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Dnr KDN 2019/41

§ 41

Överföring av investeringsmedel till
nämndens investeringsprojekt

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat (2019-04-08, § 61) att kultur- och
demokratinämndens överföring av investeringsmedel till 2019 års
budget är 15 420 tkr. Nämnden ska fördela medlen på ett antal
pågående investeringsprojekt.
Förvaltningens synpunkter

Med hänsyn till ursprungliga ramar och förbrukning till och med
den 31 december 2018 anser förvaltningen att överföringsmedlen
ska fördelas enligt nedan:


37117 Offentlig konst, 11 833 tkr



37167 Skyltning av kulturmiljö, 150 tkr



37225 Hn bibliotek ECO-modul, 75 tkr



37244 Teknisk utrustning Kulturskolan, 90 tkr



37246 Låssystem Kulturhuset, 154 tkr, vilket är en höjning med
45 tkr jämfört med tidigare ram och förbrukning



37247 Trådlöst ljud- och micksystem Kulturhuset, 64 tkr



37249 Hörslinga Kulturhuset, 40 tkr



37251 Kassasystem Kulturhuset, 60 tkr



37252 Teknikupprustning Handens bibliotek, 19 tkr



37268 Lokalprogram utbyggnad Haninge kulturhus, 1 948 tkr



37277 Kulturskolan möbler, 148 tkr

I enlighet med nämndens förslag i årsredovisningen för 2018 ska
medel avsättas till följande nya investeringsprojekt:

Utdragsbestyrkande



37329 Evakuering Jordbro kultur- och föreningshus, 350 tkr



37330 Renovering Västerhaninge bibliotek, 350 tkr
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För återstående överföringsmedel föreslår förvaltningen följande
fördelning:


37331 Upprustning av Ornö bibliotek, 70 tkr



Återstående 69 tkr lämnas ospecificerat.

Underlag för beslut

-

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2018

Förslag till beslut

1. Överföring av investeringsmedel till 2019 års budget fördelas
enligt följande: offentlig konst 11 833 tkr, skyltning av
kulturmiljö 150 tkr, Handens bibliotek ECO-modul 75 tkr,
teknisk utrustning Kulturskolan 90 tkr, låssystem Kulturhuset
154 tkr, trådlöst ljud- och micksystem Kulturhuset 64 tkr,
hörslinga Kulturhuset 40 tkr, kassasystem Kulturhuset 60 tkr,
teknikupprustning Handens bibliotek 19 tkr, lokalprogram
utbyggnad Haninge kulturhus 1 948 tkr, Kulturskolan möbler
148 tkr, evakuering Jordbro kultur- och föreningshus 350 tkr,
renovering Västerhaninge bibliotek 350 tkr, upprustning Ornö
bibliotek 70 tkr och ospecificerade medel 69 tkr.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då
handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.
Överläggningar i nämnden

Mats Mattsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet
då de lämnat ett eget förslag när överföringsmedlen behandlades i
kommunfullmäktige 2019-04-08.
Nämndens beslut

1. Överföring av investeringsmedel till 2019 års budget fördelas
enligt följande: offentlig konst 11 833 tkr, skyltning av
kulturmiljö 150 tkr, Handens bibliotek ECO-modul 75 tkr,
teknisk utrustning Kulturskolan 90 tkr, låssystem Kulturhuset
154 tkr, trådlöst ljud- och micksystem Kulturhuset 64 tkr,
hörslinga Kulturhuset 40 tkr, kassasystem Kulturhuset 60 tkr,
teknikupprustning Handens bibliotek 19 tkr, lokalprogram

Utdragsbestyrkande
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utbyggnad Haninge kulturhus 1 948 tkr, Kulturskolan möbler
148 tkr, evakuering Jordbro kultur- och föreningshus 350 tkr,
renovering Västerhaninge bibliotek 350 tkr, upprustning Ornö
bibliotek 70 tkr och ospecificerade medel 69 tkr.
Mats Mattsson (M), Ronny Åkerblom (M) och Sabine Schäfer (M)
deltar ej i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Områdeschefer, chef för Utveckling och stöd

Utdragsbestyrkande

