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Motionssvar, behåll personalmatsalen i stadshuset (Kst/2011:839)

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion daterad den 21 november 2011 från Ingrid Ågren (SPI), angående
stadshusrestaurangen.
Motionens förslag
I motionen föreslås att stadshusrestaurangen bevaras.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har under § 252/2011 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Motion har därefter, genom delegationsbeslut remitterats till konsultoch serviceförvaltningen för yttrande.
Remissvar
Konsult- och serviceförvaltningen har i yttrande daterat den 22 februari 2012 noterat
att Konkurrenslagen skärptes den 1 januari 2010 gällande offentliga aktörer. Stadshusrestaurangens möjligheter till att intäktsfinansieras begränsades utifrån detta.
Reglerna ska jämna ut förutsättningarna för offentliga och privata näringsverksamheters möjligheter att konkurrera med varandra. Risken finns att konkurrensen kan snedvridas när offentliga aktörer säljer varor och tjänster i konkurrens med privata företag.
Under åren 2008-2011 gick verksamheten med underskott på grund av höga driftskostnader och minskad försäljning. Kostnaden för lokalen som är ca. 330 tkr har inte
finansierats av intäkter utan legat utanför.
Utifrån skärpningen av konkurrenslagstiftningen och det negativa resultatet för verksamheten utan belastning av lokalhyra tog kommunstyrelsen under § 202 den 1 november 2011, beslutet att avveckla stadshusrestaurangen. Ansvaret för konferensfika
övergick till välfärdsförvaltningen och lokalen anpassas för annan verksamhet i syfte
att minska kommunens totala lokalyta.
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§ 41 (forts)
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen delar konsult- och serviceförvaltningens uppfattning
och betonar det faktum att motionen lämnades in när beslutet om nedläggning redan
var fattat och arbetet med att verkställa beslutet redan var påbörjat.
Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under § 35/2012 noteras att samtliga tidigare medarbetare vid personalrestaurangen har nya arbetsställen och har vid kontakter
uppgivit att de trivs med sina nya arbetsuppgifter.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 22 februari 2012.
Arbetsutskottets § 35/2012.
Kommunstyrelsens § 46/2012.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av föreliggande yttranden, att avslå motionen.
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