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Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 20I9-I I-06

Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

KD Arne Ekstrand, ordförande X
C Monica Hinders, I: e vice ordf. X
5 Kristina Embäck, 2:e vice ordf. X
M Johan Carselind X
L Åke Thomasson X
KD Erika Strömstedt Taubert X
S Amanda Ringstedt X
RP Erik Lorinder X

Ersättare Tjänstgörande §§

M Anneli Hogreve X
M Thomas Molin X
L Carl-Oscar Törnros X
C Björn Langley X
SD Leif Hermansson X
V Daniel Lagunas X
MP Kenneth Johansson X

Övriga närvarande Funktion

Eva Wiström Förvaltningschef

Eva Axelsson Contfoller

Katti Bauer Sakkunnig

Maria Söderlund Sakkunnig

Lottie Skarstedt Ungdomslots och fritidskonsulent

Anna Corbett Enhetschef på bibliotek och kultur

Sara Salminen Nämndsekreterare

W ?rå/'F

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 20I9-I 1-06

Register till Kultur- och fritidsnämndens protokoll 3 oktober 20 l 9

§ 7:1 Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

§ 7:2 Anmälan om jäv

§ 7:3 Val av justerare samt tid för justering och information

§ 7:4 Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning per september 2019

§ 7:5 Redovisning av medborgarförslag nr 15/2019- Utveckla/bygg skatepark.

§ 7:6 Redovisning av medborgarförslag nr 17/2019- Inomhusvelodrom

§ 7:7 Redovisning av utredning av möjligheten till finansiering av Sommarklubb för att stärka

kulturutbudet för barn och unga under sommarlovet.

§ 7:8 Beställning av verksamhet utförd av kommunala musikskolan i Österåkers kommun

§ 7:9 Information från förvaltningen

§ 7:10 Meddelanden/postüsta

§ 7:11 Redovisning av fattade delegationsbeslut

§ 7:12 Övriga frågor

WMM
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 7:1

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

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

Övriga frågor

Åke Thomasson (L) anmäler tre övriga frågor:

1 .Kulturskola

2.80mmarscen

3.Musikskoleverksamhet

W 5/64
justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 7:2

Anmälan om jäv

Ordföranden frågar om någon vill anmäla jäv i fråga på utställd dagordning och får nekande

till svar.

Expedieras
- Akten

CM EM
Justerandes signaturer

I

Utdragsbestyrkande
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KFN § 7:3

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 11 november 2019, klockan 10:30, Trastsj ön, Alceahuset, Åkersberga.

Sammanfattning

Arne Ekstrand (KD) föreslår Kristina Embäck (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras

senast måndagen den 11 november 2019, klockan 10.30, Trastsj ön, Alceahuset, Åkersberga.

Expedieras
- Akten

QW EM
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 7:4 Dnr' KFNI5 20l9/006I

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning per september

20 I 9

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Godkänna Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per september 2019.

2. Överlämna Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per september 2019, till

Kommunstyrelsen.

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förteckning över de skolor som tagit del av

Kulturrådets satsning gällande skolbibliotek och ska biläggas protokollet.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september var 63,4 mnkr och motsvarar 73%
av helårsbudgeten. Prognosen för helåret är 86,9 mnkr Vilket motsvarar 0,5 mnkr lägre

kostnader än budget 2019.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-09.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande

1. Godkänna Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per september 2019.

2. Överlämna Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per september 2019, till

Kommunstyrelsen.

