SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

2010-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Torsdag 18 februari 2010 kl. 17.00-19:45

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Adam Persson, idrottschef §§ 1-13
Anneli Andersson, förvaltningsekonom §§ 1-10
Cecilia Möller, förvaltningschef
Charlotte Rydberg, förvaltningssekreterare
Elin Rust, bibliotekschef
Eva Rosén-Lundqvist, kulturproducent
Marie-Louise Asp, badchef, §§1-10
Per-Anders Wikström §§ 1-3

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, torsdagen den 25 februari kl. 11.00.
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Närvarolista

Ledamöter

Närv(N)
Frånv (F)
Närvtj.g. (NT)
Paragraf/ tid
NT §§ 1-26
NT §§ 1-26
NT §§1-14
N T § § 1-26
N T § § 1-26
N T § § 1-26
N T § § 1-26

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

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

Stefan Ragnesand

N§§1-14 NT§§1526
(M) F
N§§l-26
(C)
(KD) N § § l - 2 6
N §§ 1-26
(S)
N§§l-26
(S)
(V) N §§ 1-26

Tommy Elg
Yvonne Svensson
Martin Foreväm
Ahmet Kozaragic
Ola Stenberg
Zafar Karami
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NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

Register
§1

Godkännande av dagordning

§2

Val av justerare samt tid och plats för justering

§3

Slutrapport om programförslag for produktutveckling av
Hallstaviks Folkets Hus - Per Anders Wikström,
Hallstaviksnätverket

§4

Månadsbokslut november 2009 Anneli Andersson

§5

Årsbokslut 2009 - förvaltningschef Cecilia Möller

§6

Evenemangsbidrag - kulturproducent Eva RosénLutidqvist

§7

Bidrag till samlingslokalhållande föreningar 2010 förvaltningschef Cecilia Möller

§8

Ny badverksamhet i Rimbo - förvaltningschef Cecilia
Möller

förvaltningsekonom

Ändring av kontroll and arvode vid lotterier - idrottschef
Adam Persson
§10

Ändring i bidragsreglerna vid uthyrning av kommunala
lokaler - förvaltningschef Cecilia Möller

§11

Ny dragning av motionsspår i Färsnaområdet - idrottschef
Adam Persson

§12

Aktiv mötesplats i Vigelsjö - idrottschef Adam Persson,
ärendet utgår

§13

Rapport om 2009 års internkontroll Cecilia Möller

5 14

Internkontroilplan 2010 - förvaltningssekreterare Charlotte
Rydberg
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§ 15

Återlämna ansvaret för Roslagsmnseets administration till
stiftelsen - förvaltningschef Cecilia Möller

§ 16

Ansökan från Verdandi Hallstavik om verksamhetsbidrag
- förvaltningschef Cecilia Möller

§ 17

Ansökan från Riksteaterföreningen i Roslagen om bidrag förvaltningschef Cecilia Möller

§ 18

Yttrande över förslag till krisledningsplan förvaltningschef Cecilia Möller

§ 19

Ombyggnation av och ny inredning till Norrtälje
stadsbibliotek, förvaltningschef Cecilia Möller

§ 20

Entledigande av ledamot till Bertil Carlqvists stiftelse samt
val av ny ledamot ~ förvaltningssekreterare Charlotte
Rydberg

§ 21

Delegationsbeslut

§ 22

Nyinkomna ärenden 2009-11-29 - 2010-02-07

§ 23

Meddelanden

§ 24

Inbjudningar till konferenser m.m.

