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Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020
Produktion Ekerö Kultur
[tkr]
Nr
Typ
1
Lokalanpassn.
vrk
2
Lokalanpassn.
arbetsmiljö
3
Lokalanpassn.
arbetsmiljö
4
Lokalanpassnin
gar arbetsmiljö
5
Inventarier
6

Inventarier

7

Konferensmöbler mm
Inventarier
köksutrustn
Inventarier

8
9

Investering
Biblioteket Ekerö C,
anpassad barnavdeln mm
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra
Verksh.lokaler Stenhamra
Kulturskol o Fritidsgård
Kulturskolan Tappström,
lokalförtätning, anpassn

2017
50

2018
50

2019
50

2020
50

50

50

50

50

50

**

**

**

**

**

100

**

**

**

**

200

200

100

100

100

50

50

50

50

50

Ekebyhovs slott

200

100

100

100

**

Ekebyhovs slott

75

75

75

75

75

100

100

100

50

**

**

50

50

50

Kulturskola,
Fritidsgårdar, Bibliotek
Biblioteket i Ekerö C,
bokhyllor, möblering

2016
200

Kulturskolan, musikinstr
100
100
undervisning o uthyrning
10 Inventarier IT
utbyggd webblösning bibl
95
50
självbetjäningsutr bibl
11
Inventarier IT
Informationsutrustn. till
0
50
Kulturhusets Foajé
** beroende på resultat av program / utredning / insatser
Nr . 1 Lokalanpassning barnverksamhet, Biblioteket i Ekerö C,

