NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

. .

2009-12-10

Plats och tid

Norrtäijesalen, kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Torsdag 10 december 2009 ki. 17.00-19,20

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

1

Adam Persson, idrottschef

Anneli Andersson, förvaltningsekonom
Cecilia Möller, förvaltningschef
Charlotte Rydberg, förvaltningssekreterare
Elin Rust, bibliotekschef
Roger Hansson, chef för ungdomsenheten

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Underskrift

Kultur- och fritidskontoret, måndagen den 14 december kl. 10.00.

Sekreterare
.

Paragrafer 123-144
ChcJ

Ordförande
Justerande.

Kerstin Modin (S)

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

Kultur- och fritidsnämnden
2009-12-10
2009-12-14

Datum för
anslags nedtagande

Kultur- ochfritidskontoret

Underskrift

Charlotte Rydberg

Utdragsbestyrkande

2010-01-04

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

2

Närvarolista

Ledamöter

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

(C)
(S)
(M)
(M)
(FP)
(S)
(S)

Närv(N)
Frånv (F)
Närvtj.g. (NT)
Paragraf / tid
NT § 123-144
NT § 123-144
F
NT § 123-144
NT § 123-144
NT § 123-144
NT § 123-144

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

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

NT § 123-144
F
N § 123-144
N § 123-144
N § 123-144
N § 123-144

Justerandes sign

§

Ja Nej

§

Ja Nej

Utdragsbestyrkande

^

9

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

Sammanträdesdatum

Register
§123

Val av justerare samt tid och platsförjustering

§ 124

Månadsbokslut september 2009 Anneli Andersson

§125

Månadsbokslut oktober 2009 - förvaltningsekonom Anneli
Andersson

§126

Verksamhetsplan 2010 - förvaltningschef Cecilia Möller

§ 127

Information om ungdomsverksamheten i Hallstavik - chef
för ungdomsenheten Roger Hansson

§128

Ändring i bidragsreglerna i syfte att förenkla
ansökningsförfarandet för ideella föreningar - idrottschef
Adam Persson

§129

Samarbete för ökat idrottande och en bättre folkhälsa hos
barn och ungdomar - idrottschef Adam Persson

§130

Ansökan från M K Orion om höjt anläggningsbidrag idrottschef Adam Persson

§131

Ansökningar från barn- och ungdomsföreningar om
utvecklingsbidrag 2009 - idrottschef Adam Persson

§132

Information om arbetet med de nya lokalerna i
Stadsbiblioteket i Norrtälje- bibliotekschef Elin Rust

§133

Avgifter 2010 - förvaltningschef Cecilia Möller

§ 134

Sammanträdesdatum 2010 - förvaltningschef Cecilia
Möller

förvaltningsekonom

§135

Yttrande över detaljplan för Solbacka strand, fastigheterna
Tälje 3:80. 3:202, 3:237 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje
stad - förvaltningssekreterare Charlotte Rydberg

§136

Yttrande över detaljplan för fastigheterna Älmsta 1:31,
1:40,1:49 i Väddö församling - förvaltningssekreterare
Charlotte Rydberg

Justerandes sigru^

Utdrag sb estyrkande

Sida

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

Justerandes sign

Sammanträdesdatum

§137

Yttrande över detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö
1:125 i BlidÖ församling - förvaltningssekreterare
Charlotte Rydberg

§ 138

Uppföljning av sommarkulturevenemang 2009 förvaltningssekreterare Charlotte Rydberg

§139

Delegationsbeslut

§140

Nyinkomna ärenden 2009-10-11—2009-11-29

§141

Meddelanden

§ 142

Inbjudningar, konferenser m.m.

