SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

2010-05-27

Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Torsdag 27 maj 2010 ki. 17.00 -19.45

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

övriga deltagande

Adam Persson, idrottschef
Anneli Andersson, förvaltningsekonom §§ 49-54
Björn Ahlsén, kulturchef §§ 49-58
Cecilia Möller, förvaltningschef
Charlotte Rydberg, förvaltningssekreterare
Eva Rosén-Lundqvist §§ 49-55
Marie-Louise Asp, badchef §§ 49-54
Roger Hansson, chef för ungdomsenheten

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, måndagen den 31 maj kl. 9.00

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 49-55, 57-71

Ordförande
Justerande

Kerstin Modin (S)

ANSLAG/BEVIS

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Protokollet år justerat. Justeringen har tilkännagivits genom anslag
Kultur- och fritidsnämnden
2010-05-27
2010-05-31
Kultur- och fritidskontoret

Datum för
anslags nedtagande

2010-06-21

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid
Beslutande
övriga deltagande

2010-05-27

2

Norrtäljesaien, kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Torsdag 27 maj 2010
enligt bifogad närvarolista
Adam Persson, idrottschef
Björn Ahlsén, kulturchef
Cecilia Möller, förvaltningschef
Charlotte Rydberg, förvaltningssekreterare
Roger Hansson, chef för ungdomsenheten

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Norrtäljesaien, omedelbar justering

Underskrift

Sekreterare

Paragraf 56

Ordförande
Justerande

Kerstin Modin (S)

ANSLAG/BEVIS

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Justerandes sign

Sida

Protokollet är justerat. Justeringen har tilkännagivits genom anslag
Kultur- och fritidsnämnden
2010-05-27
2010-05-31

Datum för
anslags nedtagande

2010-06-21

Kultur- och fritidskontoret
Charlotte Rydberg

Utdragsbestyrkande
Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-27
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Närvarolista
Ledamöter

Närv(N)
Frånv (F)
Närvtj.g. (NT)
Paragraf/tid
NT §§ 49-71
NT §§ 49-71
NT §§ 49-58
NT §§ 49-71
NT §§ 49-71
NT §§49-71
NT §§ 49-71

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

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

Stefan Ragnesand
Tommy Elg

CM) F
(M) N§§ 49-58,
NT§§ 59-71
(C) N §§ 49-71
(KD) F
(S) N§§ 49-71
(S) N §§ 49-71
(V) N §§ 49-71

Yvonne Svensson
Martin Foreväm
Ahmet Kozaragic
Ola Stenberg
Zafar Karami

Justerandes sign

Sida

§
Ja Nej

§
Ja Nej

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kuitur- och fritidsnämnden

Register

Sida

Sammanträdesdatum

2010-05-27
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§ 49
§ 50

Val av justerare samt tid och platsförjustering
Information från ungdomsenhetens chef Roger Hansson
om nuläge ocliframtidenförverksamheten

§ 51

Månadsbokslut mars 2010

§52

Delårsbokslut 1,2010

§ 53

Gemensamt badkortförbadhusen i Norrtälje, Rimbo och
Hallstavik

§ 54

Öppettiderförutomhusbadet i Hallstavik säsongen 2010

§ 55

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2010

§ 56

Kulturpris och kulturstipendium

§ 57

Rapport om renoveringen av stiftelsen Roslagsmuseets
fastigheter

§ 58

Avsluta Roslagsmuseets projektgrupp

§ 59

Bidrag till samlingslokalhållande förening år 2010

§ 60

Ansökan från Rånäs 4H om bidrag till sommaridrottskola

§ 61

Cykelspår i NorrÉälj e

§ 62

Yttrande över remiss om Norrtälje kommuns policy- och
styrdokument

§ 63

Yttrande över detaljplanförBromskärs hamn, Oxhalsö
1:125 i Blidö församling

§ 64

Yttrande över detaljplanförkvarteren Phaeton och
Minerva m.fl. fastigheter i Norrtälje

§ 65

Yttrande över förslag till riktlinjerförkameraövervakning

§ 66

Delegationsbeslut
Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kuitur- och fritidsnämnden

!

usterandes sign

Sida

Sammanträdesdatum

2010-05-27

§ 67

Nyinkomna ärenden

§ 68

Meddelanden

§ 69

Inbjudningar till konferenser m.m.