Biblioteket i Ekerö C kommer att i och med ombyggnaden av Kulturhusets Foajé besökas av allt fler,
och behöver därför se över möjligheterna att även fortsatt ge god service inte minst till barnfamiljer.
Barnavdelningen är välbesökt, men därför också sliten och i stort behov av att anpassas till det stora
besökartrycket. För att kunna möta den stora tillströmningen av barn och familjer planeras en
platsbyggd ”sagohörna” för sagoberättande mm, samt anpassning av verksamhetsytan så att den
fungerar väl tillsammans med den ombyggda Foajén i Ekerö Kulturhus.
Kostnad: 200 tkr (2016) 50 tkr årligen från 2016
Effekter av investeringen
En till barn och familjer en anpassad yta för barnverksamhet,”sagohörna” mm.
Konsekvenser av att inte göra investeringen
En sliten yta för barnverksamhet som inte kan möta ett ökande besökstryck
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Nr 2. Lokalanpassningar arbetsmiljö Barnens eget bibliotek i Stenhamra
Äskandet avser kostnader för årlig fortsatt renovering av verksamhetslokalen Barnens eget bibliotek i
Stenhamra. Exempel på åtgärder som behöver genomföras är ny golvbeläggning för att underlätta
städning, kompletterad takbelysning, förbättring av inomhusklimatet/arbetsmiljön etc.
Kostnad: 50 tkr (2016) 50 tkr årligen från 2016
Effekter av investeringen
Förbättrad arbetsmiljö då nytt golv medger mer effektiv städning och rengöring. Bättre belysning.
Dräglig arbetsmiljö i biblioteket både varma och kalla dagar
Konsekvenser av att inte göra investeringen
Mindre bra arbetsmiljö med tillhörande begränsningar för verksamheten.
Nr 3. Lokalanpassningar arbetsmiljö Verksamhetslokaler i Stenhamra Fritidsgård
Ekerö Kulturskola och Ekerö Fritidsgårdar bedriver sedan lång tid ordinarie verksamhet i Stenhamra
Fritidsgårdslokal. Lokalen är i mycket dåligt skick, med betydande arbetsmiljöproblematik i form av
läckande tak, fuktskador, akustikproblem och överhörning mellan olika verksamheter, icke
ändamålsenlig belysning med mera. Det finns stora behov av insatser i lokalerna, och det behövs
därför medel för årligen återkommande arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Åtgärder planeras 2015,
men omfattningen, effekten samt ev tillkommande behov av insatser är i skrivande stund inte känd.
Kostnad: ** beroende på genomförda insatser 2015
Effekter av investeringen
Förbättrad arbetsmiljö för barn och medarbetare, ökade möjligheter att nyttja lokalerna
Konsekvenser av att inte göra investeringen
Fortsatt riskabel arbetsmiljö för barn och medarbetare, svårigheter att bedriva verksamhet i lokalerna
Nr 4. Lokalanpassning arbetsmiljö, Kulturskolan Tappström
Allt fler barn och ungdomar söker sig till Ekerö Kulturskola och Kulturnämnden förutsätter i sin
beställning att antalet elever i undervisning i Ekerö Kulturskola ökar. Tillgången till undervisningsoch arbetslokaler sätter emellertid gränsen för vad som är möjligt, och för att bereda plats för
ytterligare elever och elevgrupper måste nuvarande lokaler ses över och optimeras. Kulturskolan har
inlett ett arbete för att åstadkomma fler undervisningsrum i lokalerna. Utrymmen som i dag inte är
möjliga att bedriva undervisning i behöver anpassas samt även ytterligare ljudisolering för att
minimera störande överhörning mellan undervisningsrummen samt ytskikts- och golvrenovering mm.
Anpassning görs stegvis under investeringsperioden.
Kostnad: 100 (2016) ** ev fortsatta behov beroende på effekter av gjorda insatser
Effekter av investeringen
Tillgång till ytterligare undervisningslokaler, förbättrad akustik, bättre arbetsmiljö
Konsekvenser av att inte göra investeringen
Begränsning i tillgång till undervisningslokaler vilket kan medföra att sökande inte kan beredas plats i
undervisning. Fortsatt dålig akustikmiljö i vissa av Kulturskolans lokaler, vilket minskar möjligheten
till användbarhet.
Nr 5. Inventarier Kulturskola, Ekebyhovs Slott, Fritidsgårdarna ; Biblioteken
För att säkra en god arbetsmiljö och god ergonomi för enhetens medarbetare behövs komplettering
och nyinköp av inventarier som t ex kontorsmöbler, höj/sänkbara arbetsbord, arbetsstolar mm.
Kontorsmöbler och inventarier i verksamhetslokaler i är slitna och till delar i behov av att bytas ut.
Kostnad: 200 tkr (2016) 100 tkr årlig komplettering
Effekter av investeringen
God arbetsmiljö, möjlighet att bedriva och utveckla verksamheterna.
Konsekvenser av att inte göra investeringen
Risk för dålig arbetsmiljö och begränsade möjligheter att bedriva verksamhet.
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Nr 6. Inventarier Ekerö Bibliotek, biblioteket i Ekerö C
Genom ombyggnaden av Foajén i Kulturhuset Ekerö C förändras också bibliotekets verksamhetsyta,
och det finns därmed behov av utbyte och/eller komplettering av viss del av det offentliga
möblemanget som t ex bokhyllor, exponeringsytor, stolar, bord och soffor mm
Kostnad: 50 (2016) 50 tkr årlig komplettering
Nr 7 konferensmöbler, inventarier Ekebyhovs Slott
Ekebyhovs Slott används dagligen för möten och konferenser, vilket är glädjande men innebär också
ett stort slitage på befintliga konferensmöbler. En konsekvens av den höga beläggningen är bl.a. att
Wrangelska salens konferensmöblemang behöver bytas ut, vilket innebär en betydande investering
som i detta äskande delats upp i tre poster (2014, 2015) 2016. Möbleringen av slottet behöver
dessutom kompletteras med bl a låsbara platsbyggda bokhyllor i Biblioteket
Kostnad: 200 tkr (2016) 100 tkr (årlig komplettering)
Effekter av investeringen
Möjlighet att bedriva och utveckla verksamheten i Ekebyhovs Slott
Konsekvenser av att inte göra investeringen
Begränsade möjligheter att bedriva och utveckla verksamheten i Ekebyhovs Slott
Nr 8. köksutrustning Ekebyhovs Slott
Anpassad köksutrustning i Ekebyhovs Slott mäöjliggör effektivitet, hygien och arbetsmiljö. Utrustning
behöver årligen kompletteras och/eller bytas ut.
Kostnad: 75 tkr (2016) 75 tkr årlig komplettering
Effekter av investeringen
Möjlighet att bedriva köksarbetet effektivt och med bibehållet god arbetsmiljö och hygien.
Konsekvenser av att inte göra investeringen
Begränsad möjlighet att bedriva köksarbetet effektivt och med bibehållet god arbetsmiljö och hygien.
Nr 9. Inventarier Kulturskolan, musikinstrument
Kulturskolans instrumentpark och undervisningsutrustning behöver kompletteras i takt med att
undervisningen förändras och nya ämnen tar plats. Antalet elever ökar även och därmed även
efterfrågan på instrument att hyra.
Kostnad: 100 tkr (2016) 100 tkr årlig komplettering
Effekter av investeringen
Intresset att ta del av Kulturskolans undervisning ökar, med instrument till uthyrning finns möjlighet
att i praktiken understödja detta intresse.
Konsekvenser av att inte göra investeringen
Vid uteblivna nyinköp av musikinstrument och undervisningsutrustning minskar Kulturskolans
möjligheter till anpassning. Dessutom att nybörjare inte kan ta sin plats i anspråk, då ett inköp av
instrument innebär en stor utgift som kan utgöra hinder för att låta barnet pröva på att spela.
Nr . 10 IT: utbyggd webblösning. Självbetjäningsutrustning läsplattor folkbibliotek
Ekerö Biblioteks webblösning, som ger användaren möjlighet att ta del av biblioteksservice även på
Internet, planeras att uppdateras för större användarvänlighet och lättare administration. Genom
läsplattor för utlåning i bibliotekslokalen tillgängliggörs bibliotekets digitala samlingar och resurser.
Kostnad: 95 tkr (2016) 50 tkr årlig komplettering
Effekter av investeringen: större serviceutbud via bibliotekswebben och informationsanpassning
till mobilläsning. Förenklade möjligheter att ta del av bibliotekets digitala bestånd.
Konsekvenser av att inte göra investeringen: Beränsningar i seviceutbud via bibliotekswebben.
Anpassning till mobilläsning. Lägre användning av bibliotekets digitala samlingar och bestånd.
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Nr . 11 IT: Informationsutrustning i Kulturhuset Ekerö C
I och med ombyggnad av Kulturhusets Foajé monteras även digitala informationstavlor för konstnärlig
användning och publicering av information. Beroende på utveckling av användningen, applikationer
och tillkommande teknik äskar medel för årlig komplettering under perioden 2017-202.
Kostnad: 0 tkr (2016) 50 tkr årlig komplettering
Effekter av investeringen
Möjlighet att ta del av den digitala utvecklingen inom området, och att fortsatt utveckla
informationsutbudet i Kulturhusets Foajé.
Konsekvenser av att inte göra investeringen
Ett mindre effektivt utnyttjande av digitala mediers möjilghet.

./. 2015-09-15 Lennart Lundblad
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