ö Österåker
Sammanträdesprotokoll för
Kultur- och fritidsnämnden
Tid

Torsdagen den I I april 2019, kl. 18.00-20.25

Plats

Friidrottsarenan, Hackstavägen, Åkersberga

Närvarande

Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera, § 3:2

Kristina Embäck (S)

Sekreterare
Fredrik Zethraeus §§ 3:1 -3:7

Ordförande
Arne Ekstrand (KD) §§ 3:1- 3:7

Justerande
Kristina Embäck (S) §§ 3: 1-3:7

Anslagsbevis
Justering tillkännagiven
genom anslag

2019-04-16 - 2019-05-06

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2019-04-11
^J&rlfur- och fritidsförvaltningen, Alceahuset, Åkersberga

Fredrik Zethraeus

ö Österåker
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Närvarolista
Parti

Ledamöter

Närvarande

Arne Ekstrand, ordförande

X

C

Monica Hinders, 1: e vic e ordf.

X

S

Kristina Embäck, 2:e vice ordf.

X

M

Johan Carselind

X

L

Åke Thomasson

X

Erika Strömstedt Taubert

-

Amanda Ringstedt

X

Erik Lorinder

-

KD

KD
S
RP

Ej tjänstgörande §§

M

Anneli Hogreve

X

M

Thomas Molin

X

L

Carl-Oscar Törnros

X

C

Björn Langley

X

Leif Hermansson

X

Daniel Lagunas

X

Kenneth Johansson

X

V
MP

Övriga närvarande

Anneli H.

Leif H.
Tjänstgörande §§

Ersättare

SD

Ersättare §§

Funktion

Eva W iström

Förvaltningschef

Katti Bauer

Idrottsstrateg

Fredrik Zethraeus

Kommunsekreterare

i
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

o Österåker
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Register till Kultur- och fritidsnämndens protokoll I I april 2019
§3:1 L pprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
§ 3:2 Anmälan om jäv
§ 3:3 Val av justerare samt tid för justering och information
§ 3:4 Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per februari 2019
§ 3:5 Redovisning av fattade delegationsbeslut 2019-02-19 - 2019-03-22
§ 3:6 Information frän förvaltningen
§3:7 Övriga frågor

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KFN § 3:1

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag ull dagordning samt tillhörande handlingar.

Övriga frågor
Kenneth Johansson (MP) anmäler fråga om multihallen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

o Österåker
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KFN § 3 :2

Anmälan om jäv
Ordföranden frågar om någon vill anmäla jäv i fråga pä utställd dagordning och får nekande
till svar.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0Österåker
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KFN § 3:3

Val av justerare samt tid för justering och information
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Kristina Embäck (S) till justerare. Protokollet justeras senast
måndagen den 15 april 2019 klockan 10:30, Kultur- och fritidsförvaltningen, Alceahuset,
Akersberga.

Sammanfattning
Arne Ekstrand (KD) föreslår Kristina 1 imbäck (S) till justerare. Protokollet föresläs justeras
senast måndagen den 15 april klockan 10.30 , Kultur- och fritidsförvaltningen, Alceahuset,
Akersberga.

Information
- Marie Johansson från Akersberga Sportklubb informerar om sin verksamhet.
- Michael Hammar frän Stockholms Idrottsförbund informerar om strategi 2025.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
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KFN § 3 :4

Dnr KFN 15 2019/0 061

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per
februari 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning per februari 2019 noteras till
protokollet.

Sammanfattning
Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari var 11,8 mnkr och motsvarar 14 %
av helårsbudgeten. Avvikelsen är 1,8 mnkr lägre nettokostnader och avvikelserna är till större
delen temporär. Prognosen är 87,4 mnkr vilket är samma som budgeterat.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlätande daterad 2019-03-25.

Förslag till beslut
Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till K ultur- och fritidsförvaltningens besluts förslag
innebärande att Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning per februari 2019
noteras till p rotokollet.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrand (KD)
yrkande och finner att sä är fallet.

Expedieras
- Akten

V
justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

o Österåker
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KFN § 3 :5

Dnr KFN 15 2019 /0025

Redovisning av delegationsbeslut 2019-02-19 - 2019-03-22
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till o rdförande eller
tjänsteman enligt en av Kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning (antagen
2015-04-29, dnr KFN15 2015/0028-002). Dessa beslut ska r edovisas i Kultur- och
fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden far ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan Kultur- och fritidsnämnden återkalla lämnad
delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos nämndsekreteraren under
sammanträdet och därefter.
l iden för överklagande av beslut som fattas med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. att
Kultur- och fritidsnämndens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och
anslagsbevis är uppsatt pä kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte mvndighetsärenden
där tiden börjar löpa frän det datum dä sökande fått del av b eslutet.
Beslutets innehåll i korthet

Antal

Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i
delegations
ordningen

Projektgruppen för "Unga utbildar
unga inom HBTQ" beviljas 10 000
kronor för utbildning och
deltagande i Pride.
Bidraget Ungas egen organisering.
Projektgruppen för "Spadag
2019" beviljas 6 000 kronor för att
genomföra en gemensamhetsdag fri
från kroppsfixering för
unga som identifierar sig
som tjej.
Sportlovsaktivitet.
Bidraget Ungas egen organisering
Projektgruppen för "Ervis skidresa
2019" beviljas 10 000 kronor för
skidresa till Romme
för upp till 50 ungdomar som har
liten eller ingen erfarenhet av
skidåkning. Bidraget Ungas egen
organisering.