§ 70

Rapport om pågående ärenden

§71

Övriga frågor
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Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-27
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KFN§49
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 31
maj kl.9.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-05-27

7

Sammanträdesdatum

KFN§50
Information från ungdomsenhetens chef Roger Hansson om nuläge och
framtiden för verksamheten
Ungdomsenhetens chef Roger Hansson informerade kultur- och
fritidsnämnden om nuläge och framtidenförverksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

KEN §51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-05-27
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Sammanträdesdatum

KFN 10-63

Månadsbokslut mars 2010
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
att
nämndens månadsbokslut for mars 2010.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar månadsbokslutförmars 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från den
16 april 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna
och till kommunfiillmäktige Överlämna nämndens månadsbokslutförmars
2010.
Exp: Kommunfiillmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-27
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KFN§52

Sammanträdesdatum

KFN 10-63

Delårsbokslut 1 2010
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
att
nämndens delårsbokslut 1 2010.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar delårsbokslut I 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från den
11 maj 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna och
till kommunfullmäktige Överlämna nämndens delårsbokslut 1 2010.
Exp: Kommunfiillmäktige

Justerandes sign-

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-27

10

Sammanträdesdatum

KFN§53

KFN10-368

Gemensamt badkort för badhusen i Norrtälje, Riinbo och Hallstavik
Beslut
Kultur- ochfritidsnämndenbeslutar
att
införa ett kommungemensamt årskort, ett s.k. allkort, för
badhusen i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo,
att

allkortet ska kosta 1300 kr*förvuxen, 900 krförpensionär,
1900 kr för familj och 600 kr för skolungdom,

att

allkortet ska finnas tillförsäljningfr.o.m. den 10 juni 2010,
samt

att

möjligheten att köpa årskort för ett enda badhus ska finnas
kvar, enligt nu gällande priser.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 april 2010 § 34 att uppdra till
kultur- och fritidskontoret att se över möjligheten att skapa ett
kommungemensamt badkort. Kultur- och fritidskontoret återkommer med
ettförslagtill ett sådant kort.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 10 maj och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att införa ett
kommungemensamt årskort, ett s.k. allkort, för badhusen i Norrtälje,
Hallstavik och Rimbo, att allkortet ska kosta 1700 kr för vuxen, 1200 kr för
pensionär, 2500 kr för familj och 750 kr för skolungdom, att allkortet ska
finnas tillförsäljningfr.o.m. den 10 juni 2010, samt att möjligheten att köpa
årskort för ett enda badhus ska finnas kvar, enligt nu gällande priser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-05-27
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutande sammanträde
Yrkande
Lisa Brown (M) yrkar bifall tiil kontoretsförslagmedföljandeändringar:
- att allkortet ska kosta 1300 krförvuxen, 900 krförpensionär, 1900 kr för
familj och 600 krförskolungdom.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lisa Browns
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det.
Exp: Badchef Marie-Louise Asp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-05-27
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN§54

KFN 10-373

Öppettider för utomhusbadet i Hallstavik säsongen 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
det nya utomhusbadet i Hallstavik ska vara öppet alla dagar
att
mellan kl. 11 och 17 under perioden 13 juli - 22 augusti
2010, samt
att

noggrann statistik över hur badet nyttjas skaförasunder den
första säsongen och användas som underlag inför
nästkommande säsonger. Nästa badsäsong far tiderna
justeras.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 maj 2010 § 62 att tillstyrka att
kultur- och fritidskontoret tar hand om drift och skötsel av det nya
utomhusbadet i Hallstavik. Den nya verksamheten beräknas kunna starta
den 13 juli.
Tjänsternannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7
maj 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att det nya
utomhusbadet i Hallstavik ska vara öppet alla dagar mellan kl. 11 och 17
under perioden 13 juli - 22 augusti 20101.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Lenneke Sundblom (S) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag
medföljandetillägg:
- att noggrann statistik över hur badet nyttjas skaförasunder den första
säsongen och användas som underlag inför nästkommande säsonger.
Nästa badsäsong far tiderna justeras.

