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Bildnings- och omsorgsnämnden

Svar på medborgarförslag gällande caféservering i
huvudbiblioteket
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Ärendet
Kerstin Rosholm har den 3 juni 2016 inkommit med ett medborgarförslag gällande
caféservering i huvudbiblioteket. Förslagsställaren vill att kommunen startar och driver
café i biblioteket.
Enligt förslagsställaren skulle biblioteksparken bli mer tillgänglig och nyttjas av fler om
kommunen anlade ett café som var öppet under bibliotekets öppettider. Parken lämpar sig
bra för ändamålet och skulle isåfall serva både inne i biblioteket samt ute i parken.
Förslaget följer i linje med kommunfullmäktiges mål om att öka bibliotekens möjligheter
till att vara kommunens kulturmötesplatser.
Förslagsställaren anser att ett café kan drivas antingen av kommunen eller på entreprenad.
Målet med att utveckla biblioteket som en kulturmötesplats gör förslaget intressant och
kommunen ser positivt på idén att nyttja parken till fler invånare och aktiviteter men att
bygga, starta och driva ett café kräver mer resurser än kommunen i nuläget har möjlighet
att genomföra. Enligt kommunallagen kan kommunen inte driva café i kommersiellt syfte
då det konkurrerar med andra café i centrala Bollebygd. Ett café i nära koppling till
biblioteket kan endast drivas i socialt eller rehabiliteringssyfte. Tankar på en kommande
drift finns att tillsammans med LSS verksamhet eller som en arbetsmarknadsinsats kunna
driva ett café kan vara möjlig lösning. Investeringen, tillbyggnation och utredning kring
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en caféverksamhet på huvudbiblioteket ser förvaltningen inte kunna genomföra inom de
närmaste åren.
Beslutsunderlag


Svar på medborgarförslag gällande caféservering på huvudbiblioteket, bildningsoch omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22



Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2016-06-15



Medborgarförslag om att starta caféservering på huvudbiblioteket, 2016-06-03

Ekonomiska förutsättningar
Förvaltningen ser inga möjligheter att starta caféverksamhet på huvudbiblioteket inom
gällande rambudget. För utredning av kostnader kring ombyggnation/tillbyggnation för
caféverksamhet bör ärendet hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
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