1

L. Skarstedt

2019-02-19

p. 2

1

L. Skarstedt

2019-02-19

p. 2

1

L. Skarstedt

2019-03-12

p. 2

Expedieras
- Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
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KFN § 3 :6

Dnr KFN IS 2019/0026

Information från förvaltningen
Ewa Wiström informerar om utförda och pågående projekt inom nämndens område:
•

Skrivar tävling

•

Besök Linköping

•

Lupp

•

Idrottsgala

•

Aktivitetsstöd

•

Nuni

•

Konstgräs Margretelund

•

Röllingby

•

Digitalisering

•

Friidrottsarenan

•

Nya rutiner musikskola — Rutinerna bifogas protokollet.

•

Slussvaktarbostaden

•

Skapande söndag

•

Barnteater

•

Konsert Säbykyrkan

•

I •ornvårdsseminarium

•

Kulturevenemangsbidrag

•

Friluftsstrategi

•

Nytt kulturmiljöprogram

- Kultur- och fritidsnämndens postlista 2019-02-25 - 2019-03-22.

Expedieras
- Akten

4^

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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0 Österåker
Nya reviderade rutiner för utförarna av musikundervisning i Ö steråkers
kommun
1. Ansökan till ny kurs sker term insvis. För att den ska vara giltig behöver
vårdnadshavare, tills det att eleven fyllt 18 år, an söka via kommunens vvebbplats
och signera med si tt personliga mobila bankid. Un dantag är om eleven har
skyddad adress, då sker ansökan via kommunens handläggare på en blankett.
Ansökan är bindande från sö ndag vecka 34 för höstterminen och s öndag vecka 2
för vårterminen och kommune n tillämpar inte kö system. Det går endast att söka
en kurs inom varje kat egori.1
2. Skolan erbjuder max tre försl ag på tider. Elev en får dra tillbaka sin ansökan om
tiderna inte fungerar, då sätter skolan status "ej antagen".2 Alla elever ska ha fått
förslag till schema och accepterat det senast fredag vecka 37. Först när eleven fått
och accepterat sitt schema är eleven antagen. Hel terminskurs startar tidigast
vecka 36 men har sista ansök ningsdag söndag vecka 36 (höstterminen) och
söndag vecka 3 (vårterminen). Ansökan till halv terminskurser sker från och med
vecka 38 fram till söndag vecka 42 och startar tidigast vecka 43.
3. Återanmälan3 skickas ut inför vårterminen s kurser under vecka 45 (året innan
kurserna startar) och för höstterminens kurser vecka 17 (samma år som kur sen
startar) av kommunen. Senast svar på åt eranmälan inför hö stterminen ska vara
inkommen till kommun en senast söndag vecka 34 eller vecka 2 för vårterminen.
De elever som har tack at ja på återanmälan är antagna och rutiner enligt punkt 2
ovan ska följas. Annars avslutas kursen den 30 juni för vårterminen och den 31
december för höstterminen.
Övrigt:
•
•
•

Antagningsdatum ska vara samma dag som eleven har bli vit antagen (det vill
säga fått och accepterat schema), inte kursens startdatum.
Om eleven genom skada eller annan giltig orsak inte kan genomföra vald kurs ska
leverantören kontakta kommunen för att diskutera byte av k urs.
Om en kurs int e blir av beh över skolan meddela kom munen det in nan kursstart,
så att de antagna eleverna får beske d och eventuellt annat erbjudande om kurs.

•

Viktigt är att skolan meddelar de elever som går på en årskursbunden kurs (till
exempel SHOW & SCEN ÅK 1-2) att de måste tacka nej på återanmälan för att
istället kunna söka till årskurs 3.

•
•

Leverantören måste ansvara för att rapportera avvikelser till kom munen.
Vid byte av kurs eller ändring av status "antagen" ska detta endast göras av
kommunen och medd elas då till kffmusikval@osteraker.se

Med kategori menas; ämneskurs 1-4 elever, Gruppkurs 5-12 elever, ensemblekurs fler än 13 elever.
Under förutsättning att eleven i systemet har "sökt" eller "prelantagen" som status.
3 Återanmälan gäller enbart helterminskurser.

1

2
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KFN § 3 :7

Dnr KFN 15 2019/ 0020

Övriga frågor
Kenneth Johansson (MP) frågar om multihallen
Svar: Ewa Wiström besvarade frågan under punkten Information från förvaltningen.

Expedieras
- Akten

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