Med reservationföratt badet Öppnar senare med anledning av eventuella förseningar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-05-27
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Sammanträdesdatum

Kuitur- och fritidsnämnden

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lermeke Sundbloms
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det.
Exp: Badchef Marie-Louise Asp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-27

KFN § 55
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KFN 10-87-10-99,10-101-10-109,10-154,
10-167,10-183

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bevilja Riala hembygdsförening verksamhetsbidrag med
3000 kl-

ätt
att
att
att

bevilja Singö hembygdsförening verksamhetsbidrag med
3000 kr

bevilja Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening
verksamhetsbidrag med 10 000 kr
bevilja Helmis vänner verksamhetsbidrag med 5000 kr
bevilja Föreningen sjuhundraleden verksamhetsbidrag med
3000 kl-

ätt

bevilja Jazzmusikens vänner verksamhetsbidrag med 3000
kl-

ätt
att

bevilja Norrtälje musikkår verksamhetsbidrag med 15 000 kr
bevilja Hallstaviks dragspelsklubb verksamhetsbidrag med
2000 kl-

ätt

bevilja Roslagens vokalensemble verksamhetsbidrag med
20 000 kt-

att

bevilja Hallstaviks kammarkör verksamhetsbidrag med
10 000 ki-

att
Justerandes sign

att

bevilja SOS-kören verksamhetsbidrag med 10 000 kr
kr
bevilja Norrtälje gospel verksamhetsbidrag med 6000 kr

att

bevilja Norrtälje kammarkör verksamhetsbidrag med 9000

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

2010-05-27
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

att

bevilja Eightmakers squaredansförening verksamhetsbidrag
med 3000 kr,

att

bevilja Häverö folkdanslag verksamhetsbidrag med 3000 kr

att

bevilja Vätödansarna verksamhetsbidrag med 1000 kr

att

bevilja Sånglekame verksamhetsbidrag med 3000 kr

att

bevilja Afrikanskaföreningenförfred och utveckling
verksamhetsbidrag med 4000 kr,

att

bevilja Kultursparken verksamhetsbidrag med 10 000 kr,

att

bevilja Häveröbygdens konstförening verksamhetsbidrag
med 12 000 kr-,

att

bevilja Norrtälje ateljéförening, No A, verksamhetsbidrag
med 13 000 ki-,

att

bevilja Hallstaviks fotoklubb verksamhetsbidrag med 2000
kr

att

bevilja Norrtälje fotoklubb verksamhetsbidrag med 3000 kr

att

för dessa ändamål anvisa medel från ansvar 314 000 enligt
följande: 27 000 kr från konto verksamhetsbidrag
kulturarvet 31520, 121 000 kr från konto verksamhetsbidrag
konstarterna 315 30 och 5000 kr från konto övriga
föreningar 315 27,

att

Frötuna Hembygdsförening St Olofs Gille och Roslagens
dragspelsklubbs ansökningar om verksamhetsbidrag
behandlas som programbidrag. Båda ansökningarna avser
enskilda arrangemang somföreningarnavill genomföra vid
ett tillfälle.

Deltar ej i beslutet
De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslutet på grund av att
ansökningshandlingarna inte finns med i underlaget.
Justerandes sign

\

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-05-27
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Sammantfädesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutatomfördelningenav verksamhetsbidrag till kulturföreningarförår 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 30 mars och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta attfördelaårets
verksamhetsbidrag enligt tjänsteutlåtandet daterat 14 maj 2010 (med bilaga),
attfördessa ändamål anvisa medel från ansvar 314 0Ö0 enligt följande:
27 000 kr från konto verksamhetsbidrag kulturarvet 31520,121 000 kr från
konto verksamhetsbidrag konstarterna 315 30 och 5000 kr från konto övriga
föreningar 315 27, att Frötuna Hembygdsförening St Olofs Gille och
Roslagens dragspelsklubbs ansökningar om verksamhetsbidrag behandlas
som programbidrag. Båda ansökningarna avser enskilda arrangemang som
föreningarna vill genomföra vid ett tillfälle.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Ordförande Hans Stergel (C) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på sitt yrkande och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det.
Exp:
Kultursekreterare Eva Rosén-Lundqvist
Samtliga ansökande kulturföreningar

