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Samtal om sessionssalen
Närvarande
Magnus Berntsson (KD), ordförande Regionfullmäktige
Marie Dahlin (S), ordförande kommunstyrelsen
Bo Carlsson (C), 2e vice ordförande kommunstyrelsen
Henrik Josten (M), ersättare (tjg för Gunnar Lidell (M), 1e vice ordförande kommunstyrelsen)
Kristin Lindblom, kommunsekreterare

Arbetsmaterial
Tjänsteskrivelse

Sammanfattning av diskussionspunkter
Diskussionspunkter för dagen var vilka krav som ska ställas på den nya byggnad som ska
uppföras och därmed ersätta sessionssalen. Kraven som diskuteras idag ska ses utifrån ett
behovs- och säkerhetsperspektiv, med stöd av det material som återfinns i tjänsteskrivelsen
som delades ut under mötet.
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När man bygger en ny sessionssal behöver man överväga om den ska kunna användas
för fler ändamål än endast möten. Sådana ändamål kan vara musikkonserter eller
liknande evenemang.
Ombyggnation av resten av kommunhuset, främst i fråga om cafeteria och toaletter,
bör inte påverka byggnationen av den nya sessionssalen, då de utrymmena förväntas
vara färdigställda i god tid innan sessionssalen färdigställs.
Vad gäller grupprum är det viktigt för Regionen att sådana ska finnas i nära anslutning
till sessionssalen, med andra ord ska de finnas i samma byggnad.
Säkerheten i den nya sessionssalen är något som behöver diskuteras vidare. Ett
säkerhetstänk måste finnas med vid utformandet av den nya salen.
Talarstolar: Det räcker med två stycken, men de ska kunna höjas och sänkas.
På frågan om var sessionssalen ska byggas angav Regionen att de inte har några
synpunkter.
Nyckelfrågor för Regionen är att den nya sessionssalen är flexibel och ändamålsenlig.
Om det går att ha musikevenemang i salen så vore det ett plus ur Regionens
perspektiv, men det är mötesfunktionen som bör prioriteras.
En fullt funktionsanpassad lokal är ett krav från Regionen.
Nya tekniska lösningar i den nya sessionssalen är önskvärda, bland annat att det finns
eluttag och mikrofon vid varje sittplats.
Sittning: Regionen vill gärna ha en sittformation som är utdragen på bredden mer än
vad den är på längden, och att formationen är böjd.
Angående möbler, teknik och övrig inredning har kommunen en önskan att diskutera
dessa frågor i samråd med Regionen.
Tidsmässigt uppskattar kommunen att uppförandet av den nya sessionssalen kommer
att ta drygt ett år om den byggs på samma plats som den gamla sessionssalen. Om den
nya sessionssalen inte byggs på samma plats som den gamla sessionssalen så är
tidplanen istället ungefär fyra år.
Beslut om uppförandet av nya sessionssalen ska fattas under år 2017 av kommunen.
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Efter att kommunen har fattat beslut om sessionssalen ska en arbetsgrupp av
tjänstemän tillsättas för att fortsätta arbeta med dessa frågor tillsammans med
regionen.
Fortlöpande politisk kontakt kommer att hållas mellan de idag sammanträdande
personerna.
Regionens synpunkter på arbetsmaterialet välkomnas av kommunen.

