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§ 29
Uppföljning av samarbetet inom PRISMA
Dnr KFN13/88
Beslut
1) Kultur-och fritidsnämnden noterar uppföljningen.
2) Kultur-och fritidsnämnden ger nämndkontor kultur- och fritid i uppdrag att med
utgångspunkt från uppföljningen återkomma med förslag till åtgärder i samband med
förslag till verksamhetsplan och budget för 2015-17.
__________
Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för PRISMA (Preventivt Inriktad SaMverkAN) samarbetar Barn- och
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden förebyggande kring
barn och unga. Den s k PRISMA-planen syftar till att skapa en gemensam plattform för
samarbetet. Utvecklingsarbetet utifrån plattformen sker inom ramen för verksamheterna
och samordnas av PRISMA-ledningsgruppen.
I syfte att följa upp hur samverkan fungerar inom PRISMA gav beställarnämnderna
beställarkontoren ett gemensamt uppdrag att återkomma med en redovisning av särskilt
viktiga samverkanspunkter mellan verksamheter som verkar kring barn och ungdomar i
riskzon samt hur samverkan fungerar idag. I december 2013 redovisades för nämnderna en
struktur för uppföljning och fyra samverkansområden som identifierats som särskilt viktiga;
1) råd och stöd, 2) fältassistenter och fritidsledare, 3) socialtjänst och skola samt 4)
socialtjänst och polis.
Under våren 2014 har dessa fyra områden följts upp. Uppföljningen har skett genom att
nyckelpersoner i varje verksamhet besvarat en SWOT-analys kring varje
samverkansområde.
Detta ärende är en redovisning av genomförd uppföljning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- o fritidsnämndens au §27/2014
Tjänsteutlåtande 2014-05-14, nämndkontor kultur och fritid
PM 2014-05-14, nämndkontor kultur och fritid
Bilaga 1 Uppföljning samarbetet inom Prisma
Bilaga 2 Uppföljning av samarbetet inom Prisma
__________
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Anslagsdatum
2014-06-13