§ 25

Rapport om pågående ärenden

§ 26

Övriga frågor
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Sammanträdesdatum

KFN § 1
Godkännande av dagordning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna den i kallelsen utskickade dagordningen, med följande förändringar:
-

-

Justerandes sign

Ärendet "Aktiv mötesplats i Vigelsjö" (§ 12) utgår.
Ärendet "Ombyggnation av och ny inredning till Norrtälje stadsbibliotek" (§ 19)
ersätter ärendena "Komplettering av hyresavtal gällande fastigheten Midgård,
Norrtälje stadsbibliotek" och "Investering i inredning till Norrtälje stadsbibliotek".
Ärendet "Entledigande av ledamot till Bertil Carlqvists stiftelse samt val av ny
ledamot" (§ 20) läggs till dagordningen.
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KFN § 2
Tid och plats för justering
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

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

att

protokollet justeras på kultur- och fritidskontoret måndagen den 22
februari kl. 10.00.

Sekreterarens anteckning
På grund av dåliga väderförhållanden flyttades justeringen fram till den 25
februari kl. 11.

Juslerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 3

KFN 09-38

Slutrapport om programförslag för produktutveckling av Hallstaviks
Folkets Hus
Per Anders Wikström från Hallstaviksnätverket presenterade för kultur- och
fritidsnämnden resultatet av nätverkets utredning angående Hallstaviks
Folkets hus.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Stergel tackade för
slutrapporten.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden avsatte den 1 i december 2008, § 111, 100 000 kr
för konsulttjänster för att utveckla/konvertera Folkets hus i Hallstavik.
Uppdraget gick till Hallstaviknätverket.
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Sammanträdesdatum

KFN § 4

KFN 09-71

Månadsbokslut november 2009
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
nämndens månadsbokslut för november 2009.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar månadsbokslut för november 2009.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 14 december 2009 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens månadsbokslut
för november 2009.

Justerandes sign
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KFN 09-71

KFN § 5
Årsbokslut 2009
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens
årsbokslut 2009.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar årsbokslut för 2009.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 8 februari 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
2009.
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens årsbokslut
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KFN 09-487, 09-493, 09-495, 09-494, 09-500,
09-501, 09-502, 09-503, 09-505, 09-506,
09- 507, 09-509, 09-510, 09-511,10-02, 10-03,
10- 04,10-05,10-07,10-09

Evenemangsbidrag 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

bevilja Kullehusteatern evenemangsbidrag med 35 000 kr,

att

bevilja Kullsta Friluftsteater evenemangsbidrag med 20 000
kr till föreställningen "Inte alla tjuvar kommer för att stjäla",

att

bevilja Föreningen för fransk-svenskt kulturutbyte
evenemangsbidrag med 30 000 kr till Sommarnattens toner,

att

bevilja Föreningen Jazzmusikens Vänner evenemangsbidrag
med 35 000 kr till Norrtelje Jazzdagar,

att

bevilja konstnärsgruppen SE Norrtälje evenemangsbidrag
med 40 000 kr och ett projektbidrag om 25 000 kr till
projektet Konst i Ån,

att

bevilja stiftelsen Storholmen Norden ett evenemangsbidrag
om 30 000 kr för Barnens vikingadag helgverksamhet och
sommaröppethållande, samt ett särskilt bidrag om 20 000 kr
för Kulturhistorisk barnverksamhet,

att

bevilja Blidökulturförening ett evenemangsbidrag med
30 000 kr för Blidö visfestival,

att

bevilja Artist Production, Helen Eriksdotter ett
evenemangsbidrag med 20 000 kr till programmet "Att
angöra en brygga",

att

bevilja 60 breddgraden ett evenemangsbidrag med 20 000 kr
för att arrangera Grisslehamns gitarrbiennal 7-9 juli,
Utdragsbestyrkande
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att

bevilja Veterantraktorklubben Norrtelje ett evenemangsbidrag med 10 000
kr för genomförande av onsdagsträffar för veteranfordon sommaren 2010,

att

bevilja Sättralunds kulturförening ett evenemangsbidrag med 10 000 kr för
Sättralundsfesten den 24 juli,

att

bevilja projektet "musik och teater i Societetsparken" ett evenemangsbidrag
med 20 000 kr,

att

anslå medel för ovanstående ändamål, sammanlagt 345 000 kr, med
250 000 kr ur konto 314-31533 evenemangsbidrag samt
50 000 kr ur konto 314-31526 Storholmen,
25 000 kr ur konto 314-31534 kulturprojekt,
20 000 kr ur konto 314-31536 ungdomskultur

att

avslå ansökningar om evenemangsbidrag från KnappKarlsson,
Kulturföreningen Utblick, Arkeologievent, Skebobruk hemvändardag,
Kommittén för Rimbodagen, Väddöbygden ideell förening ElmstaNatta,
Häverödagsföreningen Häverödagarna, Rune Dersell, promenadkonserter
med mässingssextett.

