-03-31 med förlängning
2010-12-31.

-

att biblioteket i Mjölkuddens sägs upp för omförhandling av
kontraktstiden senast 2009-0930 med förlängning tom 2010-12-31.

Ordförande ställer proposition på förslagen.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
- enligt Åsa Junkkas (s) m fl förslag.
__________

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Bertil Bartholdsons (v) förslag
återremiss för vidare beredning enligt följande
-

att Kulturförvaltningen i biblioteksutredningen redovisar hur barn och
ungdomar i kommunens förskolor och grundskolor ska ges tillgång till
bra bibliotek.

-

att skol- och stadsdelsbiblioteken i kommunen ses som en gemensam
resurs för att uppnå detta mål.

-

att inget beslut om nedläggning av stadsdelsbibliotek sker innan en
redovisning skett av hur tillgång till bibliotek och litteraturförsörjning ska
lösas för barn i grundskolor och förskolor.

Omar Jakobssons (s) m fl förslag
-

att bifalla arbetsutskottets förslag samt i övrigt enligt de förutsättningar
som redovisats i förvaltningens förslag dvs

-

att Stadsbiblioteket, biblioteketen på Hersön, Björkskatan, Råneå och
Gammelstad skall finnas kvar på nuvarande nivå

-

att Bergvikens bibliotek som är uppsagt kommer att avslutas som planerat
till årsskiftet 2009/-2010

-

att två medarbetare vid Stadsbiblioteket kommer att gå i pension under
2010 och inte återbesättas.

Anders Bohms (ns), Lennart Åströms (c), Camilla Rydbjörk (m), Sari
Hedlunds (m) förslag
-

bifall till förvaltningens förslag 2. Nämnden säger upp samtliga fyra
avtal. Porsön, Örnäset, Bergnäset och Mjölkudden.

Ordförande ställer proposition på Bertil Bartholdsons (v) förslag om
återremiss för vidare beredning som ställs mot Ordförandes förslag att
ärendet ska avgöras idag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämndens beslut
- ärendet avgörs idag.
Anders Bohms (ns) m fl förslag ställs mot Omar Jakobssons förslag.
Kulturnämndens beslut
-

bibliotekslokalerna vid Sunderbyns bibliotek sägs upp senast 2010-0131 och avslutas 2010-07-31

-

biblioteket vid Örnäsets bibliotek sägs upp senast 2009-03-31 och
avslutas 2009-12-31

-

bibliotekslokalerna vid Bergnäsets och Porsöns bibliotek sägs upp för
omförhandling av kontraktstiden senast 2009-03-31 med förlängning
2010-12-31.

-

biblioteket i Mjölkuddens sägs upp för omförhandling av
kontraktstiden senast 2009-0930 med förlängning tom 2010-12-31.

samt i övrigt enligt de förutsättningar som redovisats i förvaltningens
förslag dvs;
-

Stadsbiblioteket, biblioteketen på Hersön, Björkskatan, Råneå och
Gammelstad skall finnas kvar på nuvarande nivå

-

Bergvikens bibliotek som är uppsagt kommer att avslutas som planerat
till årsskiftet 2009/-2010

-

två medarbetare vid Stadsbiblioteket kommer att gå i pension under
2010 och inte återbesättas.

Anders Bohm (ns), Lennart Åström (c), Camilla Rydbjörk (m) samt Sari
Hedlund (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens
utredning förslag 2.
_________

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

