SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28

1

Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, Stadsbiblioteket, Norrtälje
Torsdag 28 maj 2009 kl. 17.00 -20.10

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Adam Persson, idrottschef §§ 50, 52-56
Anneli Andersson, förvaltningsekonom §§ 48-49, 51-52
Björn Ahlsén, kulturchef §§ 50, 52-56, 59-61, ej §§ 57-58 m.a.a. jäv,
Cecilia Möller, förvaltningschef §§ 48-74
Charlotte Rydberg, förvaltningssekreterare §§ 48-74
Marie-Louise Asp, badchef § 62
Dan Löfgren, näringslivschef §§ 50, 52

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Underskrift

Kultur- och fritidskontoret torsdagen den 4 juni kl.10.00.

Sekreterare .........................................................................
Paragrafer 48-74 (förutom
Charlotte Rydberg
§§ 52, 57, och 65 som justerades omedelbart)
Ordförande ........................................................................

Hans Stergel (C)
Justerande .........................................................................................

Kerstin Modin (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-05-28

Datum för
anslags uppsättande

2009-06-04

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kultur- och fritidskontoret

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Charlotte Rydberg

2009-07-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28
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Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, Stadsbiblioteket, Norrtälje
Torsdag 28 maj 2009 kl. 17.00 -20.10

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Adam Persson, idrottschef § 52
Anneli Andersson, förvaltningsekonom § 52
Björn Ahlsén, kulturchef § 52
Cecilia Möller, förvaltningschef §§ 52,57,65
Charlotte Rydberg, förvaltningssekreterare §§ 52,57,65

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Underskrift

Stora sammanträdesrummet, stadsbiblioteket, Norrtälje, torsdagen den 28
maj, omedelbar justering.

Sekreterare .........................................................................

Paragrafer 52, 57 och 65

Charlotte Rydberg
Ordförande ........................................................................

Hans Stergel (C)
Justerande .........................................................................................

Kerstin Modin (S)

ANSLAG/BEVIS
Paragraferna §§ 52, 57 och 65 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-05-28

Datum för
anslags uppsättande

2009-05-29

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2009-06-29

Kultur- och fritidskontoret

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Charlotte Rydberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28
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Närvarolista

Ledamöter

Hans Stergel
Lenneke Sundblom
Lisa Brown
Tomas Ronquist
Per Börjesson
Andreas Hofbauer
Kerstin Modin
Ersättare
Stefan Ragnesand
Tommy Elg
Yvonne Svensson
Martin Forevärn
Ahmet Kozaragic
Ola Stenberg
Britt Renman

Justerandes sign

Närv (N)
Frånv (F)
Närv tj.g. (NT)
Paragraf / tid
(C) NT §§ 48-74
(S) NT §§ 48-74
(M) F
(M) NT § 48-74
(FP) NT § 48-56, 58-74
(S) NT § 48-74
(S) NT § 48-74

§
Ja Nej

§
Ja Nej

(M)
(M)

NT § 48-66
N §§ 48-66 NT §§
67-74
(C) N §§ 48-74
(KD) N §§ 48-74
(S) N §§ 48-74
(S) N §§ 48-74
(V) N §§ 48-74

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28
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Register
§ 48

Val av justerare samt tid och plats för justering

§ 49

Agneta Strömbergs efterträdare, förvaltningsekonom Anneli Andersson,
presenterar sig

§ 50

Näringslivschef Dan Löfgren informerar om näringslivs- och
turistverksamheten i Norrtälje kommun.

§ 51

Månadsbokslut mars 2009, förvaltningsekonom Anneli Andersson

§ 52

Delårsbokslut januari – april 2009, förvaltningsekonom Anneli Andersson

§ 53

Rånäs 4H – sommaridrottsskola 2009 – idrottschef Adam Persson

§ 54

Standardhöjande investeringsåtgärder, ingående i stimulanspaketet, för fasta
fritidsanläggningar – idrottschef Adam Persson

§ 55

Rimbo IF – ansökan om driftsbidrag till ny sporthall i Rimbo – idrottschef
Adam Persson

§ 56

Slutrapport angående konsulttjänst för utveckling av Sportcentrums
organisation – idrottschef Adam Persson

§ 57

Kulturpris och kulturstipendium 2009 – förvaltningschef Cecilia Möller

§ 58

Bidrag till kulturföreningen Roslagens vokalensemble – förvaltningschef
Cecilia Möller

§ 59

Bidrag till kulturföreningar år 2009 – kulturchef Björn Ahlsén

§ 60

Mötesplatser för unga – måldokument för fritidsgårdar, kulturchef Björn
Ahlsén

§ 61

Kulturvisionen – rapport från remissförfarandet, kulturchef Björn Ahlsén

§ 62

Drift av nytt utomhusbad i Hallstavik – badchef Marie-Louise Asp

§ 63

Detaljplan för Hallstavik idrottspark- förvaltningssekreterare Charlotte
Rydberg

§ 64

Stadsbibliotekets lokaler – förvaltningschef Cecilia Möller

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28
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§ 65

Sommaröppethållande Norrtälje stadsbibliotek – förvaltningschef Cecilia
Möller

§ 66

Personalpolitiskt program – förvaltningschef Cecilia Möller

§ 67

Information om konsulttjänst för att utveckla Folkets hus i Hallstavik –
förvaltningschef Cecilia Möller

§ 68

Detaljplan för fastigheterna Flygspanaren 2-4 samt del av Tälje 4:46, 4:60
och 4:67 i Norrtälje stad – förvaltningssekreterare Charlotte Rydberg

§ 69

Delegationsbeslut

§ 70

Nyinkomna ärenden 2009-03-23 – 2009-05-15

§ 71

Meddelanden

§ 72

Inbjudningar till konferenser m.m.

§ 73

Förvaltningschefen informerar

§ 74

Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28
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KFN § 48
Tid och plats för justering
Kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att

utse Kerstin Modin (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen ska äga rum på kultur- och fritidskontoret torsdagen
den 4 juni kl. 10.00 samt

att

paragraferna 52, 57, och 65 justeras omedelbart.

________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28

7

KFN § 49
Presentation av Agneta Strömbergs efterträdare, förvaltningsekonom
Anneli Andersson
Anneli Andersson hälsades välkommen av ordförande Hans Stergel. Anneli
presenterade sig därefter för kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28
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KFN § 50
Näringslivschef Dan Löfgren informerar om näringslivs- och
turistverksamheten i Norrtälje kommun
Näringslivschef Dan Löfgren informerade om hur han arbetar med
näringslivs- och turistfrågor i Norrtälje kommun. Därefter följde information
och diskussion kring
- kommunens roll när det gäller att främja turistverksamheten,
- turistbyråns framtida lokalisering,
- förväntningar på kultur- och fritidsnämnden när det gäller turistfrågor,
- målgrupp (d.v.s. vilka grupper innefattas i begreppet turister),
- hur olika intressen bäst kan jämkas samman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
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KFN § 51

9

KFN 09-71 042

Månadsbokslut mars 2009
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens
månadsbokslut för mars 2009.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar månadsbokslut för mars 2009.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från den
15 april 2009 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna det redovisade bokslutet
för mars 2009.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28

KFN § 52
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KFN 09-71 042

Delårsbokslut 1, 2009
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna kultur- och
fritidsnämndens delårsbokslut 1, 2009.

Bakgrund
I enlighet med fastställd tidplan och anvisningar ska samtliga nämnder
lämna in ekonomiska rapporter till ledningskontoret för att efter
sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 11 maj 2009 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna kultur- och
fritidsnämndens delårsbokslut 1, 2009.
Paragrafen justeras omedelbart.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28

KFN § 53
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KFN 09-165 805.30

Ansökan från Rånäs 4H om bidrag till sommaridrottsskola 2009
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja ansökan från Rånäs 4H om bidrag till
sommaridrottsskola 2009 med 25 000 kr.

Bakgrund
Rånäs 4H ansöker i en skrivelse, daterad 18 mars 2009, om kommunalt
bidrag till sommaridrottsskola 2009 med 50 000 kr. Rånäs 4H har genomfört
sommaridrottsskolan i många år och kultur- och fritidsnämnden har tidigare
lämnat bidrag.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 13 maj 2009 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
bevilja ansökan från Rånäs 4H om bidrag till sommaridrottsskola 2009 med
25 000kr.
Beslutande sammanträde
Lenneke Sundblom yrkar för (S) att Rånäs 4H får 50 000 kr i bidrag för
sommaridrottskola för år 2009.
Hans Stergel (C) yrkar bifall till kontorets förslag om att Rånäs 4H beviljas
ett bidrag om 25 000 kr till sommaridrottsskola 2009.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hans Stergels (C) yrkande.
Reservation
S reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28

KFN § 54
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KFN 09-374 820

Standardhöjande investeringsåtgärder, ingående i stimulanspaketet, för
fasta fritidsanläggningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

tillstyrka de föreslagna standardhöjande
investeringsåtgärderna, ingående i stimulanspaketet,
för de fasta fritidsanläggningarna inom Norrtälje
kommun, samt

att

via kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
justering sker av kultur- och fritidsnämndens
rambudget för den uppkomna internhyresökningen på
grund av den tillkommande kapitaltjänstkostnaden.

Deltar ej i beslutet:
Andreas Hofbauer (S) deltar inte i beslutet p.g.a. att kultur- och
fritidsnämnden involveras för sent i beslutsprocessen.
Bakgrund
Tekniska kontoret har vid inventering av de fasta
fritidsanläggningarna konstaterat att det finns ett stort behov att
höja standarden i ett flertal bad-, fritids- och sportanläggningar.
Dessa har sammanställts i en kalkyl som beslutats innefattas i det
sedan tidigare framtagna och beslutade stimulanspaketet
(kommunstyrelsen § 69/09).
Förslaget har lämnats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 18 maj 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
tillstyrka de föreslagna standardhöjande investeringsåtgärderna, ingående i
stimulanspaketet, för de fasta fritidsanläggningarna inom Norrtälje
kommun, samt att via kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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justering sker av kultur- och fritidsnämndens rambudget för den uppkomna
internhyresökningen på grund av den tillkommande
kapitaltjänstkostnaden.
Beslutande sammanträde
Hans Stergel (C) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Hans Stergels (C)
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla yrkandet.
Protokollsanteckning:
Lenneke Sundblom (S) lämnar följande protokollsanteckning: Ärendet
borde först ha behandlats i kultur- och fritidsnämnden innan beslut fattades
i kommunstyrelsen.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28
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KFN 07-217 821

Ansökan om driftbidrag till ny sporthall i Rimbo
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avslå ansökan från Rimbo IF om ett årligt driftbidrag om 1 900 000
kronor till en ny sporthall i Rimbo.

Bakgrund
Rimbo IF inkom den 8 maj 2009 med en ansökan om driftbidrag om
1 900 000 kr till en ny sporthall i Rimbo.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 18 maj 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå
ansökan från Rimbo IF om ett årligt driftbidrag om 1 900 000 kronor till en
ny sporthall i Rimbo.
Beslutande sammanträde
Lenneke Sundblom yrkar för (S) att Rimbo IF ska få 1 900 000 kr i årligt
driftbidrag under förutsättning att hallen byggs och att kultur- och
fritidsnämnden får ramjustering för beloppet.
Hans Stergel (C ) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hans Stergels (C) yrkande.
Reservation
Lenneke Sundblom för (S) reserverar sig mot beslutet.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesdatum
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KFN 09-39 821

Slutrapport angående konsulttjänst för utveckling av Sportcentrums
organisation
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna den slutliga beskrivningen av ärendet
angående konsulttjänst avseende utveckling av
Norrtälje Sportcentrums organisation.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den
11 december 2008 att avsätta max 100 000kr för konsulttjänster
för utveckling av Sportcentrums organisation. Ett seminarium på
temat LOU och driftformer genomfördes den 11 februari 2009.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande
från den 17 mars 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden att
besluta att godkänna slutrapporten angående konsulttjänst
avseende utveckling av Norrtälje Sportcentrums organisation.
Beslutande sammanträde
Stefan Ragnesand (M) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets
förslag med följande ändring (i kursivt):
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten
den slutliga beskrivningen av ärendet angående konsulttjänst
avseende utveckling av Norrtälje Sportcentrums organisation.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Stefan Ragnesand
(M) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla
yrkandet.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN 09-13 867

Kulturpris och kulturstipendium
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Roine Karlsson till årets kulturpristagare,

att

utse Sandra Bruun och Jessica Blom till 2009 års
kulturstipendiater,

att

till Sandra Bruun och Jessica Blom dela ut 10 000 kr vardera,
samt

att

för dessa ändamål anvisa medel för från konto 3009 31534,
kulturprojekt.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden utdelar årligen ett kulturpris och ett eller
flera kulturstipendier.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 12 maj 2009 där en förteckning över årets inkomna 8 st nomineringar
till kulturpristagare och 10 st ansökningar om kulturstipendium bifogas.
Kultur- och fritidskontoret lämnar av tradition inget beslutsförslag i detta
ärende.
Beslutande sammanträde
Tomas Ronquist (M) yrkar för den borgerliga gruppen och Lenneke
Sundblom för (S) att Roine Karlsson utses till årets kulturpristagare.
Lenneke Sundblom yrkar för (S) och Yvonne Svensson (C) för den
borgerliga gruppen att Jessica Blom och Sandra Bruun utses till 2009 års
kulturstipendiater och tilldelas 10 000 kr vardera.
Paragrafen justeras omedelbart
________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN 08-504 860

Bidrag till kulturföreningen Roslagens vokalensemble
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja kulturföreningen Roslagens vokalensemble 18 000 kr
i verksamhetsbidrag för år 2009, samt

att

anvisa medel från resultatenhet 3009 från konto
verksamhetsbidrag konstarterna 31530.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden att
besluta om den årligen återkommande fördelningen av bidrag till
kulturföreningar. Med anledning av jäv enligt 11 och 12 §§
förvaltningslagen (SFS 1986:223) har ärendet Roslagens
vokalensemble handlagts i särskild ordning.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande från den
19 maj 2009 och föreslår kultur och fritidsnämnden att bevilja
kulturföreningen Roslagens vokalensemble 18 000 kr i verksamhetsbidrag
för år 2009, samt att anvisa medel från resultatenhet 3009 från konto
verksamhetsbidrag konstarterna 31530.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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(Flera diarienummer)

Bidrag till kulturföreningar år 2009
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fördela årets verksamhetsbidrag om totalt 136 000 kr till
kulturföreningar enligt tjänsteutlåtande och bilaga från den
19 maj 2009,

att

för dessa ändamål anvisa medel från resultatenhet 3009
enligt följande:
19 000 kr från konto verksamhetsbidrag kulturarvet 31520
117 000 kr från konto verksamhetsbidrag konstarterna
31530.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om fördelningen av
verksamhetsbidrag till kulturföreningar.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande från den
19 maj 2009 och föreslår kultur och fritidsnämnden att fördela årets
verksamhetsbidrag om totalt 136 000 kr till kulturföreningar enligt
tjänsteutlåtande och bilaga från den 19 maj 2009 samt för dessa ändamål
anvisa medel från resultatenhet 3009 enligt följande:19 000 kr från konto
verksamhetsbidrag kulturarvet 31520, 117 000 kr från konto
verksamhetsbidrag konstarterna 31530.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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09-104 816

Mötesplatser för unga – måldokument för fritidsgårdar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

antaga den i tjänsteutlåtande från den 14 maj 2009
föreslagna målsättningen för den kommunala
fritidsgårdsverksamheten.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 25 maj 2009 fattat beslut om att kultur- och
fritidsnämnden från och med den 1 augusti 2009 ska ansvara för den
kommunala fritidsgårdsverksamheten. I samband härmed förändras
förvaltningens organisation och bemanning. Kultur- och fritidskontoret har
utarbetat ett förslag till måldokument för fritidsgårdsverksamheten.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande från den
14 maj 2009 och föreslår kultur och fritidsnämnden att antaga den i
tjänsteutlåtandet föreslagna målsättningen för den kommunala
fritidsgårdsverksamheten.
____________
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08-504 860

Kulturvisionen – rapport om remissförfarandet
Kulturchef Björn Ahlsén lämnar en muntlig föredragning om de remissvar
som inkommit till kultur- och fritidskontoret.
Kulturchefen får kultur- och fritidsnämndens uppdrag att arbeta vidare med
kulturvisionen.
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09-376 822

Drift av nytt utomhusbad i Hallstavik
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

tillstyrka att kultur- och fritidskontoret, efter färdigställande,
övertar ansvar för drift och skötsel av det nya utomhusbadet i
Hallstavik, samt

att

via kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att justering
sker av kultur- och fritidsnämndens rambudget för den
uppkomna internhyreskostnaden samt utökade personal- och
driftskostnader.

Protokollsanteckning:
Kultur- och fritidsnämnden vill i och med beslutet äska om ett tilläggsanslag
för drift och personalkostnader i händelse av ett ekonomiskt utfall som inte
stämmer överens med beräkningsunderlaget som är bilagt tjänsteutlåtandet
från den 18 maj 2009.
Bakgrund
Norrtälje kommun har beslutat att anlägga ett nytt aktivitets- och
idrottscentrum i Hallstavik. I planen ingår att anlägga ett utomhusbad. Efter
färdigställande övertar kultur- och fritidskontoret ansvar för drift och skötsel
av anläggningen.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 18 maj 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
tillstyrka att kultur- och fritidskontoret, efter färdigställande, övertar ansvar
för drift och skötsel av det nya utomhusbadet i Hallstavik, samt att via
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att justering sker av kulturoch fritidsnämndens rambudget för den uppkomna internhyreskostnaden
samt utökade personal- och driftskostnader.
Beslutande sammanträde
Hans Stergel (C ) yrkar bifall till kultur och fritidskontorets förslag med
tillägget att kultur- och fritidsnämnden ska ställa sig bakom följande
protokollsanteckning:
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Kultur- och fritidsnämnden vill i och med beslutet äska om ett tilläggsanslag
för drift och personalkostnader i händelse av ett ekonomiskt utfall som inte
stämmer överens med beräkningsunderlaget som är bilagt tjänsteutlåtandet
från den 18 maj 2009.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Hans Stergels (C)
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla yrkandet.
____________
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Utdragsbestyrkande
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KFN 09-314 214

Detaljplan för Hallstavik idrottspark
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kultur- och
fritidskontorets synpunkter i tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2009
på detaljplanen Hallstavik idrottspark.

Bakgrund
Norrtälje kommun har beslutat att anlägga ett nytt aktivitets- och
idrottscentrum i Hallstavik. Beslutet bottnar i en flerårig diskussion om att
bygga en ny badanläggning i Hallstavik samt Holmens pappersbruks
planerade expansion österut, som innebär att nuvarande idrottsplats, ishall
och tennisbana i Hallstavik måste flyttas. Idrottsparken kommer att anläggas
i etapper med planerad byggstart tredje kvartalet 2009.
Kultur- och fritidsnämnden har getts möjlighet att inkomma med ett yttrande
om detaljplanen Hallstavik idrottspark.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande från den 9
maj 2009 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att till
kommunstyrelsen överlämna och åberopa kultur- och fritidskontorets
synpunkter på Hallstavik idrottspark.
________
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Stadsbibliotekets lokaler
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ställa sig positiva till att integrera turistbyråns verksamhet i
stadsbibliotekets lokaler samt

att

ge förvaltningen i uppdrag att samtidigt se över rumsindelningen
för hela biblioteket och ge tidningsrummet en mer kundvänlig
placering, som även medger en återgång till ökade öppettider, samt

att

uppdra till bibliotekschefen att återkommande rapportera hur
ärendet framskrider.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden ställde sig den 25 juni 2008, positiva till att
integrera CLL i stadsbibliotekets lokaler. Nu har en intern utredning inom
barn- och utbildningskontoret kommit fram till att det inte längre är aktuellt
med en flytt av CLLs verksamhet till stadsbiblioteket. Detta gör att kulturoch fritidskontoret tillsammans med tekniska kontoret återigen tittar på en
lösning att integrera turistbyråverksamheten i stadsbiblioteket.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande från den
28 april 2009 och föreslår att kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig
positiva till att integrera turistbyråns verksamhet i stadsbibliotekets lokaler
samt att uppdra till bibliotekschefen att återkommande rapportera hur
ärendet framskrider.
Beslutande sammanträde
Per Börjesson (FP) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag med
följande tillägg:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
samtidigt se över rumsindelningen för hela biblioteket och ge
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tidningsrummet en mer kundvänlig placering, som även medger en återgång
till ökade öppettider.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Per Börjessons (FP)
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla förslaget.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN 09-375 880

Sommaröppethållande Norrtälje bibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna de av kultur- och fritidskontoret föreslagna
ändringarna i sommaröppethållande för biblioteket i
Norrtälje.
Norrtälje stadsbiblioteks öppettider i sommar blir därmed:
Måndag 10 - 19 tisdag, onsdag och torsdag 10 – 17, fredag
stängt, lördag 11- 14.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret föreslår att ändra öppettiderna för Norrtälje
stadsbibliotek under sommarperioden.
Tjänstemannaberedning
Kultur och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande från den 20
maj 2009 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
de föreslagna ändringarna i sommaröppethållande för biblioteket i Norrtälje.
Kultur och fritidskontoret föreslår följande sommaröppettider: Måndag 10 19 tisdag, onsdag och torsdag 10 – 17, fredag stängt, lördag 11- 14.
________
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09-373 800

Remiss – personalpolitiskt program
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att i det personalpolitiska programmet ändra
rubriksättningen så att flera relevanta områden lyfts fram samt att
tydliggöra arbetsgivarens roll.

Deltar ej i beslutet:
S deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Personalenheten i Norrtälje kommun har utarbetat ett förslag till
personalpolitiskt program. Förslaget har lämnats till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 18 maj och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att föreslå
kommunstyrelsen att i det personalpolitiska programmet ändra
rubriksättningen så att flera relevanta områden lyfts fram samt att tydliggöra
arbetsgivarens roll.
________
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KFN § 67
Information om konsulttjänst för att utveckla Folkets hus i Hallstavik
Förvaltningschef Cecilia Möller informerade om hur konsultarbetet
fortskrider. Konsultarbetet kommer att vara färdigt sista juni 2009.
20 000 kr av konsultpengarna kommer att användas till en konsultutredning
som syftar till att ta fram en underhållsplan för Folkets hus-fastigheten och
se över möjligheten till energieffektivisering.
________
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09-320 214

Detaljplan för fastigheterna Flygspanaren 2-4 och 6 samt del av Tälje
4:46, 4:60 och 4:67 i Norrtälje stad
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen överlämna detaljplan för fastigheterna 2-4 och 6
samt del av Tälje 4:46, 4:60 och 4:67 i Norrtälje stad utan erinran.

Bakgrund
Detaljplanen huvudsyfte är att möjliggöra en utbyggnad av Flygfyrens
handelsområde med ytterliggare handel. Några fastigheter utökas och
får nya in- och utfarter via en ny angöringsgata. Detaljplanen har
lämnats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 28 maj 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att till
kommunstyrelsen överlämna detaljplan för fastigheterna 2-4 och 6 samt del
av Tälje 4:46, 4:60 och 4:67 i Norrtälje stad utan erinran.
________
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09-24 800

Delegationsbeslut
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och lägga redovisningen av delegationsbeslut 08518, 09-21, 09-62, 09-67, 09-76, 09-80, 09-81, 09-255, 09256, 09-303, 09-305, 09-350, 07-255, 09-45 till
handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar delegationsbeslut.
________
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KFN § 70
Nyinkomna ärenden
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och lägga redovisningen av nyinkomna ärenden
09-03-24 – 09-05-15 till handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar nyinkomna ärenden.
________
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KFN § 71
Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidskontoret beslutar
att

-

godkänna och lägga redovisningen av följande meddelanden
till handlingarna:

Årsredovisning för Stiftelsen Norrtälje sportcentrum
KF § 77 Årsredovisning 2008 för Norrtälje kommun
KF § 78 Revisionsberättelse för 2009-05-27
KF § 83 Beslut om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden
KF § 99 Ombudgetering av anslag avseende inventarier, utrustning samt
driftsanslag.
KF § 102 Redovisning av nämndernas internkontroll 2008
KF § 109 Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) ang att skapa en
kanotled
Nationaldagsfirandet 2009
Bsn § 34 Överföring av fritidsgårdsverksamheten från barn- och
skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-05-28

33

KFN § 72
Inbjudningar till konferenser m.m.
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna inbjudningar till konferenser
m.m.
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KFN 73
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Cecilia Möller informerar om:
- Biblioplayas. Arbete pågår att hitta sponsorer för sommaren 2009.
- Invigning den 13 juni 2009 av den nya delen av Roslagsleden.
- Kommunen ska träffa representanter för föreningslivet i Rimbo för att
diskutera frågan om en ny bollhall.
- Nytt informationsblad från kultur- och fritidskontoret till kultur- och
fritidsnämnden.
- Barn- och skolnämnden utmanar politikerna i bl.a. kultur- och
fritidsnämnden att vandra på skolavslutningen.
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KFN 74
Övriga frågor
- Adam Persson informerar om arbetet med idrottsfritids.
- Ahmet Kozaragic (S) utmanar övriga politiker att ställa upp och spela fotboll.
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