Bakgrund
I kultur- och fritidsnämndens budget finns bidragsmedel för programverksamhet. Sådana
bidrag kan beviljas arrangörer av offentliga kulturprogram som konserter, utställningar,
teater, föreställningar, kulturfestivaler etc. Budgetposten är i sin tur uppdelad på två
konton, ett benämns evenemangsbidrag, med en budgetram om 250 tkr, avsett för större
kulturprogram sommartid. Det andra benämns programbidrag och omfattar en budgetram
om 200 tkr. 22 ansökningar om evenemangsbidrag har inkommit till kultur- och
fritidskontoret med ett sammanlagt ansökningsbelopp om 1 085 tkr. Kontoret har valt att
behandla två av dessa ansökningar som programbidrag.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari
2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja Kullehusteatern
evenemangsbidrag med 35 000 la* att bevilja Kullsta Friluftsteater evenemangsbidrag med
20 000 ki' till föreställningen "Inte alla tjuvar kommer för att stjäla", att bevilja Föreningen
för fransk-svenskt kulturutbyte evenemangsbidrag med 30 000 kr till Sommarnattens
toner, att bevilja Föreningen Jazzmusikens Vänner evenemangsbidrag med 35 000 kr till
Norrtelje Jazzdagar, att bevilja konstnärsgruppen SE Norrtälje evenemangsbidrag med 40
000 kr och ett projektbidrag om 25 000 kr till projektet Konst i Ån, att bevilja stiftelsen
Storholmen Norden ett evenemangsbidrag om
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Sammanträdesdatum

30 000 kr för Barnens vikingadag helgverksamhet och sommaröppethållande, samt ett
särskilt bidrag om 20 000 kr för Kulturhistorisk bamverksarnhet, att bevilja
Blidökulturförening ett evenemangsbidrag med 30 000 kr för Blidö visfestival, att bevilja
Artist Production, Helen Eriksdotter ett evenemangsbidrag med 20 000 kr till programmet
"Att angöra en brygga", att bevilja 60 breddgraden ett evenemangsbidrag med 20 000 kr
för att arrangera Grisslehamns gitarrbiennal 7-9 juli, att bevilja Veterantraktorklubben
Norrtelje ett evenemangsbidrag med 10 000 kr för genomförande av onsdagsträffar för
veteranfordon sommaren 2010, att bevilja Sättralunds kulturförening ett evenemangsbidrag
med 10 000 kr för Sättrahmdsfesten den 24 juli, att bevilja projektet "musik och teater i
Societetsparken ett evenemangsbidrag med 20 000 kr, att anslå medel för ovanstående
ändamål, sammanlagt 345 000 kr, med 250 000 kr ur konto 314-31533 evenemangsbidrag
samt 50 000 kr ur konto 314-31526 Storholmen, 25 000 kr ur konto 314-31534
kulturprojekt, 20 000 kr ur konto 314-31536 ungdomskultur att avslå ansökningar om
evenemangsbidrag från KnappKarlsson, Kulturföreningen Utblick, Arkeologievent,
Skebobruk hemvändardag, Kommittén för Rimbodagen, Väddöbygden ideell förening
ElmstaNatta, Häverödagsföreningen Häverödagarna, Rune Dersell, promenadkonserter
med mässingssextett.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Lenneke Sundblom (S) yrkar att Föreningen för fransk-svenskt kulturutbyte far 40 000 kr i
evenemangsbidrag istället för 30 000 kr som är kultur- och fritidskontorets förslag.
Tomas Ronqvist (M) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag om fördelning av
evenemangsbidrag år 2010.
Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Lenneke Sundbloms yrkande och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Ordförande ställer därefter proposition på Tomas Ronqvists yrkande och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Reservation
Lenneke Sundblom (S) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign
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KFN 10-21