Arne Ekstrand (KD) yrkar på tillägg innebärande att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en

förteckning över de skolor som tagit del av Kulturrådets satsning gällande skolbibliotek och

ska biläggas protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)
yrkanden och fmner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- AktenWW

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 75 Dnr KFNI5 20|9/oos4

Svar på medborgarförslag nr I5/20 I 9 - Utveckla/bygg ny skatepark

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Anse medborgarförslag nr 15/2019 besvarad genom att kostnader för utredning beaktas i

budget 2020.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inkommit till Österåkers kommun den 19 mars 2019, föreslås att en

befintlig skatepark Vid sporthallen utvecklas alternativt att det anläggs en ny skatepark i

anslutning till Österåkers gymnasium.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-12.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att anse medborgarförslag nr 15/2019 besvarad genom att kostnader för

utredning beaktas i budget 2020.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)
yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Akten

WMA
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 7:6 Dnr KFN I5120l9/0083

Svar på medborgarförslag nr I7/20 I 9 - Inomhusvelodrom

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Avslå medborgarförslag nr 17/2019 med hänvisning till avsaknad av intressenter och
sponsorer.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 17/2019- Inomhusvelodrom går ut på att anlägga en inomhusvelodrom
för bancykling Vilket enligt förslagsställaren skulle locka cyklister från i huvudsak

Mälardalsområdet.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-12.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsföwaltningens beslutsförslag

innebärande att avslå medborgarförslag nr 17/2019 med hänvisning till avsaknad av

intressenter och sponsorer.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)
yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Akten

Wák/Jr
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 7:7 Dnr KFNIS 20I9IOI 07

Redovisning av uppdrag att utreda möjlighet till finansiering av

Sommarklubb för att stärka kulturutbudet för barn och unga under

sommarlovet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Beakta utredningen av fmansiering av Sommarklubb för att stärka kulturutbudet för barn och

unga under sommarlovet i budget för 2020.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden utreder möjlighet att permanent ñnna finansiering av

verksamheten Sommarklubb, tidigare finanseriad genom statligt bidrag som nu upphör, för att

genom Sommarklubb erbjuda barn och unga i Österåkers kommun möten med kultur och

eget skapande.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att Kultur- och fritidsnämnden beaktar utredningen av finansiering av

Sommarklubb för att stärka kulturutbudet för barn och unga under sommarlovet i budget för

2020.

Propositionsordning
\ Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden enhälligt beslutar enligt Arne Ekstrands

(KD) yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras
- Akten

Om gm
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 7:8 Dnr KFN I5 20|9/0l20

Beställning avseende verksamhet utförd av kommunala musikskolan

i Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Ärendet bordläggs till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december 2019.

Sammanfattning

Enligt ”Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisationen i Österåkers kommun”
ska en skriftlig överenskommelse för direktbeställning göras. ”Beställningen avseende

verksamhet utförd av kommunala musikskolan i Österåkers kommun” ersätter tidigare
'

beställning, dnr KFN 1 5 2018/0062.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-21.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar att ärendet bordläggs till Kultur- och fritidsnämndens

sammanträde den 12 december 2019.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Akten

CM 644
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 7:9

Information från förvaltningen:

Maria Söderlund redovisade konstprojektet Mitt Åkersberga.

Arbetet på Kultur och fritidsförvaltningen 2019-11-06

0 LUPP är genomförd med drygt hälften av alla elever i 8:an och gy 2,

genomförandet fortsätter november ut.

o Påbörjar arbete som kan leda till Samsyn Österåker - ett

värdegrundsdokument/överenskommelse mellan kommun och idrotts- och

friluftsföreningar med Stockholmsidrotten som stöd; med strategi 2025 och

Barnkonventionen som grund.

o Tar fram utbildningsmaterial kring Barnkonventionen blir lag tillsammans med
Pedagogcentrum

0 Medverkar i arbetet med reviderad handlingsplan Våldsbejakande extremism

Toleransprojektet är igång med sin utbildningsfas för den ena ungdomslotsen.

o Barnteater Tappa tand med Moliere-ensemblen visades 14-16 oktober för fulla

salonger: 360 barn mellan 3-5 år besökte Kulturknuten.

0 Konstprojektet Mitt Åkersberga pågick 7 september - 12 oktober, över 700

nedladdningar och 4 guidade visningar.

0 Tuppen av Göran Strååt på Hackstahallen har renoverats.

0 filmen Folk vann första pris i mellanviktsklassen i årets STOCKmotion på Filmhuset

12 oktober.

