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Kultur och fritidsnämnden

Begäran om överföring av investeringsmedel från 2017 till
2018
Dnr KFN18/9
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden begär att få överföra 1400 tkr i investeringsmedel för
konstnärlig utformning från 2017 till 2018.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har konstnärlig gestaltning av cirkulationsplats Clas Horn påbörjats
våren 2017 men avbrutit hösten 2017 pga för stora osäkerheter med genomförandet.
Hittills har endast skissersättning betalats ut varför resterande 500 tkr begärs
överflyttade. Konstprogram för Mälaröhallen har antagits men projektet är ännu inte
slutfört varför 300 tkr begärs överflyttat till 2017. Konstnärlig gestaltning av
strandpromenad Ekerö centrum är påbörjad och beräknas genomföras under en
treårsperiod varför 600 tkr begärs överföras till 2018.
Totalt begärs 1400 tkr av medel för konstnärlig utformning att överföras till 2018.
Beslutsunderlag
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Beslutet expedieras till
Ekonomikontor
Nämndkontor kultur och fritid

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

Äskande om överföring av outnyttjade investeringsmedel till 2018

Härmed äskar jag att beviljade men ej ianspråktagna investeringsmedel för
produktion Ekerö Kultur om sammanlagt 650 tkr enligt nedan överförs till 2018:
Ekerö 2018-02-01
Lennart Lundblad
Chef Ekerö Kultur

Inventarier, Ekerö Bibliotek Kulturhusfoajé, Galleri Utkiken, 500 tkr
Ombyggnaden av Biblioteket i Ekerö C och Galleri Utkiken har på grund av
upprepade förseningar i genomförandet av fastighetsarbetena åter skjutits fram och
slutfördes inte heller under det gångna året. Därför kunde inte heller de äskade och
beviljade investeringsmedlen nyttjas, då de var avsedda att användas för att utrusta,
kvalitetssäkra och öka tillgängligheten till bibliotek och galleri efter genomförd
ombyggnad. Äskade medel avser inköp av inventarier till biblioteksverksamheten och
galleriet, såsom ytterligare sittplatser i Foajén, komplettering av bokhyllor, belysning,
utrustning för mörkläggning i galleriet etc.
Medel motsvarande 500 tkr önskas överförda till 2018.

Digital informationsutrustning och annan IT‐utrustning, 150 tkr
Digital informationsutrustning, skärmar och styrenheter, är en väsentlig del av utrustningen i
den ombyggda Foajén i Ekerö Kulturhus. Investeringen har dock inte kunnat genomföras på
grund av långdragna och upprepade förseningar i genomförandet av olika fastighetsarbeten,
och bygget av Foajé har därför inte avslutats under året varför inte alla investeringar kunnat
genomföras. Även komplettering av administrativa datorer behöver göras.

Medel motsvarande 150 tkr önskas överförda till 2018.