Bidrag till samlingslokalhållande föreningar år 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerandes sign

i/

att

bevilja Bergby skolas bygdegårdsförening bidrag
med 20 000 kr,

att

bevilja Bergshamra bygdegårdsförening bidrag med
30 000 kr,

att

bevilja Björkö-Arholma medborgarhusförening
bidrag med 20 000 kr,

att

bevilja Brogårdens bygdegårdsförening bidrag med
55 000 kr,

att

bevilja Edsbro bygdegårdsförening bidrag med
30 000 kr,

att

bevilja Estuna bygdegårdsförening bidrag med
20 000 ki-,

att

bevilja Folkets Husföreningen framtiden, Hallstavik
bidrag med 1 100 000 kr,

att

bevilja Folkets Hus i Herräng bidrag med 150 000 kr,

att

bevilja Folkets Hus Norrtälje, bidrag med 225 000 kr,

att

bevilja IOGT/NTO i Norrtälje bidrag med 25 000 kr,

att

bevilja L f 789 Rimbo av IOGT/NTO bidrag med
115 0001a-,

att

bevilja Lohärads bygdegårdsförening bidrag med
55 000 ki-,

Utdragsbestyrkande
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att

bevilja Länna bygdegårdsförening bidrag med
60 000 kr,

att

bevilja Rådmansö bygdegårdsförening bidrag med
40 000 kr,

att

bevilja Sättraby bygdegårdsförening bidrag med
15 000 ki-,

att

bevilja Vätö Folkets Husförening bidrag med
20 000 ki-,

att

bevilja Yxlan Blidö bygdegårdsförening bidrag med
20 000 kr, samt

att

anvisa medel från konto föreningsstöd,
samlingslokalhållande föreningar.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har sedan år 2000 ansvaret för bidragsgivningen
till samlingslokalhållande föreningar. Bidrag kan beviljas till bidragsberättigade folketshusföreningar, bygdegårdsföreningar och liknande, för att hålla
ändamålsenliga samlingslokaler öppna för alla och därigenom bidra till
människors möten och en utveckling av demokratin inom Norrtälje
kommun.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 27 januari 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
bevilja Bergby skolas bygdegårdsförening bidrag med 20 000 kr, att bevilja
Bergshamra bygdegårdsförening bidrag med 30 000 kr, att bevilja BjörköArholma medborgarhusförening bidrag med 20 000 kr, att bevilja
Brogårdens bygdegårdsförening bidrag med 55 000 kr, attbevilja Edsbro
bygdegårdsförening bidrag med 30 000 kr, att bevilja Estuna bygdegårdsförening bidrag med 20 000 kr, att bevilja Folkets Husföreningen framtiden,
Hallstavik bidrag med 1 100 000 kr, att bevilja Folkets Hus i Herräng bidrag
med 150 000 kr, att bevilja Folkets Hus Norrtälje bidrag med 225 000 kr, att
bevilja IOGT/NTO i Norrtälje bidrag med 25 000 kr, att bevilja L f 789
Rimbo av IOGT/NTO bidrag med 115 000 kr, att bevilja Lohärads bygdegårdsförening bidrag med 55 000 kr, att bevilja Länna bygdegårdsförening
bidrag med 60 000 kr, att bevilja Rådmansö bygdegårdsförening bidrag med
Justerandes sign
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40 000 kr, att bevilja Sättraby bygdegårdsförening bidrag med 15 000 kr, att
bevilja Vätö Folkets Husförening bidrag med 20 000 kr, att bevilja Yxlan
Blidö bygdegårdsförening bidrag med 20 000 kr, samt att anvisa medel från
konto föreningsstöd, samlingslokalhållande föreningar.
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KFN 10-41

