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Överföring av investeringsmedel
Dnr KFN19/40-021
Bakgrund
I kultur och fritidsnämndens investeringsbudget för de olika verksamheterna finns
medel för lokaler och inventarier. Men bland de objekt som är upptagna som
lokalinvestering saknas medel för kultur- och fritidslokaler där det finns behov av
lokalåtgärder under 2019. Därtill behöver en i budget angiven lokalinvestering flyttas
till inventarieinvesteringar.
Ärendet
Nämnden har i investeringsbudgeten medel för lokaler för sex objekt. Dock saknas
objekt och medel för lokalanpassning av kultur- och fritidsanläggningar.
Det finns ett behov av att göra brådskande investeringar i miljösäkring avseende
granulat och konstgräs på Träkvistavallen och Svanhagen totalt 1,4 mkr. Där föreslås
att åtgärder som är brådskande görs under 2019 samt resterande åtgärder utförs
under 2020 med budgeterade medel.
Dessutom behöver de avgränsningar som finns i Mälaröhallen ersättas för att optimalt
kunna nyttja hallen av flera aktörer samtidigt. Åtgärder för avgränsning beräknas till
0,6 mkr. Sökningen av tider i idrottshallarna inför hösten 2019 är betydligt större än
våren 2019 och förvaltningen kommer inte på långt när kunna leva upp till de
förväntningar föreningarna har för tider. Med en bättre avgränsning av hallen
underlättas nyttjandet av fler aktörer samtidigt som driftsäkerheten ökar.
En ny matta i Kulturhusets foajé har lagts in, om 0,17 mkr, för att få bättre ljudmiljö
på biblioteket, denna är att betrakta som lokalinvestering och inte inventarier.
För att lösa detta föreslås att medel om 2 mkr förs från posten aktivitetsytor samt från
inventariebudgeten om 0,17 mkr till lokalbudget för kultur- och fritidsanläggningar.
Utöver ovanstående finns i investeringsbudgeten för lokaler en post för
Ekebyhovsbacken på 1,0 mkr och under denna post har en pistmaskin inköpts för 1,0
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mkr. Eftersom pistmaskinen är en inventarie föreslås posten i sin helhet överföras
från budgeten för lokalinvesteringar till budgeten för inventarieinvesteringar.
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