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Register
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december

2020
fastställande av

dagordning och Övriga frågor
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Anmälan
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tid för justering
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Konstprogram
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Meddelanden och information

§
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§ 8:11

WA.

och information

med

november 2020

anledning av Corona/ Covid-19

för multihallcn

vilka

anmälcs

i

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av fattade delegationsbeslut 2020-1'1-06-_2020-12-'14
Övriga frågor

Em

Justerandes signaturer
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§ 8:I

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Dagordningen

fastställs enligt utkast.

Ärende
Till

sammanträdet har utsänts

kallelse

med

förslag

till

dagordning samt tillhörande handlingar.

Övriga frågor
Arne Ekstrand

(Zz

tackar för året

m.m.

6%

Justerandes signaturer
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Anmälan

om

jäv

frågar om någon vill anmäla
Hermansson (SD) anmäler jäv i fråga 6.

Ordföranden

C“

jäv

i

fråga på utställd

dagordning och Leif

Em

Justerandes signaturer
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5 8:3

Val av justerare

samt

tid

för justering och information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Kristina
anslutning

till

Embäck

(5)

till

justerare. Protokollet justeras

i

sammanträdet, Kansliet, Alceahuset, Åkersberga.

Sammanfattning
Arne Ekstrand (KD)
anslutning

till

föreslår Kristina

Embäck

(S)

till

justerare. Protokollet föreslås justeras

sammanträdet, Kansliet, Alceahuset, Åkersberga.

Information

om kommande renovering Åkersberga
ungdomslots, informerar om Samsyn Österåker.
förvaltningschef, informerade om ”listan”.

Arne Ekstrand (KD) informerar
Lottie Skarstcdt,

Katarina Frame,

QQM

IP.

,564

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN

§ 8:4

I

5

2020/0033

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per

november 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
november 2020

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per

'1.

godkänns.

november 2020

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per

2.

överlämnas

till

Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Nämndens nettokostnad
91

0/0

av hclårsbudgcten.

budgetramcn. Prognosen

för perioden januari

Nämnden

till

november var

80,4

mnkr och motsvarar

prognosticcrar ingen budgetavvikelsc gentemot

för helåret är 88,8

mnkr.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-07.

Förslag

beslut

till

Arne Ekstrand (KD) yrkar
innebärande
“1.

bifall

till

Kultur- och fritidsföwaltningcns beslutsförslag

att

Godkänna Kultur _och fritidsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per november

2020.
2.

Kultur och fritidsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per november 2020

överlämnas

till

Kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden frågar
yrkande och finner

om Kultur-

och fritidsnämnden beslutar

enligt

Arne Ekstrands (KD)

att så är fallet.

Expedieras
-

Ekonomidirektör

-

Akten

Off.

;gm

Justerandes signaturer
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Dnr KFNI5 2020/OI

§ 8:5

19

Kultur- och fritidsnämndens attestförteckning 202I

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Utbetalningar exkl. hyreskostnader

som

överstiger

fem prisbasbelopp ska granskas av

enhetschef och attesteras av respektive förvaltningschef (prisbasbelopp för år 2021 är

47 600 kr och 5 basbelopp

blir

238 000

2.

Godkänna

3.

Bemyndiga förvaltningschef att

4.

Godkänna

och
5.

kr).

generell attesträtt för förvaltningschef.
utse beslutsattestanter under året.

generell attesträtt för kultur-

och fritidsförvaltningens controller inom Kultur-

verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1.
till beslutsattestantcr för kultur- och fritidsnämnden

fritidsförvaltningens

Godkänna

förslaget

Sammanfattning
I enlighet med attcst- och
beslutsattestantcr

och

utanordningsreglcmcntet

nämnd/ styrelse

skall respektive

ersättare för olika ansvarskoder

enligt bilaga

1.

utse

inom respektive verksamhetsområde

för 2021.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2020-'1'1-18.

Förslag

beslut

till

Arne Ekstrand (KD) yrkar
innebärande
'1.

bifall

till

Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

att

Utbetalningar exkl. hyreskostnadcr

som

överstiger

fem prisbasbelopp ska granskas av

enhetschef och attestcras av respektive förvaltningschef (prisbasbelopp för år 2021 är

47 600 kr och 5 basbelopp

blir

238 000

2.