Ny bad verksamhet i Rimbo
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

starta ny kommunal badverksamhet i Rimbo från
och med 1 april 2010

att

uppdra till kultur- och fritidskontoret att
återkomma med förslag på verksamhet, öppettider
och badavgifter, samt

att

via kommunstyrelsen hemställa om
kostnadstäckning för nämndens nya verksamhet
hos kommurifullmäktige.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens driftavtal gällande Rimbo badhus löpte ut den
sista juni 2008. Sedan dess har badhuset varit stängt. Fastigheten där Rimbo
badhus inryms har sålts och en ny ägare har från och med februari 2010
tillträtt fastigheten. Kommunen har genom tekniska kontoret inlett
hyresförhandlingar med den nya fastighetsägaren gällande badet och
inriktningen är att kommunen ska driva badet i egen regi.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 4 februari 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att starta ny kommunal bad verks amhet i
Rimbo från och med 1 april 2010, att uppdra till kultur- och
fritidskontoret att återkomma med förslag på verksamhet,
öppettider och badavgifter, samt att via kommunstyrelsen
hemställa om kostnadstäckning för nämndens nya verksamhet
hos kommunfullmäktige.
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KFN 10-40

Ändring av kontrollantarvode vid lotterier
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

kontrollantarvodet ska utgöra 1,5 % av beräknad
omslutning, dock lägst 100 kronor eller högst
1000 kronor. Kontrollanten äger också rätt att
erhålla ersättning för resor som företas för
kontroll.

att

ändringarna ska gälla från och med 2010-03-01.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret föreslår att en lägsta gräns för kontrollantarvode
vid lotterier införs. Anledningen är att Norrtälje kommun inte fakturerar
belopp under 100 kr.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 1 februari 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att kontrollantarvodet ska utgöra 1,5 % av
beräknad omslutning, dock lägst 100 kronor eller högst 1000
kronor. Kontrollanten äger också rätt att erhålla ersättning för
resor som företas för kontroll. Kontorets förslag är att
ändringarna ska gälla från och med 2010-03-01.

Justerandes sägn

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

KFN § 10

18

KFN 10-31

Ändring i bidragsreglerna vid uthyrning av kommunala lokaler
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ändra texten i bidragsreglerna för ideella
föreningar beträffande bidrag till kommunala
lokaler, genom att bland annat höja
upplåtelseavgiften till barn- och
ungdomsverksamheten med 10 kr till 60 kr per
timme och vuxenverksamhet med 50 kr till 100 kr
per timme i de lokaler som upplåtes av kultur- och
fritidsnämnden, samt

att

ändringarna ska gälla från och med 2010-07-01

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att uppdra till kontoret att
se över upplåtelseavgifterna i samband med uthyrning av
kommunala lokaler och därmed öka intäkterna med 150 000 kr
från och med 2010-07-01, (beslut 2009-12-10 § 126,
Verksamhetsplan 2010). Nämnden har också fatt i uppdrag av
kommunfullmäktige att göra en översyn av avgiftsnivån för hyra
av de kommunala lokalerna. Ändringar i bidragsreglerna för
ideella föreningar beslutas av kultur- och fritidsnämnden.
Tjänstemanuaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 8 februari och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att ändra texten i bidragsreglerna fölideella föreningar beträffande bidrag till kommunala lokaler,
genom att bland annat höja upplåtelseavgiften till barn- och
ungdomsverksamheten med 10 kr till 60 kr per timme och
vuxenverksamhet med 50 kr till 100 kr per timme i de lokaler
som upplåtes av kultur- och fritidsnämnden, samt att ändringarna
ska gälla från och med 2010-07-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammartträdesdalum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18
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Sammanträdet ajournerades mellan 18.35 och 18.40 för att åtgärda
tekniska problem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

KFN§11

20

KFN10-36

Ny sträckning av motionsspåret i Färsnaområdet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

tillstyrka förslaget till ny sträckning av motionsspåret i
Färsnaområdet, samt

att

till kultur- och fritidskontoret uppdra att en samlingsplats
med utrymme för fika, lekar och styrketräning byggs i
anslutning till det nya motionsspåret i Färsnaområdet.