§143

Rapport om pågående ärenden

§144

Övriga frågor

Utdragsbestyrkande

Sida

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10
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KFN § 123
Tid och plats for justering
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

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

att

protokollet justeras på kultur- och fritidskontoret måndagen den 14
december kl. 10.00.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

Sammanträdesdatum

Sida

6

KFN 09-71 042

KFN § 124
Månadsbokslut september 2009
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

godkänna och till kornmunfullmäktige överlämna
nämndens månadsbokslut för september 2009.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar månadsbokslut för september 2009.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 13 oktober 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens månadsbokslut
för september 2009.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

A

•4

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Kuitur- och fritidsnämnden

2009-12-10

7

Sammanträdesdatum

KFN 09-71 042

KFN § 125
Månadsbokslut oktober 2009
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
nämndens månadsbokslut för oktober 2009.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar månadsbokslut för oktober 2009.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 18 november 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens månadsbokslut
för oktober 2009.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

Sammanträdesdatum

KFN 8 126

Sida

KFN 09-485

Verksamhetsplan 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerandessigr

att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna kontorets
förslag till verksamhetsplan för 2010, med följande
besparingar

att

lägga ner uterinkenpå Sportcentrum from 2010-01-01,

att

från kommunstyrelsen begära justering av kultur- och
fritidsnämndens budgetram om 780 000 kr för den nedlagda
uterinken,

att

driftbidraget till Rimbo badhus om 1 830 000 kr räknas som
en besparing from 2010-01-01,

att

minska bidraget till Roslagsmuseet med 600 000 kr from
2010-01-01,

att

minska bidraget till föreningskategorin barn- och
ungdomsföreningar, bidragsarten utvecklingsbidrag, med
400 000 ki-from 2010-01-01,

att

minska bidraget till föreningskategorin studieförbund med
100 000 kr from 2010-01-01,

att

minska anslaget till Färsna gård med 50 000 kr from 2010¬
01-01,

att

minska kontot för ungdomskultur med 100 000 kr from
2010-01-01,

att

uppdra till kontoret att se över upplåtelseavgiften i samband
med uthyrning av kommunala lokaler och därmed öka
intäkterna med 150 000 kr from 2010-07-01,

Utdragsb estyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

9

Sammanträdesdatum

att

från kommunstyrelsen begära justering av kultur- och
fritidsnämndens investeringsram om 1 500 000 kr för
anläggningsinvesteringar.

Bakgrund
Enligt den av fullmäktige fastställda tidplanen för budgetarbetet 2010 ska
nämndemas verksamhetsplaner för år 2010 lämnas till kommunstyrelsens
kontor senast 12 januari 2010.
I ramen om 88 616 tkr för 2010 har nämndens ram bl a justerats för ändrade
internhyror, kompensation för löneökningar 3%, tidigare beslut där
fritidsgårdarna överförts från barn- och skolnämnden och där
Rodengymnasiets bibliotek överförts från utbildningsnämnden. Samtidigt
innehåller budgetramen för kultur- och fritidsnämnden ett besparingskrav
om 4 010 tkr.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 1 december 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna kontorets förslag till
verksamhetsplan för 2010, med följande besparingar:
- att lägga ner uterinken på Sportcentrum from 2010-01-01,
- att från kommunstyrelsen begära justering av kultur- och fritidsnämndens
budgetram om 780 000 kr för den nedlagda uterinken,
- att driftbidraget till Rimbo badhus om 1 830 000 kr räknas som en
besparing from 2010-01-01,
- att minska bidraget till Roslagsmuseet med 600 000 kr from 2010- 01-01,
- att minska bidraget till föreningskategorin barn- och ungdomsföreningar
med 400 000 kr from 2010-01-01,
- att minska bidraget till föreningskategorin studieförbund med 100 000 kr
from 2010-01-01,
- att minska anslaget till Färsna gård med 50 000 kr from 2010-01-01,
- att minska kontot för ungdomskultur med 100 000 kr from 2010-01-01,
- att uppdra till kontoret att se över upplåtelseavgiften i samband med
uthyrning av kommunala lokaler och därmed öka intäkterna med 150 000 kr
from 2010-07-01
- att från kommunstyrelsen begära justering av kultur- och fritidsnämndens
investeringsram om 1 500 000 kr för anläggningsinvesteringar.