Godkänna

3.

Bemyndiga förvaltningschef att

kr).

generell attesträtt för förvaltningschef.
utse beslutsattcstantcr under året.

Godkänna generell attesträtt för kultur- och fritidsföwaltningens controller inom Kulturoch fritidsföwaltningens verksamhetsområde som omfattas av bilaga
5. Godkänna förslaget till beslutsattcstantcr för kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga

4.

'1.

'1.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar
yrkande och ñnner att så är fallet.

enligt

Arne Ekstrands (KD)

Expedieras
-

Ekonomidirektör

-

Akten

WW

'Ek

Justerandes signaturer

A
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Dnr KFNIS 2020/0123

8:6

Extra fördelning av aktivitetsbidrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Bevilja anläggningsstöd

till

listade föreningar enligt följande fördelning

Roslagskulla IF

Belysning,

100 000 kr

Ljusterö IS

Tennisbana

100 000 kr

Kaizenkan

Reganläggningsstöd 30 000 kr

ÅBK

Avlopp

26 000 kr
256 000 kr

Totalt

Sammanfattning

Som

bidragsberättigad förening, aktjvi Österåkers

anläggningsbidrag

om

kommun,

har du möjlighet

föreningen äger/ driftar egen anläggning

eller

att

ansöka

hyr av annan hyresvärd än

kommunen.
I

vissa

fall

kan anläggningsbidmg sökas för särskilda åtgärder på en sådan anläggning.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08.

Förslag

till

beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar

bifall

till

Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande
Bevilja anläggningsstöd

till

listade föreningar enligt följande fördelning

Roslagskulla IF

Belysning,

Ljusterö IS

Tennisbana

'100

000 kr

000 kr
Reganläggningsstöd 30 000 kr
26 000 kr
Avlopp
256 000 kr

Kaizenkan

ÅBK
Totalt

'100

Propositionsordning
Ordföranden

frågar

yrkande och finner

om

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands

(KD)

att så är fallet.

Expedieras
Akten

M 6%
Justerandes signaturer

om
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Dnr KFNI5 2020/0I2I

8:7

Tillfälligt

med

beslut angående utbetalning av aktivitetsstödet

anledning av Corona/Covid- 9- Ansökan för
I

HT-20

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1.

Erbjuda

sin

och

idrotts-

friluftsföreningar

Österåkers

i

kommun Aktivitetsstöd

i

med

enlighet

ansökan för höstterminen 2019.

2.

Förändringen

3.

Kostnaden

gäller

ansökan för höstterminen 2020, vilken betalas ut mars 2021.

för aktivitetsbidmget tas

inom ramen

för Kultur-

och fritidsnämndens

bidragsbudget 2021.

Sammanfattning

Med

anledning av rådande situation

ungdomsförcningar möjlighet
normalt ut för genomförda
bidrag. 1'7Öreningarnas

normal nivå

med Covid

'19

fortsatt att utföra sin

aktiviteter,

ekonomi

är

i

kan inga

många

fall

påverkas

kommunens

barn- och

verksamhet. Aktivitetsbidrag betalas

aktiviteter

genomföras

ansträngd och möjlighet

får
till

föreningen inga
Aktivitetsstöd

i

är ett sätt att lindra detta.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2020-11-19.

Förslag

beslut

till

Arne Ekstrand (KD) yrkar

bifall

till

Kultur- och fritidsföwaltningcns beslutsförslag

innebärande
'1.Iiårbjuda idrotts-

sin

ansökan

för

2.

Förändringen

3.

Kostnaden

och

friluftsföreningar

i

Österåkers

kommun Aktivitetsstöd

i

enlighet

med

höstterminen 2019.
gäller

ansökan för höstterminen 2020, vilken betalas ut mars 202

för aktivitetsbidraget tas

inom ramen

för Kultur-

'1.

och fritidsnämndens

bidragsbudgct 2021.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar
yrkande och finner att så är fallet.

enligt .Arne

Ekstrands (KD)

Expedieras
Akten

W

544

Justerandes signaturer
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Dnr KFNIS 2020/0I24
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Konstprogram för multihallen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1.

Anta konstprogram

2.

Ärendet

för multihallen.

justeras omedelbart.