Bakgrund
Norrtälje kommun har detaljplanerat ett nytt bostadsområde i Färsna. Detta
påverkar motionsspåret i Färsnaområdet. Motionsspåret sträcker sig idag
rakt genom det nya bostadsområdet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 maj 2009 att tillstyrka de
föreslagna standardhöjande investeringsåtgärderna, ingående i
stimulanspaketet, för de fasta fritidsanläggningarna inom Norrtälje
kommun. Häri ingår ny sträckning av motionsspåret i Norrtälje stad.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 1 februari 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
tillstyrka förslaget till ny sträckning av motionsspåret i Färsnaområdet, samt
att till kultur- och fritidskontoret uppdra att en samlingsplats med utrymme
för fika, lekar och styrketräning byggs i anslutning till det nya motionsspåret
i Färsnaområdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

KFN § 12

21

K F N 10-39

Aktiv mötesplats i Vigelsjö
Ärendet utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

22

Sammanträdesdatum

K F N 8 13

KFN 09-34

Rapport från 2009 års internkontroll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningschefens rapport om kulturoch fritidskontorets interna kontroll för år 2009.

Bakgrund
Varje nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen besluta om en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av
uppföljningen ska sedan redovisas för nämnden. Intern kontroll hatgenomförts i enlighet med fastställd plan för 2009. Resultatet visar att det
sabias enhetliga rutiner för synpunkts- och klagomålshantering och att
sådana bör upprättas, samt att goda kassarutiner finns men att kultur- och
fritidskontoret bör säkerställa att dessa används av samtliga enheter inom
förvaltningen som gör kassaredovisningar.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 15 januari 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att godkänna förvaltningschefens rapport
om kultur- och fritidskontorets interna kontroll för år 2009.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-02-18
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Sammanirädesdalum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 14

KFN 10-37

Internkontrollplan 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa internkontrollplan för år 2010 för kultur
och fritidsnämnden beskriven i tjänsteutlåtande
daterat 3 februari 2010.

Bakgrund
Enligt reglementet för intern kontroll, § 7, ska samtliga nämnder vatje år
anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kultur- och
fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och
fritidskontorets förslag till kontrollplan för år 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 3 februari 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att fastställa internkontrollplan för år 2010
för kultur- och fritidsnämnden beskriven i tjänsteutlåtande daterat
3 februari 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-02-18

24

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN 08-532

KFN § 15

Återlämna ansvaret for Roslagsmuseets administration till stiftelsen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

återlämna ansvaret för det administrativa arbetet
av renoveringen av stiftelsen Roslagsmuseets
fastigheter till stiftelsen,

att

projektgruppen fortsätter sitt arbete och att kulturoch fritidskontoret återkommer med en rapport
vid nästa sammanträde.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret beslutade den 11 december 2008 § 98 att kontoret
tillsammans med den av nämnden utsedda projektgruppen ansvara for det
administrativa arbetet av renoveringen av stiftelsen Roslagsmuseets
fastigheter. Efter ett års arbete föreslår kultur- och fritidskontoret att kulturoch fritidsnämnden beslutar att återlämna ansvaret till stiftelsen då kontoret
inte har personella resurser till att fullfölja uppdraget.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 8 februari 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att återlämna ansvaret för det
administrativa arbetet av renoveringen av stiftelsen
Roslagsmuseets fastigheter till stiftelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Per Börjesson (FP) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägget
att projektgruppen fortsätter sitt arbete och att kultur- och
fritidskontoret återkommer med en rapport vid nästa
sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Per
Börjessons yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att bifalla det.