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-27

KFN §56
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KFN 10-55

Kulturpris och kulturstipendium 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utse Skebobruks museiförening till årets
kulturpristagare
att

utse Kim Åkerblom och Fredrik Anjou till årets
kulturstipendiater,

att

till kulturstipendiaterna utdela 10 000 kr vardera samt

att

ge kontoret i uppdrag att finna ett lämpligt tillfälle att
dela ut stipendierna och kulturpriset.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden utdelar årligen ett kulturpris och ett
eller flera kulturstipendier. Ansöknings-/nomineringstiden gick ut
den 1 april.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 14 maj 2010 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden
utser årets kulturpristagare och kulturstipendiat/-er.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Per Börjesson (FP) yrkar att Skebobruks museiföreningfårårets
kulturpris.
Hans Stergel (C) yrkar att Kim Åkerblom far ett stipendium.
Lenneke Sundblom (S) yrkar bifall till Hans Stergelsförslagmed
tillägget att Fredrik Anjou också får stipendium och att de far 10 000
kr vardera.

Justerandes sign

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sida

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-27
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Sammanträdesdatum

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Per Börjessons yrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla det.
Därefter ställer han proposition på sitt eget yrkande och finner att
nämnden att beslutar att bifalla det.
Slutligen ställer han proposition på Lenneke Sundbloms
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla det.
Justering
Paragrafen justeras omedelbart.
Exp: Kulturpristagaren och kulturstipendiaterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN 08-532
KFN § 57
Rapport om renoveringen av stiftelsen Roslagsmuseets
fastigheter
Beslut
Kultur- ochfritidsnämndenbeslutar
att

godkänna och lägga kultur- och fritidskontorets
rapport om renoveringen av stiftelsen
Roslagsmuseets fastigheter till handlingarna.

Bakgrund
I enlighet med det uppdrag kultur- och fritidsnämnden gav kulturoch fritidskontoret den 18 februari 2010 § 15, har kontoret
sammanställt en rapport om renoveringen av Roslagsmuseets
fastigheter.
Tj änstemannab eredning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att godkänna och lägga kultur- och
fritidskontorets rapport om renoveringen av stiftelsen
Roslagsmuseets fastigheter till handlingarna.
Exp:
Förvaltningschef Cecilia Möller
Kulturchef Björn Ahlsén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-27
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Sammanträdesdatum

KFN 08-532

KFN § 58
Avsluta Roslagsmuseets projektgrupp
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ärendet återremitteras.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 december 2008 § 98 att tillsätta
en projektgruppförledning av renoveringen av stiftelsen Roslagsmuseets
fastigheter. Efter att ansvaretfördet administrativa arbetet av renoveringen
har återgått till stiftelsen Roslagsmuseet (beslut i kultur- och fritidsnämnden
den 18 februari 2010 § 15) bedömer kultur- ochfritidsnämndensordförande
att projektgruppen kan avslutas
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att avsluta Roslagsmuseets projektgrupp
som tillsattes av kultur- ochfritidsnämndenden 11 december
2008 § 98, för ledning av renoveringen av stiftelsen
Roslagsmuseets fastigheter.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Ordförande Hans Stergel (C) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på sitt
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
bifalla det.

lusterandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sarnmanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
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Exp:
Förvaltningschef Cecilia Möller
Kulturchef Björn Ahlsén
Projektgruppen

Justerandes sign

Sida

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sarnmanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-27

KFN §59

22

KFN 10-308

Bidrag till samlingslokalhållande förening år 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bevilja samlingslokalhållande föreningen LF 1870
Väddö IOGT-NTO bidrag med 20 000 kr, samt
att

anvisa medel från konto "föreningsstöd",
samlingslokalhållande föreningar.

Bakgrund
Den samlingslokalhållande föreningen LF 1870, Väddö
IOGT-NTO ansöker om kommunalt bidrag för år 2010 med
27 850 kr.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 maj 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att bevilja samlingslokalhållande
föreningen LF 1870 Väddö IOGT-NTO bidrag med 20 000 kr,
samt att anvisa medel från konto föreningsstöd,
samlingslokalhållande föreningar.
Exp:
Föreningskonsulent Eva Hending
Föreningen LF 1870 Väddö IOGT-NTO
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KFN 10-156

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

bevilja ansökan från Rånäs 4H om bidrag till
sommaridrottskola år 2010 med 15 000 kr, samt
anvisa medel från konto "annan fritidsverksamhet".