Sammanfattning
Konstprogrammet fungerar som

ett

levande arbetsdokument under planering av byggnation

av Multihallen och är en utredning av konstens förutsättningar och möjligheter. Syftet

konstprogrammct

är att garantera professionalitct

och

kvalitet

samt

ligga

till

med

grund för

upprättande av en uppdragsbeskrivning inför upphandling av konstnär.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-01.

Förslag

till

beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar

bifall

till

Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande
'1.

Anta konstprogram

2.

.Ärendet justeras omedelbart.

för multjhallen.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar
yrkande och ñnner att så är fallet.

enligt

Arne Ekstrands (KD)

Expedieras
Akten

Ett

544

Justerandes signaturer
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Dnr KFN 2020/0029

§ 8:9

Meddelanden och information

vilka

anmäles

Kultur- och

i

fritidsnämnden
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som
redovisas för Kultur- och fritidsnämnden. Meddelanden och information finns i
kansliet

samt hos nämndekreteraren

Anmälan

efter

är av Vikt
sin helhet

hos

sammanträdet.

av meddelanden och information

som inkommit

Kultur- och fritidsnämnden

till

under perioden 2020-11-06-2020-12-14

om anläggningsbidrag 2020,-

KFN 15 2020/0123-04j Ansökan

Ljusterö IS och

\

20204241 Lottie

Skars;t<=..fc_ityl

'

..1
'i

'
,

\

ÅBK

i

2020-12-08 Anna Corbett

KFN 15 2020/0126-01 Länsstyrelsens beslut ärende 436-63994-2020 gällande
ansökan

om

bidrag

till

kunskapsunderlag för

Boskopstuna borgruin

KFN 15 2020/011&01 Granskning för detaljplan Röllingby södra etapp

1

i

:

2020-11-13; KatarinaFremeå
'

Österåkers

KFN 15 2020/0008-04 Redovisning av Kulturevenemangsbidrag 2020, Konst
Roslagen

-

'

kommun
Öppna

'

.

i

2020-11-10 Birgit Lindholm

ateljéer

_

Expedieras
-

Akten

W

W

Justerandes signaturer
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§ 7;

|

Dnr KFN

0

I

5

2020/0028

Redovisning av delegationsbeslut 2020-I I-06-2020- 2-l4
I

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har

till

viss del Överlåtit sin beslutanderätt

till

ordförande

eller

tjänsteman enligt en av Kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning (antagen

2015-04-29, dnr

KFN15

2015/0028-002). Dessa beslut ska redovisas

Kultur- och

i

fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden får
fastställa delegeringsbesluten.

Däremot kan

ompröva

eller

Kultur- och fritidsnämnden återkalla lämnad

i sin helhet, finns tillgängliga hos nämndsckretemren före
sammanträdet och därefter hos kansliet.
Tiden för överklagande av beslut som fattas med stöd av delegation börjar löpa fr.0.m. att
Kultur- och fritidsnämndens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och

delegering. Delegationsbesluten,

anslagsbevis är uppsatt på

kommunens

anslagstavla. Detta gäller

där tiden börjar löpa från det datum då sökande

Beslutsfattare

(namn och

befattning)

Förvaltning:

fått del

dock

inte

myndighetsärcnden

av beslutet.

Katti Bauer, fritidschef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Anmälningsdag

(fylls

Anmälningsperiod

Beslutetsuinnehåll

i

av nämndsekr.)

(fylls

i

.3)6'7025)

/AIQ '

/

F

av nämndsekr.)

Datum

i

korthet/Arende

§

i

delegations-

ordningen

Förvaras hos
handläggare

39 utbetalningar av kommunalt
aktivitetsstöd

till

en

total

summa

av 2 238 892 kr

Expedieras
-

Åkten

M %A
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§

Dnr KFN 2020/0029

sno

Övriga frågor
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Arne Ekstrand (KD) tackar nämndenför året som
gått med en julgåva föreställande en ñgurin-replika av det arkeologiska utgrävningen i
T råsätu'a. Figurinen framställer en människa med här, ögon näsa och skägg som blickar upp
skyn och är ca 4600 år gammal.

ML
usterandes

si

§54
8 naturer

Utdra g sbestY rkande

i

