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Plats och tid

Dunkerska salen kl. 17.00–18.00

Beslutande

Tomas Tigerschiöld (MP), Ordförande
Andreas Persson (S), Vice ordförande
Rickard Johansson (SÖS)
Fredrik Schlyter (M)
Bo Andersson (C)
Olof Blennhede (L)
Anders Yngve (S), §86-§100
Göran Persson (M)

Tjänstgörande ersättare

Johanna Sjögren (C), ersättare för Vakant (M)
Margaretha Kroon (S), ersättare för Martin Andersson (SD)

Ersättare
Övriga

Eva-Lena Sanderberg, Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen
Henrik Alkevall, Fastighetschef, Serviceförvaltningen
Camilla Lippe, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen
Stefan Andersson, IT-chef, Serviceförvaltningen
Marie Holst-Nilsson, Avdelningschef, Serviceförvaltningen
Kristian Silverberg, Upphandlingschef, Serviceförvaltningen

Justeringens plats och tid

Henry Dunkersgata 1, 6 december 2018

Paragrafer

80-100

Sekreterare
Camilla Lippe
Ordförande
Tomas Tigerschiöld (MP)

Justerare

Bo Andersson (C)

Olof Blennhede (L)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-10

Datum då anslaget tas ned

2019-01-02

Förvaringsplats
Underskrift
Camilla Lippe
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§ 94 Begäran om investeringsmedel - Axel
Ebbes konsthall
Dnr SEN 2018/367

Ärendebeskrivning
Kulturnämndens arbetsutskott gav förvaltningschefen i uppdrag § 5 2015-09-02 att
genomföra en utredning för att se om det finns möjlighet att flytta Axel Ebbes
konst till en nybyggd konsthalldel vid museet. Kulturnämnden beslutade 2016-0217 §7 istället att enhälligt att förorda alternativet
”Tillgänglighetsanpassning/upprustning av Ebbe-hallen”.
Utredningen i sin helhet samt sex bilagor:
Bilaga 1: Ullas utredning ”Behöver konsten ett nytt hus”
Bilaga 2 a, b: Gåvobrevet och kommunens tackbrev
Bilaga 3 a, b: Beslut Stadsfullmäktige 24/10 1933 och 23/1 1934
Bilaga 4 a, b: Barup och Edström Arkitektkontor, ritningar och offert
Bilaga 5 a, b: Tillgänglighet AEK 2012, Rapport från EAH 2015
Bilaga 6: Protestbrev från Föreningen Gamla Trelleborg
I utredningens betänkanden framgår i korthet följande angående de tre utredda
alternativen:
Flytta konsten och bygg till museet
Att flytta konsten är förvisso utredningens huvuduppdrag men under
utredningsarbetet har det framkommit mycket starka åsikter om att det inte är en
bra idé. Flytt av själva konstverken är riskabelt och nybyggnation vid museet är ett
tidskrävande arbete om det ens blir godkänt. Detta sammantaget gör att det känns
tveksamt att driva detta alternativ vidare.
Bygg till Ebbehallen
Detta är givetvis en mycket tilltalande lösning men också väldigt kostsamt och
frågan är om det är värt det. Kommunens ekonomi är i skrivande stund inte den
bästa och många andra investeringar är nödvändiga. Att genomföra en så här stor
satsning på en liten kulturinstitution känns i nuläget inte relevant och försvarbart.
Tillgänglighetsanpassning/upprustning av Ebbehallen
Att efter relevant tillgänglighetsanpassning och underhåll utveckla befintlig hall
med lite nytänkande idéer skulle säkert kunna ge verksamheten en rejäl skjuts
framåt och dessutom till en rimlig kostnad. Utöka med mer verksamhet i samarbete
med föreningslivet skulle skapa större engagemang och nå ut till en bredare
målgrupp. Detta är den absolut mest relevanta och lättast framkomliga väg för att ta
hand om Axel Ebbes konst och den för hans konst uppförda konsthall.
Kulturnämnden beslutar enhälligt
att förorda alternativet ”Tillgänglighetsanpassning/upprustning av Ebbe-hallen”
att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Serviceförvaltningen återkomma
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med fördjupat förslag med uppskattad kostnadsberäkning
att återkomma med färdigställt material i god tid innan höstberedning 2016.
Axel Ebbes konsthall tillgänglighetsanpassning är upptagna i Investeringsplan
2016 tom 2021, Kommunfullmäktiges beslut april 2016, i Budget 2017 med
flerårsplan 2018-2019 beslutad i KF april 2017 samt senast i reviderad Budget
2018 beslutad i KF 2018-03-19, med 5 mnkronor för tillgänglighetsanpassning och
allmän upprustning.
Frågan om byggnadsminnesförklaring av Axel Ebbes konsthall väcktes av
Kulturnämnden 19 oktober 2016 men avslogs av länsstyrelsen i februari 2017.

Beredning
Handlingsalternativ
Projektet avser åtgärder för att fortsatt kunna nyttja konsthallen som
verksamhetslokal. Alternativ i övrigt redovisas i ärendebeskrivningen ovan.

Organisation och tidplan för genomförandet
Beställande nämnd är Kulturnämnden och utförande nämnd är Servicenämnden
genom dess fastighetsavdelning, uppföljning och slutredovisning kommer göras av
Servicenämnden genom dess fastighetsavdelning.
Åtgärder beräknas färdigställda i sin helhet våren 2020.
Slutredovisning ska utföras i samband med årsbokslut vilket innebär att detta
beräknas göras till bokslut 2020.

Ekonomi
Projektet innebär en investeringsutgift om 5 mnkr exkl. moms för om och
tillbyggnad av lokaler. Avskrivning föreslås till 33 år då investering huvudsakligen
avser tillbyggnad. Investering beräknas preliminärt fördela sig om 4 mnkr år 2019
och 1 mnkr år 2020.
Inledande tillkommande årshyra för Kulturnämnden beräknas till 272 415 kr/år.

Möjligheter till bidrag kan hanteras först när projektering genomförts och
erforderliga handlingar föreligger.

Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige
ansöka om investeringsmedel om totalt 5 mnkr för projektet.
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Beslut
Servicenämnden beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsmedel
om totalt 5 mnkr för projektet.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
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