Bakgrund
Rånäs 4H ansöker om 50 000 kr i kommunalt bidrag till sommaridrottskola
2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 9 april 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta bevilja
ansökan från Rånäs 4H om bidrag till sommaridrottskola 2010 med 15 000
kr, samt att anvisa medel från konto "annan fritidsverksamhet".
Exp:
Idrottschef Adam Persson
Föreningen Rånäs 4H
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KFN § 61

KFN 10-356

Cykelspår i Norrtälje
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
avslå kultur- och fritidskontoretsförslagom att bygga och
att
märka upp stigcykelspår i Färsnaområdet, på Nordrona samt 1
i Kvisthamrabacken i Norrtälje.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret har kontaktats av flera föreningar/privatpersone
i Norrtälje gällande cykelspår. Under våren 2010 har en enklare förstudie
genomförts där kontoret har tittat på möjligheterna till att anlägga cykelspår
i Norrtälje.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 10 maj 2010 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
bygga och märka upp stigcykelspår i Färsnaområdet, på Nordrona samt i
Kvisthamrabacken i Norrtälje, samt att pengar tas från investeringsbudgeten
för anläggningar.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Tomas Ronqvist (M) yrkar avslag på kultur- och fritidskontoretsförslagom
att bygga och märka upp stigcykelspår i Färsnaområdet, på Nordrona samt i
Kvisthamrabacken i Norrtälje.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Tomas Ronqvists
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det.
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Kuitur- och fritidsnämnden

Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet av följande
anledning:
"Vi stödjer kultur- och fritidskontorets förslag."
Exp:
Idrottschef Adam Persson .
Berörda föreningar och förslagsställare
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KFN § 62

KFN 10-364

Yttrande över remiss om Norrtälje kommuns policy- och styrdokument
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
till kommunstyrelsekontoret överlämna och
att
åberopa kultur- och fritidskontorets synpunkter
över policyprojektets förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag av kommundirektören
att inventera och granska kommunens policy- och styrdokument
ur ett antal aspekter. I ettförstasteg har ettförslagtill gemensam
nomenklatur tagits fram, med tillhörande definitioner samt
gemensam struktur. Kultur- och fritidsnämnden harfåttförslaget
på remiss.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 maj 2010. Kultur- och fritidskontoret
föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att till
kommunstyrelsen överlämna och åberopa kultur- och
fritidskontorets synpunkter överpolicyprojektets förslag.
Exp: Kommunstyrelsekontoret
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KFN 10-331
KFN §63
Yttrande över detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125 i Blidö
församling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

rekommendera kommunstyrelsen att i framtida
avtal reglera att stenpiren och bryggorna ska vara
öppna, åtminstone dagtid under sommarhalvåret.

Bakgrund
Förslag till detaljplan för Bromskärs hamn är utställt för
granskning. Kultur- och fritidsnämnden har fatt planen på remiss.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 maj 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att rekommendera kommunstyrelsen att i
framtida avtal reglera att stenpiren och bryggorna ska vara öppna,
åtminstone dagtid under sommarhalvåret.
Exp: Kommunstyrelsen
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KFN §64
KFN 10-256
Yttrande över detaljplan för kvarteren Phaeton och Minerva med flera
fastigheter i Norrtälje stad
Beslut
Kultur- ochfritidsnämndenbeslutar
att

till kommunstyrelsen överlämna och åberopa
kultur- och fritidskontorets synpunkter i
tjänsteutlåtandet daterat den 11 maj 2010 över
förslag till detaljplan för kvarteren Phaeton och
Minerva i Norrtälje stad.

