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Kommunstyrelsens allmänna utskott
Plats och tid

stadshuset, kl 8.30 - 12.00 (ajournering 10.00 - 10.15)

Beslutande

Ledamöter

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Anna J ohans son (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Marie Lindberg (S)

ö vriga deltagande

Jörgen Hansson, ekonomichef,§§ · 2 - 3
Marie-Louise Fahlström, kultur- och fritidschef, §§ . 3 - 4
Calle Eliasson, sarnhällsbyggnadschef, § 4
Thomas Gustafsson, fastighetschef, § · 4
Lisbeth Göthberg, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Marie Lindberg (S)

Justeringens
plats och tid

stadshuset 20 12-0l-13

Underskrifter
Paragrafer

1 _ 4

sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2012-0 1-1 o

Datum för
anslags uppsättande

2012-0 1-13

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Christina Grahn

Datum för
anslags nedtagande

201 2-02-06

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

20 12-01-1 o

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au§ l

Dagordning
Allmänna utskottets beslut
A llmänna utskottet beslutar att:
beredningsärendet uppföljning av PwC-rapport tillkommer,
beredningsärendet riktlinjer vid hot och våld tillkommer,
informationsärendet inför PFÖ 20 13 tillkommer,
informationsärendet politikerenkät tillkommer, samt
i övrigt godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

2

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 12-01 -1 o

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § · 2

Informations- och diskussionsärenden
Politikerenkät
Kommunsekreterare Edvin Ekholm
Inför PFÖ 20 13
EkonomichefJörgen Hansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beredningsärenden
Riktlinjer vid hot och våld (2012- 16).
Inköp av biografutrustning (20 11-444 ).
Föredragande: Kultur ochfritidschef Marie-Louise Fahlström
Uppfölj ning av PwC-rapport (201 1-1 14).
Föredragande: EkonomichefJörgen Hansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

't) HJO

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

Sammantrådesdatum

2012-01 -1 o

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Au§ · 4

2011-629

lnriktningsbeslut, kulturkvarteret Pedagogien
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
uppdra åt förvaltningen att inrikta det fortsatta arbetet med kulturkvarteret
Pedagogien mot att samla bibliotek, ungdomsgård, turistservice, fasta och tillfälliga utställningar, bio, teater, musikevenemang, danskvällar, kursverksamhet, föredrag, events till kvmteret Pedagogien - en samlingspunkt där kommun, föreningar och näringsliv samverkar till att driva en mötesplats med kulturella förtecken anpassad för människor i alla åldrar- i enlighet med Parisgruppens utredning, samt
att Samskolan i första hand används till föredrag, events, fasta och tillfälliga
utställningar.
Allmänna utskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunchefen att utreda ekonomiska och fysiska möjligheter att flytta ungdomsgårdsverksamheten till kvarteret enligt separat uppdragsblankett
Bakgrund

På allmänna utskottets sammanträde 2011-12-21 diskuterades kulturkvarteret Pedagogien utifrån Parisgruppens utredning (20 11-629) och utredning om alternativa lokaler för fritidsgård och andra aktiviteter för alla åldrar (20 11-343). Diskussionen hänsköts till allmänna utskottet 20 12-0 1-1 O för att diskussion i de politiska
grupperna skulle genomföras. Genom åren har dessutom en rad andra utredningar
gjorts som syftat till att skapa möjligheter för en bredd av kultmella aktiviteter i
området. I budgeten 20 12-2014 finns pengar avsatta för upprustning och utveckling av kvarteret, både medel för investeringar och för att skärpa m·betet inom kultmturismområdet.
Allmänna utskottets samlade uppfattning är att det finns goda möjligheter att
lyckas med intentionerna i båda de utredningar (2011-629, 2011 -343) som ligger
till grund för beslutet, genom att Samskolan i första hand används till föredrag,
events, fasta och tillfälliga utställningar och att andra lokaler i området tillskapas
för ungdomsverksamheten som idag bedrivs i stationen.
Handling

Parisgruppens utredning om kulturkvarteret Pedagogien.
Uppdragsblankett, alternativ lokalisering av fritidsgården.

Utdragsbestyrkande

