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Dnr KS 2016/165

§ 280 Karnas backe
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
-Kommunstyrelsens beslut 2017-03-13, § 58 att bevilja 5,7 Mkr ur
kommunstyrelsens investeringsbudget för att bygga utescen vid Karnas
Backe ska inte längre gälla.
-Överlämna frågan om att utveckla Karnas Backe - i enlighet med
intentionerna i den politiska majoritetens rapport (KS 2017-10-16, § 259) till kultur och fritidsnämnden.
-Kultur- och fritidsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott i februari 2018 med en redovisning av nämnden vidtagna och
planerade åtgärder i frågan. Redovisningen ska också belysa frågan om
åtgärderna ryms inom nämndens budget.

Reservation mot beslutet
Eva Lindholm (M), Birger Torkildsen (M) reserverar sig avseende attsatserna två och tre till förmån för eget yrkande.
Stefan Borg (SD), Gert Nygren (SPI) och Björn Åvik (SPI) reserverar sig
mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26, § 72 att godkänna en rapport
gällande skapande av ett kulturkvarter och beslutade samtidigt att
genomförande av delprojektet Ernst Ahlgrensparken och Parktorget skulle
påbörjas. Nämnda projekt innehöll bl a ett förslag om byggande av en
utomhusscen.
Under hösten 2015 tillsattes en ny politisk styrgrupp för genomförande av
hela kulturkvartersprojektet (KSAU 2015-08-19, § 323). Styrgruppen
föreslog att en ny alternativ placering av den planerade utomhusscenen – i
Karnas Backe - skulle utredas.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07, § 135 att anslå 200 tkr för en
fördjupad förstudie avseende alternativ placering av utomhusscen i Karnas
Backe. Samhällsbyggnadschefen fick samtidigt i uppdrag att genomföra
studien.
Efter genomförd förstudie beslutade kommunstyrelsen 2017-03-13, § 58 att
anslå 5,7 Mkr från kommunstyrelsens investeringsbudget för att bygga en
utescen vid Karnas Backe.
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Forts. § 280
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-13, § 229 att en
medborgardialog angående utvecklingen av Karnas Backe skulle
genomföras innan bygget av den planerade utomhusscenen genomfördes.
Som ett resultat av de synpunkter och förslag som framkom vid ovan
nämnda medborgardialog meddelade den politiska majoriteten sin
inställning i form av en rapport till kommunstyrelsen 2017-10-16. I
rapporten föreslås att utvecklingen av området Karnas Backe
huvudsakligen ska göras genom att påbörja en tillsnyggning av området,
vilket bl a innebär nya bodar och toaletter samt översyn av grillplatser,
utegym och boulebana. Rapporten innebär att det tidigare planerade bygget
av utescen på området inte ska genomföras i nuläget.
Mot bakgrund av att den i rapporten föreslagna utvecklingen av området
primärt bedöms vara en fråga för kultur- och fritidsnämnden föreslås att
kommunstyrelsen överlämnar frågan om utveckling av området Karnas
Backe till kultur- och fritidsnämnden. Eftersom frågan visat sig vara av
stort intresse för kommuninvånarna föreslås att nämnden återrapporterar
vidtagna och planerade åtgärder till kommunstyrelsen. Rapporten bör
också redovisa eventuella budgetmässiga effekter.

Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Eva Lindholm (M) yrkar med instämmande av Stefan Borg (SD) och Gert
Nygren (SPI) bifall till första att-satsen och avslag på andra och tredje attsatserna.

Beslutsordning
Ordföranden konstarera att det endast finns bifallsyrkande för att-sats ett.
Ordföranden ställer proposition på om andra och tredje att-satserna ska
bifallas eller avslås och finner att kommunstyrelsen beslutat bifall andra
och tredje att-satserna.
Votering begärs.

Omröstning
Ordföranden fastställer följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall till att-sats två och tre.
Nej-röst för avslag till att-sats två och tre.
Ja: Susanne Meijer (S), Magnus Lennartson (C), Henrik Andersson (S),
Lena Rosvall (S), Anders Larsson (C), Birger Larsson (L) och Håkan
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Forts. § 280
Nej: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (-), Björn Åvik (SPI), Gert Nygren
(SPI), Birger Torkildsen (M) och Eva Lindholm (M).
Ja: 7 Nej: 6
Kommunstyrelsen har beslutat att bifalla beslutsförslaget i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2017-10-24.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26, § 72.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-19, § 323.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 135.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-13, § 58.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-06-13, § 229.
Kommunstyrelsen beslut 2017-10-16, § 259.
_____
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