Utdragsbestyrkande

Kultur- o fritidsnämnden

Sida: 5

Sammanträdesprotokoll
2014-06-04

§ 30
Ansökan om särskilt verksamhetsstöd 2014
Dnr KFN14/25
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela bidrag enligt nämndkontorets förslag.
__________
Sammanfattning av ärendet
Det särskilda verksamhetsstödet vänder sig till föreningar och organisationer som inte
erhåller annat stöd enligt kommunal författningssamling 30:3. Villkoren stadgar bland
annat att stödet skall ges till verksamheter som baseras på ideella krafter. Verksamheter
som utgör ett komplement till kommunens insatser skall prioriteras. Ärendet bereds
gemensamt av nämndkontoren kultur och fritid och social till respektive nämnd.
Totalt har 20 ansökningar kommit in och nämndkontor kultur och fritid föreslår en
fördelning av bidraget i PM rev 2014-05-23.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- o fritidsnämndens au §26/2014
Tjänsteutlåtande 2014-05-14, nämndkontor kultur och fritid
PM rev 2014-05-23, nämndkontor kultur och fritid
__________
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§ 31
Detaljplan Fredrikstrandsvägen, fastighet Brygga 1:3 mfl på Ekerö i Ekerö
kommun, Stockholms län
Dnr KFN12/44
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar nämndkontorets PM 2014-05-13 som yttrande till
stadsarkitektkontoret.
__________
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har remitterat rubricerad detaljplan för synpunkter senast den 11 juni
2014 . Kultur- och fritidsnämnden har tidigare lämnat yttrande över programmet i
september 2012.
Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med villor, radhus och kedjehus.
Området är beläget öster om Ekerö centrum vid Tappströmskanalen.
Nämndkontoret konstaterar i PM 2014-05-13 att i planförslaget har hänsyn tagits till
nämndens tidigare synpunkter om gestaltning och sammanhang med övriga Ekerö centrum
och det sjönära läget. Däremot behöver gestaltningsprogrammet kompletteras angående
den konstnärliga dimensionen. Detta gäller samtliga nu pågående planer för Ekerö centrum
och en process för detta arbete bör starta.
I övrigt har kontoret inget att invända mot planförslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- o fritidsnämndens au §29/2014
Tjänsteutlåtande 2014-05-13, nämndkontor kultur och fritid
PM 201405-13, nämndkontor kultur och fritid
Genomförandebeskrivning - Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (fastigheten Brygga 1:3 m
fl) på Ekerö i Ekerö kommun , samrådshandling
Gestaltningsprogram - Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (fastigheten Brygga 1:3 m fl) på
Ekerö i Ekerö kommun , samrådshandling
Planbeskrivning - Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (fastigheten Brygga 1:3 m fl) på Ekerö
i Ekerö kommun , samrådshandling
Samrådsredogörelse - Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (fastigheten Brygga 1:3 m fl) på
Ekerö i Ekerö kommun , samrådshandling
Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (fastigheten Brygga 1:3 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun ,
samrådshandling
Remiss - Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (fastigheten Brygga 1:3 m fl) på Ekerö i Ekerö
kommun, Samråd
__________
Expedieras
Stadsarkitektkontoret
Justerandes signum
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§ 32
Remiss - Områdesbestämmelser och upphävande av detaljplan för Munsö
gamla skola (Munsö Prästgård 1:2) på Munsö
Dnr KFN14/36
Beslut
Nämndkontorets yttrande PM 2014-05-12 överlämnas till stadsarkitektkontoret.
__________
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har översänt rubricerat ärende för yttrande senast den 25 maj 2014.
Syftet med upphävande av detaljplanen är att kunna avyttra marken till annat ändamål än
allmänt ändamål samt att säkerställa de kulturhistoriska intressena i närområdet.
Detaljplanen ersätts av områdesbestämmelser som innebär en utökad lovplikt avseende
bygglov och rivningslov.
År 2006 avslog kulturnämnden förslag till ändring av detaljplan för Munsö Prästgård 1:2.
Då var avsikten att avstycka fastigheten för försäljning till bostandsändamål. Ingen säkring
fanns för bevarande av de kulturhistoriska värdena.
Kontoret har lämnat PM 2014-05-12. Med förslag till nya områdesbestämmelser och
förhöjd lovplikt bedömer kontoret att det finns möjlighet att bevara och även förädla de
kulturhistoriska värdena i området även vid en avyttring av fastigheten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- o fritidsnämndens au §28/2014
Tjänsteutlåtande 2014-05-12, nämndkontor kultur och fritid
PM 2014-05-12, nämndkontor kultur och fritid
Remiss - Områdesbestämmelser och upphävande av detaljplan för Munsö gamla skola
(Munsö Prästgård 1:2) på Munsö
Bilaga - Planbeskrivning
Bilaga - Områdesbestämmelser karta
__________
Beslutet expedieras till
Stadsarkitektkontoret
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§ 33
Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar 2014
kulturföreningen Schakalen - fördelning av ej utdelade medel
Dnr KFN13/70
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kulturförfeningen Schakalen 25 000 kr för
att visa utomhusbio till allmänheten under två dagar i augusti 2014 på Skå festplats.
Arrangemanget ska vara drogfritt och en film ska vara tillåten för barn från 11 år.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 11 december 2013 om verksamhetsbidrag till
kulturföreningar för 2014. Beslutet innebar att det återstår 25 000 kr för fördelning av
bidrag till utåtriktade aktiviteter under året.
Kontoret har fått in en ansökan från kulturföreningen Schakalen om bidrag till sommarbio
på Skå festplats. Föreningen är en arrangörsförening som bedriver verksamhet både i
Stockholm och i Ekerö. Sommarbion är en del av en större satsning på kulturaktiviteter på
Skå festplats med bl a teater, cirkus, musikkonserter, installationskonst och workshops.
Programmen pågår tre dagar i veckan hela sommaren. Föreningen söker nu bidrag om
26 000 kr för utomhusbio under två dagar på Skå festplats den 8-9 augusti.
Kontorets föreslår i PM 2014-05-20 att de kvarvarande 25 000 kr tilldelas kulturföreningen
Schakalen för sommarbio på Skå festplats.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott §32/2014
PM 2014 -05-20, nämndkontor kultur och fritid
Ansökan verksamhetsbidrag kulturföreningar Schakalen
__________
Beslutet expedieras till
Kulturföreningen Schakalen