-Justerandes sign

Sida

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

KFN § 16
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KFN 09-496

Ansökan från Verdandi Hallstavik om verksamhetsbidrag
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja Verdandi Hallstavik bidrag med 50 000 kr
för sin ungdomsverksamhet för år 2010, samt

att

anslå medel från konto 314-315 36
ungdomskultur samt

att

uppdra till kultur- och fritidskontoret att i samråd
med Verdandi diskutera den framtida
verksamheten.

Bakgrund
Föreningen Verdandi Hallstavik ansöker om 84 300 kr för att bedriva
ungdomsverksamhet i egna lokaler i Hallstavik under 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 8 februari 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att bevilja Verdandi Hallstavik bidrag
med 50 000 kr för sin ungdomsverksamhet för år 2010, samt att
anslå medel från konto 314-315 36 ungdomskultur.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Per Börjesson (FP) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets
förslag med tillägget att uppdra till kultur- och fritidskontoret att i
samråd med Verdandi diskutera den framtida verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kuitur- och fritidsnämnden

2010-02-18
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Per
Börjessons yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att bifalla det.

Justerandes sign

nr- ^

O*

Sida

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-02-18

28

Sammanträdesdatum

Kuitur- och fritidsnämnden

KFN § 17

KFN 09-499

Ansökan från Riksteaterföreningen i Roslagen om programbidrag
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja Riksteaterföreningen i Roslagen programbidrag för
2010 års verksamhet med 50 000 kr samt,

att

anslå medel från konto 314-315 31, programbidrag

Bakgrund
Riksteaterföreningen i Roslagen ansöker om programbidrag för sin
teaterverksamhet för år 2010. Föreningen ansöker om 75 000 kr.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 8 februari 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
bevilja Riksteaterforeningen i Roslagen programbidrag för 2010 års
verksamhet med 50 000 kr samt, att anslå medel från konto 314-315 31,
programbidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-02-18

29

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 18

KFN 09-488

Yttrande över krisledningsplan för Norrtälje kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen lämna bifogat tjänsteutlåtande daterat
den 8 februari 2010, som sitt yttrande över förslag till
krisledningsplan för Norrtälje kommun.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått förslag till krisledningsplan för Norrtälje
kommun på remiss. Yttrande ska vara ledningskontoret tillhanda senast den
28 februari 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 8 februari 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att till
kommunstyrelsen lämna bifogat tjänsteutlåtande daterat den 8 februari
2010, som sitt yttrande över förslag till krisledningsplan för Norrtälje
kommun.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

KFN § 19

30

KFN 08-401

Ombyggnation av och ny inredning till Norrtälje stadsbibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

tillstyrka tillägg till hyresavtal 5782, gällande fastigheten
Midgård omfattande ombyggnation av Norrtälje
stadsbibliotek,

att

hos kommunstyrelsen begära en justering av kultur- och
fritidsnämndens rambudget för den uppkomna
internhyresökningen om 308 056 klköpa inredning i enlighet med vad som beskrivs i
tjänsteutiåtande daterat den 17 februari 2010, under
förutsättning att kommunstyrelsen godkänner investeringen,

ätt

att

hos kommunstyrelsen begära 1 900 000 kr i
investeringspengar för inredning samt en justering av kulturoch fritidsnämndens rambudget för den uppkomna
kapitaltjänstkostnaden om 266 000 kr/år

att

delegera till bibliotekschefen, efter samråd med personalen
på biblioteket, rätten att besluta om hur ytorna på biblioteket
ska disponeras efter ombyggnationen.