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

Sammanträdesdatum

10

Beslutande sammanträde
Hans Stergel (C) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets
förslag med följande tillägg när det gäller föreningskategorin
barn- och ungdomsföreningar (tillägg i kursivt): "att minska
bidraget till föreningskategorin barn- och ungdomsföreningar,
bidragsarten utvecklingsbidrag, med 400 000 kr från och med
2010-01-01".
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag för Hans
Stergels (C) yrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla
detta.
Reservation
Lenneke Sundblom (S), Andreas Hofbauer (S) och Kerstin Modin
(S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Den socialdemokratiska budgeten har 2 miljoner mer i sin ram än
den borgerliga, vilket innebär att vi inte behöver vidta
besparingar på följande punkter:
- Roslagsmuseet 600 000 kr
- Barn- och ungdomsföreningar, utvecklingsbidrag, 400 000 kr
- Studieförbund 100 000 kr
- Ungdomskultur 100 000 kr
- Färsnagård50 000kr.

Utdrag sb estyrkande

Justerandes sign

(

Sida

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 127

2009-12-10

11

KFN 08-521, 09-315

Information om ungdomsverksamheten i Hallstavik
Roger Hansson, chef för ungdomsenheten, informerade nämnden om den
nya ungdomsverksamheten i Hallstavik.

Justerandes sign

Utdragsb estyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

KFN § 128

Sida
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KFN 09-478

Ändring i bidragsreglerna i syfte att förenkla ans öknings förfarandet
för ideella föreningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ändra texten i bidragsreglerna för ideella
föreningar så att föreningar på uppmaning ska
lämna fullständiga årsmöteshandlingar istället för
att det krävs in varje år samt

att

ändringen ska gälla från och med 2010-01-01.

Bakgrund
Ändringar i bidragsreglerna för ideella föreningar beslutas av kultur- och
fritidsnämnden. Gällande bidragsregler och tillämpningsföreskrifter antogs
2006-09-21 § 6 9 och 2006-12-14 § 101.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att ändra bidragsreglerna för ideella
föreningar i syfte att förenkla ansökningsförfarandet. Texten bör ändras till
att föreningar på uppmaning ska lämna fullständiga årsmöteshandlingar
istället för att det årligen krävs in för att en förening ska förbli en
bidragsberättigad ideell förening.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 28 november 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
ändra texten i bidragsreglerna för ideella föreningar så att föreningar på
uppmaning ska lämna fullständiga årsmöteshandlingar istället för att det
krävs in varje år samt att ändringen ska gälla från och med 2010-01-01.

Justerandes sign

r

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10
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Sammanträdesdatum

KFN 09-124

KFN § 130

Ansökan från M K Orion om förhöjt anläggningsbidrag
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avslå ansökan från M K Orion om förhöjt
anl äggningsbidrag.

Bakgrund
M K Orion har ansökt om förhöjt anläggningsbidrag om 500 000 kr.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 november 2009 och föreslår kulturoch fritidsnämnden besluta att avslå ansökan från M K Orion om
förhöjt anläggningsbidrag.

Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

KFN § 131

15

KFN 09-115, 09-122, 09-324,
09-401, 09-421, 09-422, 09-424,
09-426

Ansökan från barn- och ungdomsföreningar om utvecklingsbidrag 2009
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja Hallsta IK bidrag med 60 600 kr till renovering av
duschutrymme,

att

bevilja Häverödals SK bidrag med 149 400 kr till utbyggnad av
skjutbanan,

att

bevilja M K Orion bidrag med 75 600 kr till säkerhetsräcke,

att

avslå ansökan från Riala GoIF,

att

bevilja Rimbo IF bidrag med 334 000 kr till isolering av utsida sarg
samt belysning ishall,

att

bevilja Rimbo ungdomsskytteförening bidrag med 11 400 kr till ett nytt
luftgevär,

att

bevilja Roslagsbro IF dispens för redan påbörjat arbete samt att bevilja
utvecklingsbidrag med 200 000 kr till anläggandet av konstgräsplan

att

avslå ansökan från Ununge skytteförening, samt

att

anvisa medel från konto föreningsstöd 3005-30021.

