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Diarienummer

2019-04-23

KS 2018/367

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Begäran om investeringsmedel - Axel Ebbes
konsthall.
Kulturnämndens arbetsutskott gav förvaltningschefen i uppdrag 2015-09-02
§ 5 att genomföra en utredning för att se om det finns möjlighet att flytta
Axel Ebbes konst till en nybyggd konsthalldel vid museet. En utredning
presenterades 2016-01-27 vilken innehöll tre olika alternativ dvs. att flytta
konstverken från konsthallen till en nybyggnation vid museet, att bygg ut
konsthallen med en ny huskropp eller att genomföra en enkel
tillgänglighetsanpassning och underhåll av konsthallen. På basis av
utredningen beslöt Kulturnämnden 2016-02-17 §7 att förorda alternativet
"Tillgänglighetsanpassning/upprustning av Ebbe-hallen", att uppdra åt
förvaltningen att i samarbete med serviceförvaltningen återkomma med
fördjupat förslag med uppskattad kostnadsberäkning samt att återkomma
med färdigställt material i god tid innan höstberedning 2016.
Servicenämnden beslöt 2018-12-04 § 94 att hos kommunfullmäktige
ansöka om investeringsmedel om totalt 5 mnkr för projektet, vilket enligt en
preliminär beräkning fördelar sig med 4 mnkr år 2019 och 1 mnkr år 2020.
Därefter beslöt kulturnämnden 2018-12-12 § 73 att hos kommunfullmäktige
äska om ramförstärkning från och med färdigställandet av tillgänglighetsanpassningen och framåt om 272 415 kr/år för ökad årshyra från
servicenämnden, att hos kommunfullmäktige äska om tilläggsanslag för
merkostnader i samband med tillgänglighetsanpassningen om 1.100 tkr
samt att investeringen inte genomförs om inte ramförstärkningarna medges
från kommunfullmäktige. De angivna merkostnaderna på 1.100 tkr utgör
enligt en tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen av driftkostnader med 500
tkr som avser packning, transporter och andra flyttkostnader samt 600 tkr
som avser investeringar i kök, café, inventarier och miljön i övrigt. Enligt
uppgift från förvaltningen så fördelar sig driftkostnaderna med 250 tkr
respektive år 2019 och 2020 samt investeringsutgiften 600 tkr avser år
2020.
Enligt serviceförvaltningens tidplan påbörjas arbetena 2019 och
färdigställes i sin helhet våren 2020.

Beredning
Bakgrunden till ärendet är att öka nyttjandegraden för konsthallen som
verksamhetslokal men även för att utveckla befintlig hall med lite
nytänkande idéer till en rimlig kostnad. Dessutom skapar upprustningen
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möjlighet till utökad verksamhet i samarbete med föreningslivet som
därigenom förutsättes skapa ett större engagemang och därigenom nå ut
till en bredare målgrupp.
Ytterligare detaljer kring bakgrund, kalkyler, tidplan och omfattning framgår
av servicenämndens protokoll 2018-12-04, kulturnämndens protokoll 201812-12 samt förvaltningarnas tjänsteskrivelser.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att uppdra åt tekniska servicenämnden att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden tillgänglighetsanpassa och upprusta Axel Ebbes Konsthall,
att för ändamålet tilldela tekniska servicenämnden ett anslag om totalt
5.000 tkr till investeringsbudgeten fördelat med 4.000 tkr år 2019 och 1.000
tkr år 2020 vilket finansieras via upplåning,
att det av kultur och fritidsnämnden begärda tillskottet för investeringar i
kök, café, inventarier och miljön finansieras inom befintlig investeringsram,
att begärda tilläggsanslag om 250 tkr på driftbudgeten ej beviljas samt att
tillkommande hyresökning ej kompenseras utan finansieras inom ram,
att uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att slutligt avgöra om investeringen
skall genomföras eller ej, samt
att uppdra åt kultur-och fritidsnämnden samt tekniska servicenämnden, om
projektet genomförs, att återkomma till kommunfullmäktige med
slutredovisning i samband med bokslut 2020.

