Bilaga

Historik


2010 Det började med att hissen skulle bytas ut…



Från hissen blev det i stället en fråga om att ”öppna upp rådhuset”



2010 – västra flygeln



Det blev för dyrt, projektera i stället nödvändiga åtgärder – västra flygeln



Senare samma år fattas beslut om att; Inkludera östra flygeln samt

våren 2011

underhåll

2011



Projektet avstannar i avvaktan på att beslut uteblir

dec 2011



Beslut kommer om att ta ett helhetsgrepp om hela rådhuset med
en tillbyggnad av b la fullmäktigesal i söder



Presentation av projekt med tillbyggnad redovisas och beslut fattas
om att genomföra en projektering



våren 2012

hösten 2012

Projektets åtgärder och kostnader redovisas Det fattas beslut om
att minska omfattning

våren 2013



Projektet återredovisas denna gång utan tillbyggnad
2013

sommaren



Inget beslut fattas efter återredovisning. Under några år pågår i olika
omgångar diskussioner om arbetsmiljö, rivning och omflyttningar, men
inget leder till något beslut



Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef returnerar sitt
arbetsmiljöansvar



2013-2015

dec 2014

Servicenämnden inkommer med en avvikelserapport för projekt
Rådhuset, där det konstateras att projektet inte kan genomföras med de
förutsättningar som givits. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta projektet
ombyggnad av rådhuset samt att med kommunstyrelsen som ansvarig ta
fram förslag under året på ett modernt och tillgängligt rådhus med bra
arbetsmiljö och energieffektiva lösningar.



Kommundirektören överlämnar ett förslag till serviceförvaltningen om att
KSAU ska besluta att uppdra åt servicenämnden att återkomma med förslag

jan 2015

till projekt Framtidens rådhus till KSAU senast juni 2016. Ett formellt beslut
uteblir.


juli 2015

Serviceförvaltningen överlämnar en rapport till kommunledningsförvaltningen
om kostnadsuppskattade åtgärdsbehov på Rådhuset för att lösa de
arbetsmiljö- och brandskyddsproblem som finns!



sep 2015

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en skyddsrond för Rådhuset och
ge t.f. kommundirektör i uppdrag att därefter återkomma till
kommunstyrelsen med information om resultatet samt förslag till åtgärder.
KS beslutar även att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma med
förslag till framtidens rådhus.



okt 2015

En skyddsrond genomförs tillsammans med Previa som återigen redogör
för de problem som finns på olika delar av rådhuset. Rapporten lyfter
fram ett åtgärdsprogram med fokus i första hand på brandskyddsåtgärder.



20151109

Servicenämnden utser sitt arbetsutskott som ska leda arbetet och som ger
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en behovsanalys, inventera behoven
av kontorsarbetsplatser för respektive förvaltnings administration och de lokaler
som idag används för Trelleborgs kommun samt att arrangera ett studiebesök
i Kungälv för att se på en arbetsplats som infört aktivitetsbaserat kontor samt
att identifiera vilka funktioner som är viktiga i framtidens rådhus dels ur ett
representationssyfte men även utifrån ett medborgarperspektiv.
Serviceförvaltningen förväntas återkomma med en rapport senast
15 mars 2016.



Kommundirektören återlämnar sitt arbetsmiljöansvar med anledning
av ett bristande brandskydd



dec 2015

2015-12-22

Serviceförvaltningen klargör att problemen med brandskyddet inte är
av den karaktären att lokalerna inte går att använda. Det finns brister
men inte så allvarliga att lokalerna inte får användas. Den artikel
som skrivs i tidningen är således inte förenlig med den rapport som
räddningstjänsten skrivit, vilket också styrks i mail av räddningstjänsten.



2015-12-22

Servicenämnden beslutar om och lämnar över rapport om framtidens
rådhus.

okt 2016



Omtag Rådhus 2.0.



Olika alternativ arbetas fram med kostnadskalkyler. Inga beslut fattas
om att välja ett alternativ.

våren 2017

Våren 2017
till vintern
2018



En förfrågan kommer om att vi har behov av att hyra lokaler i
tomma kontorslokaler. Ett förslag finns framtaget om förhyrning
av Hemsö

april 2019