Bakgrund
Utvecklingsbidrag kan sökas av bidragsberättigade barn- och
ungdomsföreningar och beviljas till projekt, särskilda
arrangemang eller objekt, som nämnden anser vara särskilt värdefulla att stödja ekonomiskt.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 30 november 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta

NORRTÄLJE KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

-

-

-

-

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2009-12-10
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Sarnmanträdesdatum

att bevilja Hallsta IK bidrag med 60 600 kr till renovering av
duschutrymme,
att bevilja Häverödals SK bidrag med 149 400 kr till utbyggnad av
skjutbanan,
att bevilja M K Orion bidrag med 75 600 kr till säkerhetsräcke,
att avslå ansökan från Riala GoIF,
att bevilja Rimbo IF bidrag med 334 000 kr till isolering av utsida sarg
samt belysning ishall,
att bevilja Rimbo ungdomsskytteförening bidrag med 11 400 kr till ett
nytt luftgevär,
att bevilja Roslagsbro IF dispens för redan påbörjat arbete samt att
bevilja utvecklingsbidrag med 200 000 kr till anläggandet av
konstgräsplan
att avslå ansökan från Ununge skytteförening, samt
att anvisa medel från konto föreningsstöd 3005-30021.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 132

Sida
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2009-12-10

KFN 08-401

Information om arbetet med de nya lokalerna i stadsbiblioteket i
Norrtälje
Bibliotekschef Elin Rust presenterade för nämnden ett förslag på hur de nya
lokalerna i stadsbiblioteket i Norrtälje kan se ut efter en
renovering/ombyggnation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10
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KFN 09-482

KFN § 133
Avgifter 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa avgifter för år 2010 enligt förslag
redovisat i tjänsteutlåtande daterat den 27
november 2009.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret ger förslag på avgifter för år 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 27 november 2009 och föreslår kulturoch fritidsnämnden besluta att fastställa avgifter för år 2010
enligt förslag redovisat i tjänsteutlåtandet daterat den 27
november 2009.

Justerandes sign

Sida

Utdrag sbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN
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Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10
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Sammanträdesdatum

KFN 09-468

KFN § 134
Sammanträdesdatum 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastslå följande datum för kultur- och
fritidsnämndens sammanträden år 2010:
Tisdagen den 12 januari
Torsdagen den 18 februari
Torsdagen den 15 april
Torsdagen den 27 maj
Torsdagen den 26 augusti
Torsdagen den 30 september
Torsdagen den 2 december

Bakgrund
I kultur- och fritidsnämndens reglemente 8 § anges att "nämnden
sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer". Kultur- och
fritidskontoret redovisar ett förslag till sammanträdesdatum för 2010.
Datumen är valda för att harmoniera i så hög utsträckning som möjligt med
fastställda datum för ekonomisk uppföljning samt konimunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande trån den 17 november 2009 och föreslår kulturoch fritidsnämnden besluta att fastslå sju datum för kultur- och
fritidsnämndens sammanträden år 2010.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10
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Sammanträdesdatum

KFN 09-45

KFN § 135

Yttrande Över detaljplan för Solbacka strand, fastigheterna Tälje 3:80,
3:202, 3:237 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

överlämna och åberopa kultur- och
fritidskontorets synpunkter i tjänsteutlåtande
daterat den 9 november 2009 över detaljplan för
Solbacka strand i Norrtälje stad.

Bakgrund
Detaljplan för Solbacka strand hålls utställt för granskning till den 10
november 2009. Kultur- och fritidsnämnden har fatt anstånd med tiden för
att kunna behandla detaljplanen på sammanträdet den 10 december 2009.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 december 2009 och föreslår kulturoch fritidsnämnden besluta att överlämna och åberopa kultur- och
fritidskontorets synpunkter i tjänsteutlåtande daterat den 9
november 2009 över detaljplan för Solbacka strand i Norrtälje
stad.

Justerandes sign

Utdragsb estyrkande
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2009-12-10

Sammanträdesdatum
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KFN 09-45

KFN § 136

Yttrande över detaljplan för fastigheterna Älmsta 1:31,1:40,1:49 i
Väddö församling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen framföra att det är viktigt att
påverkan på riksintresset är tillräckligt utrett
innan beslut fattas om att godkänna detaljplan för
fastigheterna Älmsta 1:31,1:40 och 1:49 i Väddö
församling.

