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Ansökan om extra medel för att genomföra inspirationsprogrammet ”Fryshusandan” den 12 och 13 oktober 2010-06-07
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2010-06-15, § 54 behandlat rubricerat ärende.
”Kultur- och fritidsnämndens beslut
1

Kultur- och fritidsnämnden beslutar översända en framställan till
kommunstyrelsen om tilläggsanslag motsvarande 150 tkr för genomförande av projektet Fryshusandan den 12 – 13 oktober på Danderyds
gymnasium.

2

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ersätta deltagande politiker från kultur- och fritidsnämnden med belopp motsvarande sammanträdesarvode (700 kr per dag)”.

Bakgrund och genomförande framgår av bifogad ansökan med program.
Aktiviteten har diskuterats i berörda beredningar inom barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, produktionsstyrelsen samt inom ramen för Ungt Fokus. Enligt uppgift är man i de sammanhangen positiv till genomförande av programmet ”Fryshusandan” i
Danderyds kommun.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret bedömer det vara av stort värde att frågor om
ungdomars alkoholförtäring ges ytterligare uppmärksamhet. Att ungdomar,
personal och politiker har möjlighet att ta del av ett gemensamt program och
sedan ges möjlighet att gemensamt diskutera alkoholfrågor ur ett ungdomsperspektiv är positivt. Kommunledningskontoret saknar dock det mer långsiktiga perspektivet på ungdomar och alkohol. Hur ska erfarenheterna från
det nu aktuella programmet spridas och bli till konkreta och långsiktigt
verksamma åtgärder? Kultur- och fritidsnämnden bör få i uppdrag att till
kommunstyrelsen återkomma med redovisning av de erfarenheter som dras i
samband med programmets genomförande.
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För att aktiviteten ska nå avsedd effekt bör berörda politiker ges möjlighet
att delta. Enligt Arvodesreglementet (rev 2007-09-24 § 80) skall ersättning
utbetalas vid deltagande i ”konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande kommunal angelägenhet som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget”, enligt punkt 4. För att ersättning ska
betalas krävs beslut i nämnd eller enligt särskilt bemyndigande. Ersättning
utgår enligt Arvodesreglementet (KF 2007-09-24 § 80) för förlorad arbetsinkomst mm. Enligt kommunledningskontorets bedömning ska nämnderna
förutom att besluta om politikerdeltagande även stå för de kostnader som
sammanhänger med detta.
Framställan avser begäran om tilläggsanslag, vilken skall behandlas av
kommunfullmäktige. Mot bakgrund av det angelägna i kommunens medverkan och särskilt ärendets brådskande natur föreslås att kommunstyrelsen
tar ställning till beviljande av ett bidrag. Bidraget föreslås uppgå till de begärda 150 tkr. Kommunledningskontoret föreslår att del av kommunstyrelsens budget för diverse kostnader tas i anspråk för ändamålet. Nämnderna
föreslås ta kostnaden för politikers medverkan.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar bevilja 150 tkr i bidrag till inspirations- och
utbildningsprogrammet ”Fryshusandan”, 12 och 13 oktober 2010.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnader för politikerdeltagande bekostas av respektive nämnd.
3. Kommunstyrelsen beslutar ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
skriftligt redovisa de erfarenheter nämnden drar i samband med programmets genomförande.
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