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§ 56

Besök av Anders Stengård, rektor vid Kulturskolan
Ärende
Anders Stengård berättade om kulturskolans verksamhet och dess duktiga
lärare. Musiklärare Ismahni Björkman har nyligen mottagit Sveriges finaste
musikpedagogiska pris. Kulturskolan arbetar sedan en tid med ett nytt
pedagogiskt verktyg - Study along som både lärare, elever och föräldrar är
mycket nöjda med.
Anders berättade även om Qualis enkäten som är ett kvalitetssäkringssystem
för kulturskolan. Kulturskolan mycket nöjda med resultatet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
_________
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KFN 2017/0116

Översyn av kommunens reglementen
Ärende
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av kommunens
reglementen. Översynen har syftat till att tydliggöra nämndernas och
kommunstyrelsens ansvarsområden samt att nå en gemensam struktur med
enhetliga arbetsformer inom nämndadministrationen. Sveriges kommuner
och landsting har även den 1 januari 2015 gett ut ett förslag till reglemente
för kommunstyrelse och övriga nämnder vars struktur ligger till grund för de
nya reglementena i tillämpliga delar.
Förslag till reglementen är framskrivna i samråd med förvaltningschefer och
nämndernas sekretariat och har stämts av med respektive nämndsordförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag till reglementen på
remiss till nämnderna med uppdrag till nämnden att lämna synpunkter på
sitt reglemente senast den 31 december 2017.
Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-15 föreligger.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner KSAUs förslag till reglemente.
__________
Expedieras
KSAU

Justerandes sign
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KFN 2017/0118

Beslutsattestanter och ersättare 2018
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden ska utse beslutsattestanter och ersättare för
2018. Enligt begäran från kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen,
skall nämnden även utse attestanter för de inbetalningar som kommer till
kommunen. Inbetalningarna bokförs direkt på ekonomiavdelningen och
därför bör avdelningens tjänstemän utses.
Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-15 föreligger.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse beslutsattestanter och ersättare för
2018 enligt förvaltningens förslag.
__________
Expedieras
Ekonomiavdelningen (KLK)
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KFN 2017/0035

Konstinventering 2017
Ärende
Enligt riktlinjer för kommunens konstinnehav, som antogs 2011-12-06, ska
all kommunal konst vara registrerad och dokumenterad i ett konstregister.
Registret ska uppdateras fortlöpande och en årlig inventering ska
genomföras.
Årets inventering omfattade 46 enheter inom både enskilda och kommunala
verksamheter.
Efter genomförd inventering;
-

11 konstverk saknas. Anskaffningsvärde 19.500 kronor.

-

9 konstverk som tidigare anmälts saknade har återfunnits till ett
anskaffningsvärde av 5.700 kronor.

2017 års konstinventering anses därmed avslutad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av och godkänt rapporten.
__________

Justerandes sign
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§ 60

KFN 2017/0119

Driftbidrag 2018 FC Djursholm
Ärende
Ansökan från FC Djursholm avseende driften av Djursholms IP 2018.
Sedan sommaren 2010 ansvarar föreningen FC Djursholm för driften av
Djursholms IP. Ett nyttjanderätts- och samarbetsavtal med tillhörande
tilläggsavtal reglerar föreningens åtagande. Kommunen svarar för el, olja,
vatten samt vissa myndighetskrav. Anläggningens underhåll regleras i en
särskild gränsdragningslista. Den ekonomiska uppgörelsen bygger på de
faktiska kostnaderna som kommunen hade innan övertagandet. För 2017
erhåller föreningen ett föreningsbidrag på totalt 926 000 kronor.
Föreningen ser gärna en fortsättning avseende driften vilket dock förutsätter
att föreningens äskande för 2018 uppfylls.
Förvaltningen har i ett tjänsteutlåtande, daterat 2017-11-23, redogjort för
ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att;
-

FC Djursholm för 2018 erhåller ett föreningsbidrag avseende driften
av Djursholms IP på 944 520 kronor.