Bakgrund
Detaljplan för fastigheterna Älmsta 1:31,1:40,1:49 i Väddö församling.
Kultur- och fritidsnämnden har fatt anstånd med tiden för att kunna behandla
detaljplanen på sammanträdet den 10 december 2009.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 november 2009 och föreslår kulturoch fritidsnämnden besluta att till kommunstyrelsen framföra att
det är viktigt att påverkan på riksintresset är tillräckligt utrett
innan beslut fattas om att godkänna detaljplan för fastigheterna
Älmsta 1:31,1:40 och 1:49 i Väddö församling.

Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

KFN § 137

22

KFN 07-131

Yttrande över detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125 i BHdö
församling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen framföra, när det gäller
detaljplan för Bromskärs hamn, att kultur- och
fritidsnämnden anser att inlåsning av
fritidsbåts bryggorna ska om möjligt undvikas.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har översänt detaljplan för Bromskärs hamn till kulturoch fritidsnämndens för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden har fått
anstånd med tiden för att kunna behandla detaljplanen på sammanträdet den
10 december 2009.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 november 2009 och föreslår kulturoch fritidsnämnden besluta att överlämna och åberopa kultur- och
fritidskontorets synpunkter på detaljplan för Bromskärs hamn i
tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2009.
Beslutande sammanträde
Lenneke Sundblom (S) yrkar att kultur- och fritidskontorets
yttrande bör ändras i följande del: inlåsning av bryggorna ska
undvikas om möjligt i stället för bör undvikas om möjligt.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Lenneke
Sundbloms (S) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att bifalla detta.

Justerandes sign

sa <s?W

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

Sammanträdesdatum

KFN § 138
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KFN 09-442

Uppföljning av sommarkulturevenemang 2009
Charlotte Rydberg, förvaltnings sekreterare, redovisade en uppföljning över
de sommarkulturevenemang som fått bidrag av kultur- och fritidsnämnden
år 2009.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10

Sammanträdesdatum
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KFN 09-24

KFN § 139
Delegationsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut till handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar delegationsbeslut.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande
från den 30 november och föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes sign

Sida

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2009-12-10
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 140
Nyinkomna ärenden
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av nyinkomna ärenden, dm 09-449—09-484 till
handlingarna.

Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nyinkomna ärenden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2009-12-10
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 141
Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av följande meddelanden till handlingarna:

- KF § 246 Förvaltning och drift av Sportcentrum i Norrtälje.
- KSAU § 383 Avstående från att godkänna en uppdelning av gällande avtal
om hyra omfattande Vigelsjö camping och Vigelsjö gård.
- Skrivelse från Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna angående stöd till
studieförbundet
- Skrivelse från Folkbildningsförbundet med en rekommendation angående
fördelning av stöd till SISU Idrottsutbildarna.
- Protokoll nr 9, 2009 från Ålands kulturdelegation, samt
att

uppdra till kultur- och fritidskontoret att följa upp hyresavtalet för
Vigelsjö camping och Vigelsjö gård för att se hur avtalet följs när det
gäller tillgänglighet, öppettider samt hur avyttringen av fastigheter
kommer att påverka Roslagsleden och skidspåret.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden.
Beslutande sammanträde
Per Börjesson (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska uppdra till
kultur- och fritidskontoret att följa upp hyresavtalet för Vigelsjö camping
och Vigelsjö gård för att se hur avtalet följs när det gäller tillgänglighet,
Öppettider samt hur avyttringen av fastigheter påverkar Roslagsleden och
skidspåret.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Per Böijessons (FP)
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2009-12-10
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KFN § 142
Inbjudningar till konferenser m.m.
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna inbjudningar till konferenser
m.m.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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KFN 8 143
Rapport om pågående ärenden
Förvaltningschef Cecilia Möller informerade om att boulehallen i Norrtälje
invigs lördagen den 12 december kl. 13.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 144
Övriga frågor
Lenneke Sundblom (S) frågade efter aktuell information angående den
eventuella flytten av biblioteket i Rimbo.
Ingen hade någon ny information i ärendet.

Justerandes sign
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