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Verksamhetsrapport januari månad 2019 biblioteksenheten
Nu är vårsäsongen igång och vårt digra program har kommit ut som alla
känner till.
I programmet står också att läsa om HBTQ-certifiering verksamheten gör
och nu i januari hade vi det andra utbildningstillfället. Utbildningen handlar
mycket om att tänka normkritiskt vilket är nyttigt och kan absolut ge upphov
till att vara självkritisk. Jag tror att det här arbetet vi gör kommer att vara till
gagn både för den enskilde, för arbetsgruppen och givetvis för den primära
målgruppen. Vi är väldigt stolta och glada över att vara först ut bland
kommunens verksamheter, något som blivit möjligt tack vare den statliga
bidragssatsningen Stärkta Bibliotek.
Vi har börjat titta närmre på vad kostnaden blir för flytten av Anderslövs
bibliotek till Familjens Hus. Som nämndes i förra verksamhetsrapporten är
det oklart hur ekonomin ser ut kring detta och om det skjuts till medel till de
berörda verksamheterna. Något som vi vet med säkerhet är att det kommer
att kosta och det belopp vi har räknat fram som utgörs av nya inventarier,
flytt av teknisk utrustning, installationer mm landar på en investering på ca
1,5 mkr.
I de ritningar vi fått se och fått vara med att påverka så har det verkligen
alla förutsättningar att bli ett väldigt fint bibliotek med mycket mer generösa
ytor än de vi har tillgång till idag. Men innan vi vet det ekonomiska
förutsättningarna så är det lite svårt att ta ut någon glädje i förskott.
Vi kommer att ha ett möte kring ekonomin inom kort med kommunens
fastighetschef och jag får garanterat anledning att återkomma i frågan om
denna flytt.
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Avslutningsvis vill jag nämna att det var lite stökigt med en del
ungdomsgäng i början av denna månad men att det verkar ha lugnat ner
sig igen. Både kommunens säkerhetschef och kommunpolisen har fått
denna information.

Trelleborgs kommun

Telefonväxel: 0410-73 30 00

www.trelleborg.se

Postadress: 231 83 Trelleborg

E-post:
trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Org.nr: 212000-1199