__________
Expedieras
FC Djursholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN 2017/0121

Retroaktiv ersättning för IFK Stocksunds
driftkostnader för fotbollsanläggningen ”Danderyds
Arena” vid Danderyds gymnasium och
konstgräsplanen S&P Vallen vid Stockhagens IP
Ärende
Ansökan från IFK Stocksund om retroaktiv ersättning för IFK:s
driftkostnader för fotbollsanläggningen ”Danderyds Arena” vid Danderyds
gymnasium och konstgräsplanen S&P Vallen vid Stockhagens IP för
perioden 2015 till och med 2017.
Förvaltningen har i ett tjänsteutlåtande, daterat 2017-11-23, redogjort för
ärendet.
Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att;
- IFK Stocksund erhåller en kompensationsersättning för drift av
konstgräsplanerna på ”Danderyds Arena” respektive S&P vallen för
perioden 2015 – 2017. Det retroaktiva föreningsbidraget är totalt på
865 000 kronor.
Yrkanden
Lovisa Eriksson (C) yrkar;
Återremiss för vidare beredning och för förvaltningen att återkomma med
en analys av föreningarnas ekonomiska villkor och lika möjligheter, samt
principiellt ställningstagande avseende föreningarnas möjligheter till
retroaktiva bidrag.
Proposition
Ordförande Johanna Hornberger (M) ställer först proposition på Lovisa
Erikssons (C) yrkande om återremiss och finner att nämnden beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag och finner
att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Deltar inte i beslutet
Lovisa Eriksson (C) och Inger Fabian (C) deltar ej i beslutet.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att;
- IFK Stocksund erhåller en kompensationsersättning för drift av
konstgräsplanerna på ”Danderyds Arena” respektive S&P vallen för
perioden 2015 – 2017. Det retroaktiva föreningsbidraget är totalt på
865 000 kronor.
Reservationer
Lovisa Eriksson (C) och Inger Fabian (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lovisa Erikssons yrkande om återremiss. Reservationen
utvecklas skriftligt i bilaga.
__________
Expedieras
IFK Stocksund

Justerandes sign
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§ 62

KFN 2017/0002

Delegationsärenden 2017 nr.7
Ärende
Delegationsärenden anmäls och läggs till handlingarna.

__________
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11 (13)

DANDERYDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§ 63

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-12

KFN 2017/0001

Inkomna och utgående handlingar 2017-10-31 -- 201712-03
Ärende
Anmälningsärenden läggs till handlingarna utan erinran.
__________

Justerandes sign
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§ 64

Förvaltningen rapporterar
Ärende
Kultur- och bibliotekschef Kerstin Hassner informerade om pågående och
planerade aktiviteter inom våra verksamheter.
- ”Musik för äldre”. Kulturskolan, Hanna Edsbagge från Stocksunds
bibliotek och Nordenfeltska musikskolan har sammansatt ett
musikprogram och har bokat in besök i ett tiotal äldreboenden.
- Invigning av Ösbystugan 28 november där Föreningen Danderyds
Konsthall planerar ha utställningar, workshops för barn samt café.
- Genomförd webbenkät där medborgarna fick tycka till om de
framtida biblioteket i nya Danderyds Centrum.
- Viddla en film via bibliotekslånekort. Ladda ner en streamad film till din
dator. Danderyds bibliotek blir de första biblioteken i Stockholms län med
denna tjänst.
- Programserien ”Musik på Slottet” startar 7 februari 2018.
- Nu kan man betala till biblioteken via webben.
- Under våren kommer Djursholms och Stocksunds bibliotek prova på
uthyrning av elcyklar. Fungerar det bra kommer tjänsten även att finnas på
Mörby och Enebybergs bibliotek.
- Under 2018 kommer temat på biblioteken att vara SPRÅK.
Fritidschef Håkan Arfwedson meddelade att ny anläggningschef är
rekryterad. Återkommer med namn när anställningsavtal är påskrivna.
Diskussion om fördelning av ekonomiskt stöd gällande skolornas slitage på
våra idrottsanläggningar.
Ordförande Johanna Hornberger (M) avslutade mötet och tackade
tjänstemän och nämnd för det gångna året och önskade alla en god jul och
ett gott nytt år.

__________
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