Bakgrund
Lokalförsörjningseiiheten har fatt i uppdrag att utreda, kostnadsberäkna och
förhandla med hyresvärden för fastigheten Midgård 1, där stadsbiblioteket
har lokaler, en lösning där kultur- och fritidskontoret lämnar ifrån sig en yta
om 250 kv. I uppdraget ingår att skapa bra förutsättningar för bibliotekets
verksamhet på kvarvarande ytor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18
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Sammanlrädesdatum

Tj änstem annab er edning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 18 februari 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
tillstyrka tillägg till hyresavtal 5782, gällande fastigheten Midgård
omfattande ombyggnation av Norrtälje stadsbibliotek, att hos
kommunstyrelsen begära en justering av kultur- och fritidsnämndens
rambudget för den uppkomna internhyresökningen om 308 056 kr
att köpa inredning i enlighet med vad som beskrivs i tjänsteutlåtande daterat
den 17 februari 2010, under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner
investeringen, att hos kommunstyrelsen begära 1 900 000 kr i
investeringspengar för inredning samt en justering av kultur- och
fritidsnämndens rambudget för den uppkomna kapitaltjänstkostnaden om
266 000 kr/år samt att delegera till bibliotekschefen, efter samråd med
personalen på biblioteket, rätten att besluta om hur ytorna på biblioteket ska
disponeras efter ombyggnationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

Sida

Sammanträdesdatum

32

KFN

KFN § 2 0

10-32

Kntledigande av ledamot i Bertil Carlqvists stiftelse samt val av ny
ledamot
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

entlediga Britt Renman (V) från sitt uppdrag som vice
ordförande i Bertil Carlqvists stiftelse, samt

att

utse Lenneke Sundblom(S) till vice ordförande i Bertil
Carlqvists styrelse och att lämna ersättarplatsen vakant.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2007-06-12 att utse Britt Renman (V)
som ledamot i Bertil Carlqvist styrelse. Den 10 februari 2010 inkom Britt
Renman med en skrivelse där hon avsäger sig sitt uppdrag i styrelsen.
Tjänstemanuaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ert tjänsteutlåtande daterat
den 28 januari och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att entlediga
Britt Renman (V) från sitt uppdrag som ledamot i Bertil Carlqvists stiftelse
samt att utse en ny ledamot till stiftelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Per Böijesson (FP) yrkar att nämnden beslutar att entlediga
Britt Renman (V) från sitt uppdrag som vice ordförande i Bertil Carlqvists
styrelse och föreslår att Lenneke Sundblom som i dag är ersättare i styrelsen
blir vice ordförande istället för Britt och att lämna ersättarplatsen vakant.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Per Böijessons
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

KFN § 2 1
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KFN 10-01

Delegationsb eslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att.

godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut beskrivna i tjänsteutlåtande
daterat 2 februari 2010 till handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar delegationsbeslut.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande
från den 2 februari och föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

34

2010-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

KFN § 22
Nyinkomna ärenden
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av nyinkomna ärenden, dnr 09-483—10-41 till
handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nyinkomna ärenden.

Utdragsbestyrkande

Justera ndes&gn

ö

0

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

35

KFN § 23
Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
-

lägga redovisningen av följande meddelanden till handlingarna:
FMN § 26 Fråga från förtroendevald
KF § 300 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Skrivelse från strålsäkerhetsmyndigheten om solarieverksamhet i
kommunal regi
Skrivelse från svensk solarieförening om bristande information från
Strålskyddsmyndigheten
Utvärdering av sommarkulturevenemang, Roslagens konstnärsgille och
Föreningen för fransk-svenskt kulturutbyte
Bertil Carlqvists Stiftelses verksamhetsberättelse avseende år 2009
Årsredovisning för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras
Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje
kommun, ERS 2010,
Norrtälje Naturvårdsstiftelse, årsredovisning 2008
Röjningsrösen, boplatslämningar och gravfält i Norrtälje, SAU rapport
2009:4

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden.

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

36

KFN § 24
Inbjudningar till konferenser ni.m.
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna inbjudningar till konferenser
m.m.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden
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2010-02-18

KFN § 25
Rapport om pågående ärenden

Justerandes sign

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-02-18

38

KFN § 26
Övriga frågor
Förslag om att anordna en gemensam hälsodag för kultur- och
fritidsnämnden och kultur- och fritidskontoret diskuterades.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