Justerandes signum
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§ 34
Kultur- och fritidsnämndens stora pris
Dnr KFN14/37
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar instifta kultur- och fritidsnämndens stora pris samt
anta regelverket enligt PM 2014-05-13.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2012 om nya priser och stipendier för att
uppmärksamma ideella insatser inom kultur- och idrottsområdet. Priser har delats ut under
2013 och 2014. Arbetsutskottet beslutade i november 2012 att avvakta instiftandet av
kultur- och fritidsnämndens stora pris.
Sivert Åkerljung har aktualiserat fråga om instiftande av ett nytt pris. För kultur- och
fritidsnämndens stora pris väcker kultur- och fritidsnämnden själv frågan för att
uppmärksamma värdefulla insatser inom kultur och fritidslivet i Ekerö kommun, till
personer som varit en god ambassadör för Ekerö kommun eller i övrigt bidragit med
förtjänstfulla insatser som nämnden anser angeläget att premiera.
Nämndkontoret har i PM 2014-05-13 lämnat förslag till regelverk för kultur- och
fritidsnämndens stora pris.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- o fritidsnämndens au §30/2014
Tjänsteutlåtande 2014-05-13, nämndkontor kultur och fritid
PM 2014-05-13, nämndkontor kultur och fritid
__________
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§ 35
Mottagare av Kultur- och fritidsnämndens stora pris
Dnr KFN 14/44
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Max Martin, Kultur- och fritidsnämndens
stora pris för hans kreativa och förtjänstfulla insatser inom musikskapandets område.
Uppdras åt Kultur- och fritidsnämndens presidium att ta fram minnesgåva.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sivert Åkerljung (KD) har föreslagit att Max Martin tilldelas Kultur- och fritidsnämndens
stora pris. Utdelning föreslås äga rum i samband med den konsert som äger rum vid
kungabesöket den 3 september.
Max Martin är en av världens mest framgångsrika musikproducenter och låtskrivare genom
tiderna. Han har under 20 års tid skrivit världshitar till artister som exempelvis Back Street
Boys, Bryan Adams, Robyn, Britney Spears, Celine Dion, Pink, Katy Perry och Christina
Aguilera bara för att nämna några. Han har haft ett dussintal låtar på första plats på den
amerikanska Billboardlistan, och han har sex gånger blivit vald till årets låtskrivare av
”American Song Writers Association”.
Max Martin har bott på Färingsö och varit elev på Uppgårdsskolan i Stenhamra. Han fick en
del av sin musikaliska skolning på Ekerö kulturskola där han spelade blåsinstrument, innan
popen och rockmusiken tog över. Han har även i intervjuer betonat kulturskolans betydelse
som del i hans framgång. Max Martin tillbringar viss tid i kommunen eftersom han har en
av sina bostäder på Färingsö.
__________

Justerandes signum
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§ 36
För kännedom






Revisionsrapport Internkontroll 2013, Pwc
Revisionsrapport Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och
rutiner för kundfakturering, Pwc
Revisorernas redogörelse 2013
Namnen Jungfrusund och Rörmaren, Ekerö kommun, Lantmäteriet
Vår/sommarprogram Friluftsfrämjandet



Protokoll Kommunfullmäktige 2014-02-18 § 5 Reglemente intern kontroll i
Ekerö kommun (KFS 01:7)



Protokoll Kommunfullmäktige 2014-03-25 :
§ 22 Överföring av anslag i investeringsbudget 2013 till år 2014
§ 27 Avsägelser
§ 32 Övriga valärenden



Protokoll Kommunfullmäktige 2014-04-22
§ 38 Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning
§ 37 Revisionsberättelse, revisionsrapporter och ansvarsprövning avseende
årsredovisning 2013
§ 43 Avslutande av KFS 13:12 Avgifter för musik och drama i Kulturskolan samt
avgifter för kursverksamhet och öppen verksamhet i Kulturskolan
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§ 37
Ordförande informerar


Information angående Lantmäteriets beslut om namngivning av Rörmaren



Ny utställning är invigd på Birkamuseet. Den gamla utställningen kommer att
flyttas till Hovgården.



Strömma kommer att upprätta bättre kommunikationer mellan Hovgården och
Birka.

Justerandes signum

Anslagsdatum
2014-06-13

Utdragsbestyrkande

Kultur- o fritidsnämnden

Sida: 13

Sammanträdesprotokoll
2014-06-04

§ 38
Nämndansvarig informerar


På Träkvistavallen har bygglov givits för paviljong med 6 omklädningsrum samt
ombyggnad av de 4 befintliga omklädningsrummet till 6.



Den konstnärliga utsmyckningen vid Färentuna förskola kommer att invigas efter
sommaren.



Upphandlingen av Aktivitetsbyrån är överklagad.



Bygglov är inlämnat för sporthallen i Ekebyhovsdalen. Anbudsförfrågan för
entreprenaden är annonserad.
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