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Regionstyrelsen §§ 1-21 

Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 

 
Plats: Regionens Hus, sal A 

§ 10 Begäran om omdisponering av fullmäktige 
beslutade investeringsobjekt 
Diarienummer: RJL 2017/74 

  

Beslut 

 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att  

 Beviljade investeringsmedel om 2 400 000 kronor omdisponeras 

till inköp av automatiserade vinschar/punktlyftar samt 

scenvagnar  
 

Sammanfattning  
I beslutad investeringsplan i Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 

finns 2 400 000 kronor för investering i scenvagnar på Smålands Musik 

och Teater. Investeringsanslaget föreslås till största del omdisponeras 

eftersom automatiserade vinschar/punktlyftar behöver prioriteras. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

ordförande 

Rachel De Basso   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

Lena Strand   
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 6 Begäran om omdisponering av fullmäktige 
beslutade investeringsobjekt
Diarienummer: RJL 2017/74

Beslut
 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Beviljade investeringsmedel om 2 400 000 kronor 
omdisponeras till inköp av automatiserade 
vinschar/punktlyftar samt scenvagnar 

Sammanfattning 
I beslutad investeringsplan i Budget 2016 med flerårsplan 2017-
2018 finns 2 400 000 kronor för investering i scenvagnar på 
Smålands Musik och Teater. Investeringsanslaget föreslås till 
största del omdisponeras eftersom automatiserade vinschar/ 
punktlyftar behöver prioriteras.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm  
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionfullmäktige 

Omdisponering av beviljad investering 
Smålands Musik och Teater

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar

 beviljade investeringsmedel om 2 400 000 kronor omdisponeras till inköp 
av automatiserade vinschar/punktlyftar samt scenvagnar

Sammanfattning
I beslutad investeringsplan i Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 finns 
2 400 000 kronor för investering i scenvagnar på Smålands Musik och Teater. 
Investeringsanslaget föreslås till största del omdisponeras eftersom 
automatiserade vinschar/punktlyftar behöver prioriteras.  

Information i ärendet
Bakgrund
I beslutad investeringsplan i Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 finns 
2 400 000 kronor för investering i scenvagnar på Smålands Musik och Teater, 
Kulturhuset Spira i förteckningen över specificerade inventarier. 

Scenvagnar används för att genomföra stora avancerade scenskiften inför publik 
med begränsad teknisk bemanning vilket möjliggör repertoarverksamhet och 
musikteater. Nyttan med en investering i scenvagnar är även att scenskiften inför 
publik inte längre begränsas till teatern samt att bygg- och rivtider vid hantering 
av dekorer kan minskas. 

I dagsläget har Smålands Musik och Teater (Smot) ingen produktion som ska 
använda scenvagnar. Smot gör bedömningen att investeringsanslaget till största 
del behöver omdisponeras eftersom automatiserade vinschar/punktlyftar behöver 
prioriteras. Den föreställning som ska spelas hösten 2017, Les Miserable kräver 
vinschar/punktlyftar. Inledningsvis har diskussion förts med Wermlandsoperan 
om att kunna använda deras utrustning men det har visat sig inte vara möjligt. 
Utrustning går att hyra in men Smot gör bedömningen att det är mer 
kostnadseffektivt och verksamhetsmässigt säkert att investera permanent i 
utrustningen eftersom vinschar/punktlyftar är en typ av utrustning som kommer 
att behövas i Spiras scenteknik.
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Automatiserade vinschar/punktlyftar drar stora dekorelement på skenor som 
monteras i golv. Vinscharna är flexibla och kan även användas till att lyfta dekor, 
samt göra 3D flygningar i framtida produktioner. Nyttan med investering i 
vinschar är även att lyftpunkterna kan anpassas efter behov och lokal, bygg- och 
rivtider av dekor kan minskas, det är en flexibel och arbetsbesparande teknik i 
linje med repertoarverksamhet och musikteater. En operatör kan styra många 
automatiserade punktrörelser. 

Inom ramen för det beviljade investeringsanslaget på 2 400 000 kronor är 
förslaget därför att Smot disponerar 1 660 000 kronor till vinschar/punktlyftar och 
740 000 kronor till att påbörja anskaffningen av scenvagnar, med en vagn i stället 
för fyra som var tänkt från början. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10

Beslutet skickas till
Utbildning och Kultur, Smålands Musik och Teater

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör


