NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-10-22

Plats och tid

S ö d e r a r m s konferensrum Markan
Torsdag 22 oktober 2009 kl. 11.50-13.15

Beslutande

enligt bifogad närvaroiista

Övriga deltagande

Adam Persson, idrottschef
Cecilia Möller, förvaltningschef
Charlotte Rydberg, förvaltningssekreterare
Daniel Werkmäster, intendent p å Konsthallen
Roger Hansson, chef för ungdomsenheten

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, m å n d a g e n den 26 oktober kl. 10.00,

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 112-122

Ordförande

H a t o S t e r g é l (C)
Justerande

Kerstin Modin (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
ansiags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Kultur- och fritidsnämnden
2009-10-22
2009-10-27

Datum för
anslags nedtagande

Kultur- och fritidskontoret

Underskrift
Utdrag sbestyrkande

2009-11-27
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Närvarolista

Hans Stergel
Lenneke Sundblom
Lisa Brown
Tomas Ronquist
Per Börjesson
Andreas Hofbauer
Kerstin Modin
Ersättare

(Q
(S)
(M)
CM)
(FP)
(S)
(S)

Närv(N)
Frånv (F)
Närv tj.g. (NT)
Paragraf/tid
NT § 112-122
NT § 112-122
NT § 112-122
NT § 112-122
NT § 112-122
F
NT § 112-122

Stefan Ragnesand
Tommy Elg
Yvonne Svensson
Martin Forevärn
Anmet Kozaragic
Ola Stenberg

(M)
(M)
(C)
(KD)
(S)
(S)

N§ 112-122
N§ 112-122
N§ 112-122
N§ 112-122
NT § 112-122
N§ 112-122

Ledamöter

Justerandes sign
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Ja Nej
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Ja Nej

Utd rag sbestyrkan de

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Samma nträdesdatum

2009-10-22

Kultur- och fritidsnämnden

Register
Val av justerare samt tid och plats för justering
Nyttjanderättsavtal med Blidö IF gällande fotbollsplanen
Vargheden ~ idrottschef Adam Persson

§112
§113

Justerandes sign

§114

Nyttjanderättsavtal med Norrtelje bandyförening gällande
den konstfrusna bandybanan på Norrtälje Sportcentrum idrottschef Adam Persson

§ 115

Nyttjanderättsavtal med SPF Rurik gällande Boulehallen i
Norrtälje - idrottschef Adam Persson

§ 116

Länna bygdegårdsförening - ansökan om bidrag för
ombyggnad av elljusspår - idrottschef Adam Persson

§ UV

Delegationsbeslut

§118

Nyinkomna ärenden 2009-09-15- 2009-10-11

§119

Meddelanden

§ 120

Inbjudningar, konferenser m.m.

§121

Rapport om pågående ärenden

§122

Övriga frågor

/

t

Utdragsbestyrkande
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KFN § 112
Tid och plats for justering
Kultur- ochfritidsnämndenbeslutar
att

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

att

protokollet justeras på kultur- och fritidskontoret måndagen den 26
oktober kl. 10.00.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §113
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KFN 09-425

Nyttjanderättsavtal med Blidö* IF gällande fotbollsplanen Vargheden
Beslut
Kultur- ochfritidsnämndenbeslutar
att

godkänna nyttjanderättsavtalet med Blidö IF
gällande fotbollsplanen Vargheden, Norrtälje med
följande ändringar:

1. Avtalet ska träda i kraft 1 november 2009 (ändring i punkterna
6 och 7).
2. I punkt 11.5 angående avyttring ska texten ändras enligt
följande (ändringar i fetstil):
Vid avtalets upphörande ska egendom som nyttjaren tillfört
objektet erbjudas kommunen till inlösen. Om kommunen inte
inom tre månader från det att erbjudandet om inlösen gjorts
antagit erbjudandet ska nyttjaren bortföra egendomen.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret tecknade år 1992 ert drifts- och
nyttjanderättsavtal med Norrtelje Fotbollsförening om skötsel och nyttjande
av gräsfotbollsplanen Vargheden i Vigelsjö, Norrtälje. Är 1998 beslutade
kultur- ochfritidsnämndenattförlängaavtalet med 10 år, till och med år
2008. Under de senaste åren har det varit BlidÖ Idrottsförening (IF) som har
skött driften av fotbollsplanen.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 oktober 2009 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att godkänna nyttjanderättsavtalet med
Blidö IF gällande fotbollsplanen Vargheden, Norrtälje.

Utdragsb estyrkande

N O R R T Ä L J E KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-10-22

Beslutande sammanträde
Yrkande
Hans Stergel (C) ger stöd åt Stefan Ragnesands (M) synpunkter
om ändringar i avtalet och yrkar att kultur- och fritidskontorets
förslag till avtal godkänns medföljandetillägg / ändringar:
1. Avtalet ska träda i kraft 1 november 2009 (ändring i punkterna
6 och 7).
2. I punkt 11.5 angående avyttring ska texten ändras enligt
följande (ändringar i fetstil):
Vid avtalets upphörande ska egendom som nyttjaren tillfört
objektet erbjudas kommunen till inlösen. Om kommunen inte
inom tre månader från det att erbjudandet om inlösen gjorts
antagit erbjudandet ska nyttjaren bortföra egendomen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Hans
Stergels (C ) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att bifalla förslaget.
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KFN 09-450
KFN § 114
Nyttjanderättsavtal med Norrtelje bandyförening gällande
den konstfrusna bandybanan på Norrtälje Sportcentrum
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna nyttjanderättsavtalet med Norrtelje
Bandyförening gällande den konstfrusna
bandybanan på Norrtälje Sportcentrum med
följande ändringar:

1. Barnomsorgens och skolornas tillgång till bandybanan ska ha
högsta prioritet (ändring i punkt 4).
2. Avtalet ska träda i kraft från den 1 november 2009 (ändring i
punkt 7 och 8).
3. Texten "att de kommunala bandyföreningar ..."ipunkt 10.5
ersätts med " att de i kommunen verksamma
bandyföreningarna...".
4. Det ska i punkt 10.9 och 11.5 klargöras att i händelse av tvist
har kommunen tolkningsföreträde vad som avses med större
reparationer.
5. I punkt 12.5 angående avyttring ska texten ändras enligt
följande (ändringar i fetstil):
Vid avtalets upphörande ska egendom som nyttjaren tillfört
objektet erbjudas kommunen till inlösen. Om kommunen inte
inom tre månader från det att erbjudandet om inlösen gjorts
antagit erbjudandet ska nyttjaren bortföra egendomen.
Bakgrund
Norrtelje Bandyförening har de senaste åren haft ett nyttjanderättsavtal
gällande den konstfrusna bandybanan på Norrtälje Sportcentrum. Avtalet
upphörde att gälla 2009-04-30.
Utdrag sb estyrkande
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Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 oktober 2009 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att godkänna nyttjanderättsavtalet med
Norrtelje bandyförening gällande den konstfrusna bandybanan på
Norrtälje Sportcentrum.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Hans Stergel (C) ger stöd åt Stefan Ragnesands (M) synpunkter
om ändringar i avtalet och yrkar att kultur- och fritidskontorets
förslag till avtal godkänns medföljandetillägg / ändringar:
1. Barnomsorgens och skolornas tillgång till bandybanan ska ha
högsta prioritet (ändring i punkt 4).
2. Avtalet ska träda i kraft från den 1 november 2009 (ändring i
punkt 7 och 8).
3. Texten "att de kommunala bandyföreningar ..." i punkt 10.5
ersätts med " att de i kommunen verksamma
bandyföreningama...".
4. Det ska i punkt 10.9 och 11.5 klargöras att i händelse av tvist
har kommunen tolkningsföreträde vad som avses med större
reparationer.
5. I punkt 12.5 angående avyttring ska texten ändras enligt
följande (ändringar i fetstil):
Vid avtalets upphörande ska egendom som nyttjaren tillfört
objektet erbjudas kommunen till inlösen. Om kommunen inte
inom tre månader från det att erbjudandet om inlösen gjorts
antagit erbjudandet ska nyttjaren bortföra egendomen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Hans
Stergels (C ) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att bifalla förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN 09-449

KFN § 115

Nyttjanderättsavtal med SPF Rurik gällande boulehall i Norrtälje
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
godkänna nyttjanderättsavtal med SPF Rurik
gällande boulehallen i Norrtälje med följande
ändring:

att

I punkt 11.5 angående avyttring ska texten ändras enligt följande
(ändringar i fetstil):
Vid avtalets upphörande ska egendom som nyttjaren tillfört
objektet erbjudas kommunen till inlösen. Om kommunen inte
inom tre månader från det att erbjudandet om inlösen gjorts
antagit erbjudandet ska nyttjaren bortföra egendomen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2009 § 62 att anslå
investeringsmedelförgenomförandet av nybyggnad av boulehall vid
Sportcentrum i Norrtälje samt att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att
upprätta avtal om föreningsdrift.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 oktober 2009 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att godkänna nyttjanderättsavtalet med
SPF Rurik gällande boulehallen i Norrtälje.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Hans Stergel (C) ger stöd åt Stefan Ragnesands (M) synpunkter
om ändringar i avtalet och yrkar att kultur- och fritidskontorets
förslag till avtal godkänns medföljandetillägg / ändringar:

Justerandes sign

?
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I punkt 11.5 angående avyttring ska texten ändras enligt följande
(ändringar i fetstil):
Vid avtalets upphörande ska egendom som nyttjaren tillfört
objektet erbjudas kommunen till inlösen. Om kommunen inte
inom tre månader från det att erbjudandet om inlösen gjorts
antagit erbjudandet ska nyttjaren bortföra egendomen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Hans
Stergels (C ) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att bifalla förslaget

Ja ^t
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KFN 09-312
KFN § 116
Larma bygdegårdsförening - ansökan om bidrag for ombyggnad av
elljusspår
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja Länna bygdegårdsförening bidrag om
50 000 krförombyggnad av elljusspår, under
förutsättning att Länna bygdegårdsförening
inkommer med avtal om nyttjanderätt till berörd
mark, samt

att

anslå medel från kontoföreningsstöd- annan
fritidsverksamhet.

Bakgrund
Länna bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om bidrag för
ombyggnad av elljusspår.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 oktober och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att bevilja Länna bygdegårdsförening
bidrag om 50 000 krförombyggnad av elljusspår, under
förutsättning att Länna bygdegårdsförening inkommer med avtal
om nyttjanderätt till berörd mark, samt art anslå medel från konto
föreningsstöd - annan fritidsverksamhet.

usterandes sign
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KFN 09-24

Delegationsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
godkänna och lägga redovisningen av
att
delegationsbeslut till handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar delegationsbeslut.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande
från den 12 oktober och föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes sign
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KFN§ 118
Nyinkomiia ärenden
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av nyinkomna ärenden, dnr 09-431 - 4 4 8 , till
handlingarna.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nyinkomna ärenden,

Utdragsbestyrkande
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KFN § 119
Meddelanden
Beslut
Kultur- ochfritidsnämndenbeslutar
att lägga redovisningen av följande meddelanden till handlingarna:
- KF § 216, Interpeliation från Marie-Louise Sellin (S) till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om badhuset i Rimbo.
- KF § 226, Britt Renman (V) avsägelse av uppdrag som ersättare i kulturoch fritidsnämnden.
- KF § 208, Uppförande av ny sporthall vid Bålbroskolan i Rimbo
- Norrtelje tidning, debattartikel om stadsbiblioteket i Norrtälje.
- Stockholm läns museum - Arkeologisk ufredning på Finsta 1:66,
Norrtälje kommun.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden.

Utdragsbestyrkande
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KFN § 120
Inbjudningar till konferenser m.m.
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna inbjudningar till konferenser
m.m.

Justerandes sign
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KFN § 121
Rapport om pågående ärenden
Förvaltningschef Cecilia Möller informerar om
- Norrtälje stadsbibliotekets lokaler
Hans Stergel (C) informerar om
- Rimbo badhus
- Rimbo bibliotek
- Estetiskt råd
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KFN § 122
Övriga frågor
Referensgrupp för Sportcentrum och stadsbiblioteket i Norrtälje
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
två referensgrupper tillsättsförattföljaupp pågående
ärenden som rör Sportcentrum och stadsbiblioteket i
Norrtälje, samt
att

utse Hans Stergel (C), Tomas Ronqvist (M) och Ahmet
Kozaragic (S) till referensgruppenförSportcentrum och
Lenneke Sundblom (S), Tommy Elg (M) och Per Börjesson
(FP) till referensgruppenförstadsbiblioteket i Norrtälje.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Tomas Ronqvist (M) med stöd av Per Börjesson (FP) föreslår att två
referensgrupper tillsättsförattföljaupp pågående ärenden som rör
Sportcentrum och stadsbiblioteket i Norrtälje.
Tomas Ronqvist (M) föreslår vidare att Hans Stergel (C), Tomas Ronqvist
(M) och Ahmet Kozaragic utses till Sportcentrumgruppen och att Lenneke
Sundblom (S), Tommy Elg (M) och Per Börjesson (FP) utses till
referensgruppenförstadsbiblioteket i Norrtälje.
Lenneke Sundblom (S) med stöd av Ahmet Kozaragic (S) yrkar att en
referensgruppförkultur tillsätts iställetfören referensgrupp för
stadsbiblioteket i Norrtälje.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Tomas Ronqvists (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