0 Datorskolan med Rasmus på biblioteket

0 Höstlovsaktiviteter (Läsfrukostklubb, Teckna Manga, skapande aktiviteter, musik

och familjeföreställning om Halloween)

0 Författarbesök åk 3, inbjudna klasser och ett för allmänheten med Carolina Miilus

Larsen

o Författarbesök Gunnar Lind (Brända Hemman, Rysshärjningarna)

o Fritidsgårdarna har utställning i Galleri Vågen (Foto)

0 Vinylspelning med Jonas, Filosoficafé och Afternoon Tea (Om klanen Kennedy),

Bokbåten har varit ute på sin hösttur. Dansa och språka med bebis (Virveldans)

0 Tingshuset

0 28/9 123 Schtunk på Berga teater

0 6/10 Tyst teater: Peter Pan på Berga teater. En föreställning helt utan ord. En

produktion från Riksteatern.

0 13/10 Skapande söndag i Metodverkstan. Besöksrekord som gör att vi måste sätta

tak för antalet samtidiga besökare

W664
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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0 Den finsksvenska folkmusikgruppen Folk'Avant spelade barnföreställningen

Ljusmontören på Österåkers bibliotek kl 12 och gav konsert i Säbykyrkan kl 15 den

22/10.

Kultur för äldre w Fördelning av projektbidrag

Nya gardiner och mattor på Berga teater

Garage till höjdhoppsmattan på friidrottsarenan

Aktivitetsstöd till föreningar har betalats ut

Sporthallsmöte med föreningarna har genomförts

Idrotts- och friluftsrådsmöte har genomförts

Förvaltningen har haft möte med Stockholmsidrotten

Övriga föreningsmöten har genomförts

Expedieras
- Akten

'N

EM
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 20 I9-I I-06

KFN § 7:10 Dnr KFN 20l9/006I

Meddelanden/postlista

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt

redovisas för Kultur- och fritidsnämnden. Meddelanden och information finns i sin helhet hos

kansliet samt hos nämndekreteraren efter sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kultur- och fritidsnämnden

under perioden 2019-09-26-2019-11-01

Ansökan om anläggningsbidrag, Kulturföreningen Livat dnr KFN 2019/0119

Expedieras
- Akten

Møøâr
justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 7:| I Dnr KFNIS 20|9/0025

Redovisning av delegationsbeslut 20 I 9-09-26- 20 I 9-I l-OI

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 KFNIS 2015/0028-002). Dessa beslut ska redovisas i Kultur- och

fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller

fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan Kultur- och fritidsnämnden återkalla lämnad
delegering. Delegaüonsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos nämndsekreteraren under

sammanträdet och därefter.

Tiden 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 på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden

där tiden börjar löpa från det datum då sökande fått del av beslutet.

Inga delegationsbeslut är fattade under perioden.

Expedieras
- Akten

Om mr
usterandes si naturer Utdra sbest rkandeg 8 7
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KFN § 7Z|2 Dnr KFN|5 20|9IOOZO

Övriga frågor

Åke Thomasson (L) har anmält tre övriga frågor:

1. Kulturskola?

Svar: Förvaltningen svarar att utredning pågår och redovisning planeras in under Våren 2020.

2. Sommarscen på Ekbacken?

Svar: Undersökning och diskussion pågår.

3. Musikskoleverksamheten?

Svar: Arendet kommer upp på Kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde.

4. Kenneth Johansson (MP) frågar om statusen på multihallen?

Svar: Upphandlingen av Multihallen är tilldelad 0 planeras vara klar Q2 2022.

5. Carl- Oskar Törnros (L) efterfrågar studieförbundens tidsredovisning?

Svar: Redovisning tillsänds frågeställaren samt bifogas protokollet.

6. Sammanträdet 12 december börjar kl 17.00, förmötena börjar kl 16.45.

WW
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande


