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Mötesdatum
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2019-06-17

KS 2019/425

Plats och tid

Parken kl. 18.00–23.00

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Erik Lundström (KD)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S), t.o.m. § 159
Emil Samnegård (MP), t.o.m. § 171
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Mariann Sjöström (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Ib Rundqvist (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Maria Wilhelms (MP), Anmäler jäv i § 154
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M), Anmäler jäv § 171
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M)
Thomas Malmqvist (SD)
Ola Olsson (C)
Christian Ottergren (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Cecilia Dahl-Andersson (S)
Paul Lövdahl (S)
Lizian Kyreus (S), fr.o.m. § 160
Mårten Bönnemark (M)
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Gunnar Hedin (M)
Eric Samuelsson (M)
Britta Brinck-Nehlin (M), § 171
Ann Kajson Carlqvist (M)
Mette Hansson (C)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Larsson Lindstrii (L)
Tomas Tigerschiöld (MP), § 154 samt fr.o.m. § 172
Ersättare

Oliver Weiland (SD)
Anna Holst (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Magnus Isgren (SD)
Tomas Olsson (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Hans Björklund (S)
Anitha Lata (S)
Sven Tilly (SÖS)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

146-174

Sekreterare
Daniel Vagland
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Justerares signaturer

Per Klarberg (SD)

Lennart Höckert (S)

Utdragsbestyrkan
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-20

Datum då anslaget tas ned

2019-07-11

Förvaringsplats
Underskrift
Daniel Vagland

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 169 Axel Ebbes konsthall, begäran om
investeringsmedel
Dnr KS 2018/996

Ärendebeskrivning
Kulturnämndens arbetsutskott gav förvaltningschefen i uppdrag 2015-09-02 § 5 att
genomföra en utredning för att se om det finns möjlighet att flytta Axel Ebbes
konst till en nybyggd konsthalldel vid museet. En utredning presenterades 201601-27 vilken innehöll tre olika alternativ dvs. att flytta konstverken från
konsthallen till en nybyggnation vid museet, att bygg ut konsthallen med en ny
huskropp eller att genomföra en enkel tillgänglighetsanpassning och underhåll av
konsthallen. På basis av utredningen beslutade Kulturnämnden 2016-02-17 §7 att
förorda alternativet ”Tillgänglighetsanpassning/upprustning av Ebbe-hallen”, att
uppdra åt förvaltningen att i samarbete med serviceförvaltningen återkomma med
fördjupat förslag med uppskattad kostnadsberäkning samt att återkomma med
färdigställt material i god tid innan höstberedning 2016.
Servicenämnden beslutade 2018-12-04 § 94 att hos kommunfullmäktige ansöka om
investeringsmedel om totalt 5 mnkr för projektet. Kulturnämnden beslutade
därefter 2018-12-12 §73 att hos kommunfullmäktige äska om ramförstärkning från
och med färdigställandet av tillgänglighetsanpassningen och framåt för att täcka
kostanden för ökad årshyra från servicenämnden. Kulturnämnden beslutade också
att hos kommunfullmäktige äska om tilläggsanslag för merkostnader i samband
med tillgänglighetsanpassningen. Kulturnämnden tydliggjorde även i sitt beslut att
investeringen inte skulle genomföras om inte ramförstärkningarna medgavs av
kommunfullmäktige.
Enligt serviceförvaltningens tidplan påbörjas arbetena 2019 och färdigställes i sin
helhet våren 2020.

Beredning
Bakgrunden till ärendet är att öka nyttjandegraden för konsthallen som
verksamhetslokal men även för att utveckla befintlig hall med lite nytänkande idéer
till en rimlig kostnad. Dessutom skapar upprustningen möjlighet till utökad
verksamhet i samarbete med föreningslivet som därigenom förutsättes skapa ett
större engagemang och därigenom nå ut till en bredare målgrupp.
Ytterligare detaljer kring bakgrund, kalkyler, tidplan och omfattning framgår av
servicenämndens protokoll 2018-12-04, kulturnämndens protokoll 2018-12-12
samt förvaltningarnas tjänsteskrivelser.

Yrkande
Mikael Rubin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signaturer
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Ola Olsson (C), med instämmande från Maria Wilhelms (MP), Christer Dahlberg
(SÖS), Ismet Dedic (S) och Kristoffer Lindstrii (L), yrkar
Att-sats 3: att kultur- och fritidsnämnden beviljas tillskott med 600 tkr för
investeringar i kök, café, inventarier och miljön.
Att-sats 4: att bevilja begärt tilläggsanslag om 250 tkr på driftbudgeten samt att
tillkommande hyresökning kompenseras.

Beslutsgång
Att-sats 1
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition (bifall mot
avslag) och finner på acklamation att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Att-sats 2
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition (bifall mot
avslag) och finner på acklamation att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Att-sats 3
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition mot Ola Olsson
(C) m.fl. ändringsyrkande och finner på acklamation att kommunfullmäktige
bifallit kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Att-sats 4
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition mot Ola Olsson
(C) m.fl. ändringsyrkande och finner på acklamation att kommunfullmäktige
bifallit kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Att-sats 5
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition (bifall mot
avslag) och finner på acklamation att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Att-sats 6
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition (bifall mot
avslag) och finner på acklamation att kommunfullmäktige bifallit detsamma.

Omröstning
Voteringsproposition - Att-sats 3
”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Ola Olsson
(C) m.fl. ändringsyrkande röstar nej.”
I voteringen avges 27 ja-röster och 23 nej-röster, medan 1 ledamot avstår.

Justerares signaturer
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Voteringslista nr. 15
Voteringsproposition - Att-sats 4
”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Ola Olsson
(C) m.fl. ändringsyrkande röstar nej.”
I voteringen avges 27 ja-röster och 23 nej-röster, medan 1 ledamot avstår.
Voteringslista nr. 16

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt tekniska servicenämnden att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden tillgänglighetsanpassa och upprusta Axel Ebbes Konsthall,
att för ändamålet tilldela tekniska servicenämnden ett anslag om totalt 5.000 tkr till
investeringsbudgeten fördelat med 4.000 tkr år 2019 och 1.000 tkr år 2020 vilket
finansieras via upplåning,
att det av kultur och fritidsnämnden begärda tillskottet för investeringar i kök, café,
inventarier och miljön finansieras inom befintlig investeringsram,
att begärda tilläggsanslag om 250 tkr på driftbudgeten ej beviljas samt att
tillkommande hyresökning ej kompenseras utan finansieras inom ram,
att uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att slutligt avgöra om investeringen skall
genomföras eller ej, samt
att uppdra åt kultur-och fritidsnämnden samt tekniska servicenämnden, om
projektet genomförs, att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning i
samband med bokslut 2020.

Reservation
Socialdemokraterna, Söderslättspartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet
anmäler muntlig reservation.

Skickas till
Teknisk servicenämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