Bakgrund
Förslag till detaljplan för kvarteren Phaeton och Minerva har skickats ut till
berördaförsamråd. Kultur- och fritidsnämnden har fattförslagetpå remiss.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 11 maj 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att till kommunstyrelsen överlämna och
åberopa kultur- och fritidskontorets synpunkter i tjänsteutlåtandet
daterat den 11 maj 2010 överförslagtill detaljplan för kvarteren
Phaeton och Minerva i Norrtälje stad.
Exp: Kommunstyrelsen
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KFN § 65

KFN 10-370

Yttrande över förslag till riktlinjer för kameraövervakning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
till kommunstyrelsens arbetsutskott framföra synpunkten att
att
det är bra om riktlinjerna för kameraövervakning även
omfattar entreprenörer och verksamheter där kommunen är
huvudman men verksamheten drivs i andra driftsformer,
samt
att

i övrigt lämna remissförslaget om riktlinjer för
kameraövervakning i Norrtälje kommun utan erinran.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fattförslagtill riktlinjer för
kameraövervakning tillsäntföryttrande. Svar ska vara kommunstyrelsens
arbetsutskott tillhanda senast den 31 juni 2010. Riktlinjernaförväntassedan
antas och vara tillämpbara i samband med budget- och planeringsprocessen
för 2011.
Tj äns tern an n ab erédn ing
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 17 maj 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att till
kommunstyrelsens arbetsutskott framföra synpunkten att det är bra om
riktlinjerna för kameraövervakning även omfattar entreprenörer och
verksamheter där kommunen är huvudman men verksamheten drivs i andra
drifteformer, samt att i övrigt lämna remissförslaget om riktlinjer för
kameraövervakning i Norrtälje kommun utan erinran.
Exp: Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KFN § 66
Delegationsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut 10-10, 10-28, 10-29, 10-30, 10¬
38,10-47,10-58,10-121, 10-122,10-123,10-65,
10-161, 10-169,10-254, 10-257,10-345, 10-349,
10-351, 10-184 till handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar delegationsbeslut.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 maj 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut beskrivna i tjänsteutlåtande daterat den 17 maj
2010 till handlingarna.
Notering
Förvaltningschef Cecilia Möller informerar kultur- och
fritidsnämnden om att hon åter vidaredelegerar beslutanderätten i
ärenden som rör ansökningar om programbidrag till kulturchefen.
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KFN § 67
Nyinkomna ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av nyinkomna ärenden
dm-10-185 - 10-374 till handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar nyinkomna ärenden.
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KFN § 68
Meddelanden
Beslut
Kultur- ochfritidsnämndenbeslutar
att lägga redovisningen avföljandemeddelanden till handlingarna:
- KF § 32, Årsredovisning 2009förNorrtälje kommun och
kommunkoncernen
- KF § 38, Beslut om ansvarsfrihetförkultur- och fritidsnämnden
- Ålands kulturdelegation, protokoll nummer 4,2010
- Norrtälje kommuns årsredovisning, "Att navigera genom krisen, året
som gått 2009".
- Riksteaterns verksamhetsberättelseförår 2009, "Det här är Riksteatern,
samt årsredovisningför2009"
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden.
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KFN § 69
Inbjudningar till konferenser m.m.
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna inbjudningar till konferenser
m.m.
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KFN §70
Rapport om pågående ärenden
Biblioplayas
Det blir inte någon Biblioplayas i år. Resurser för att hitta sponsorer saknas.
Invigning Länna idrottshall
Länna idrottshall invigs onsdagen den 2 juni kl 16.00.
Invigning Norrtälje gästhamn
Norrtälje gästhamn invigs den 22 juni.
Ombyggnation av Norrtälje stadsbibliotek
Ombyggnationen pågår och arbetet går enligt tidplan. Förhoppningsvis kan
det ombyggda biblioteket invigas innanförhandsröstningenböljar i höst.
Konferens
Kultur- och fritidskontoret har varit på två dagars konferens i Rättvik och
arbetat framförslagpå utvecklingsområden för kultur- och fritidsnämndens
verks amhetsområden.
Vigelsjö gård
Förvaltningschef Cecilia Möller och idrottschef Adam Persson informerade
om Vigelsjö gård och camping, med koppling till det uppdrag kultur- och
fritidskontoret fick av nämnden den 10 december 2009.
Ungdomsenheten kommer att ha tre veckors verksamhet i Vigelsjö gård i
sommar.
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Övriga frågor
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