
IlsALA rra KOMMUN 

§KFU 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR· OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-09·25 

Biblioteksbyggnadens klimat, skrivelse 

INLEDNING 

Dnr 2014/959 

Efter sommarens värmebölja har arbetsmiljön pä Sala stadsbibliotek blivit akut. En 
permanent lösning på bibliotekets klimat måste lösas för personalen, besökarna och 
verksamhetens skull. 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef 

Bilaga KFU 2014/29 

Yrkanden 

Amanda Lindblad [S) yrkar 
att kultur· och fritidsutskottet beslutar 
;ill överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut 

Beslut 

Kultur· och fritidsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Roger Nilsson, kontorschef 

Boel Simonsson, bibliotekschef 
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Hur mycket vi än längtar efter sommarvärmen kan den för vissa bli en plåga. Inte 
minst på arbetsplatser som saknar luftkonditionering och fläktar. 

I somras upplevde vi en intensiv värmebölja i Sverige. Många njöt av semestern, 
men för de som jobbade var det en plåga. Det är viktigt att arbetsplatserna inte blir 
för varma. Om vi blir överhettade får det direkta konsekvenser för vårt mående. Det 
kan handla om symptom som huvudvärk, törst, trötthet och svaghet. 

Bibliotekets klimat har tidigare framförts i Tekniska kontoret investerings plan utan 
åtgärd. 

Kultur- och fritidsnämnden äskade medel för en kylanläggning i biblioteket 2007 
samt 2008. Resultatet av detta blev installation av fläktar i biblioteksrummets tak 
med avsikt att "röra runt" luften. Fläktarna har ingen märkbar effekt på klimatet. 

Kyla eller avsaknad av den i biblioteket är en akut arbetsmiljöfråga. Det är inte 
försvarbart att låta människor arbeta i över 30 graders innevärme veckor i sträck 
Biblioteket får dessutom många klagomål från låntagare om omöjligheten att vistas i 
biblioteket och låna böcker under den varma perioden. 

Problematiken har åter aktualiserats under sommaren 2014 och en permanent 
lösning på bibliotekets klimat måste lösas för personalen, besökarna och 
verksamhetens skulL 
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SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax; 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 

www.sala.se 


