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§ 26
Ny AV-teknik till Kulturrummet (KN 2020.031)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden beslutar att använda 400 000 kr avsatta från investeringsmedel årligt anslag 
till ny AV-teknik till Kulturrummet.

Ärendebeskrivning

Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus används till Kulturförvaltningens olika kulturprogram 
såsom teater, konserter, film, men hyrs även ut till såväl externa som interna kunder, till 
exempel till föreläsningar, informationsträffar och förenings- arrangemang. 
Kommunfullmäktige har sina möten där och fullmäktiges behov på AV-teknik, det vill säga; 
ljud, mikrofoner, ljus, pekskärmar, spegling av flera datorer, projicering av filmduk och 
datorskärmar, styr till stor del de höga krav som ställs på väl fungerande AV-teknik i 
kulturrummet.

Den befintliga tekniken i Kulturrummet köptes in till öppnandet av Vallentuna Kulturhus 
2012. Detta är nu för gammalt och klarar inte av nya tekniska behov. För att kunna genomföra 
den verksamhet som krävs för att uppfylla Kulturförvaltningens uppdrag i Kulturrummet, så 
behövs det köpas in ny AV-teknik till en kostnad av
400 000kr.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-05, Ny AV-teknik till Kulturrummet
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Tjänsteskrivelse

Ny AV-teknik till Kulturrummet

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att använda 400 000 kr avsatta från investeringsmedel 
årligt anslag till ny AV-teknik till Kulturrummet. 

Ärendet i korthet

Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus används till Kulturförvaltningens olika 
kulturprogram såsom teater, konserter, film, men hyrs även ut till såväl externa som 
interna kunder, till exempel till föreläsningar, informationsträffar och förenings- 
arrangemang. Kommunfullmäktige har sina möten där och fullmäktiges behov på AV-
teknik, det vill säga; ljud, mikrofoner, ljus, pekskärmar, spegling av flera datorer, 
projicering av filmduk och datorskärmar, styr till stor del de höga krav som ställs på 
väl fungerande AV-teknik i kulturrummet. 

Den befintliga tekniken i Kulturrummet köptes in till öppnandet av Vallentuna 
Kulturhus 2012. Detta är nu för gammalt och klarar inte av nya tekniska behov. För 
att kunna genomföra den verksamhet som krävs för att uppfylla Kulturförvaltningens 
uppdrag i Kulturrummet, så behövs det köpas in ny AV-teknik till en kostnad av 
400 000kr.

Handlingar
Tjänsteskrivelse 2020-05-05, Ny AV-teknik till Kulturrummet

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till
Akten
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