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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-08-26

Piats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Torsdag 26 augusti 2010 kl. 16.40-18.00

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

övriga deltagande

Anneli Andersson, förvaltningsekonom
Cecilia Möller, förvaltningschef
Charlotte Rydberg, förvaitningssekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, måndagen den 30 augusti 2010, kl. 14.00

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 72-91

Ordförande
Justerande

Kerstin Modin (S)

ANSLAG/BEVIS

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsätande
Förvaringsplats
för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tilkännagivits genom anslag
Kultur- och fritidsnämnden
2010-08-26
2010-08-30
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Datum för
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2010-09-20
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Närvarolista

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

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

Närv (N)
Frånv (F)
Närv tj.g. (NT)
Paragraf/ tid
N T § § 72-91
N T § § 72-91
F
F
NT §§72-91
N T § § 72-91
NT §§72-91

Stefan Ragnesand
Tommy E!g
Yvonne Svensson
Martin Forevärn
Ahmet Kozaragic
Ola Stenberg
Zafar Karami

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

NT §§72-91
NT §§ 72-91
N § § 72-91
N § § 72-91
N §§ 72-91
N §§ 72-91
N §§ 82-91

Ledamöter

Justerandes sign

(C)

§
Ja Nej

§
Ja Nej

Utdragsbestyrkande
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Register
§ 72

Val av justerare samt tid och plats för justering

§ 73

Månadsbokslut maj 2010

§ 74

Månadsbokslut juli 2010

§ 75

Yttrande över betänkandet På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar

§ 76

Stipendium till barn- och ungdomsföreningar

§ 77

Ny bouiebana vid Sportcentrum i Norrtälje

§ 78

Yttrande över förslag till utbildningsplan i skydd för
anställda och elever i Norrtälje kommun

§ 79

Yttrande över programförslag till detaljplan för
fastigheterna Singö-Tranvik2:2 och 5:2, del av Örsten

§ 80

Yttrande över detaljplan för Solo 1:5 och 1:15,
Marholmen, Länna församling

§ 81

Yttrande över detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. kv
Båtsman, Norrtälje stad

§ 82

Yttrande över detaljplan för fastigheten Munken 1 i
Norrtälje stad

§ 83

Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Viby
1:16 i Rimbo församling

§ 84

Yttrande Över detaljplan för Västertorp NV, del av RimboTomta 7:1 och 3:24 i Rimbo församling

§ 85

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kulturoch fritidsnämndens ansvarsutövande

§ 86

Delegationsbeslut

§ 87

Nyinkomna ärenden, diarienummer 10-375 -10-459

Justerandes sign-.
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\ \
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§ 88

Meddelanden

§ 89

Inbjudningar till konferenser m.m.

§ 90

Rapport om pågående ärenden

§ 91

Övriga frågor
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KFN§72
Tid och plats för 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 30
april kl. 14.

Utdrag sb estyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanlrädesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 73

KFN 10-63

Månadsbokslut maj 2010
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
nämndens månadsbokslutförmaj 2010.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar månadsbokslutförmaj 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från den
14 juni 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna och
till kommunfullmäktige Överlämna nämndens månadsbokslutförmaj 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KFN § 74

KFN 10-63

Månadsbokslut juli 2010
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkämia och till kommunfullmäktige överlämna
nämndens månadsbokslutförjuli 2010.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar månadsbokslutförjuli 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från den
10 augusti 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna
och till kommunfullmäktige överlämna nämndens månadsbokslutförjuli
2010.

Justerandes sign

Utdrag sb estyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
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KFN § 7 5

8

KFN 10-455

Yttrande över Kultursamverkansutredningens slutbetänkande På väg
mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslå
kommunstyrelsen besluta att följande text ska utgöra
Norrtälje kommuns remissvar angående
Kultursamverkansutredningens slutbetänkande SOU
2010:34:

Norrtälje kommun tillstyrker Kultursamverkansutredningens slutbetänkande
"På väg mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar"
(SOU 2010:34) och ställer sig positiv till den fortsatta prioriteringen av barn
och unga samt till förslaget att Riksutställningar föreslås inrikta
verksamheten inom samtidskonsten på arrangörsstöd.
att

kultur- och fritidskontoret följer upp Riksutställningars nya
inriktning och initierar och bevakar kommunens framtida
samarbetsmöjligheter, samt

att

kultur- och fritidskontoret rapporterar tillbaka till kultur» och
fritidsnämnden när det blir är aktuellt.

Bakgrund
Den 22 februari 2010 överlämnades Kultursamverkansutredningen ett
delbetänkande, Spela samman - en ny modellförstadens stöd till regional
kult urverks amhet (SOU 2010:11) till regeringen. I betänkandet redogjorde
utredningenfören rad förslag och överväganden när det gäller den framtida
utformningen av statens stöd till regional kulturverksamhet.
Kultursamverkansutredningen har därutöver haft i uppdrag att som en följd
av den nya modellens införande föreslå lämpliga förändringar av
Riksutställningars roll och uppdrag. Slutbetänkandet heter "På väg mot en
ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar" (SOU 2010:34)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Norrtälje kommun är en av 26 kommuner i landet, och en av 3 kommuner i
Stockholms län, som fått förslaget på remiss.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 13 augusti och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att följande text ska utgöra Norrtälje kommuns
remissvar angående Kultursamverkansutredningens slutbetänkande SOU
2010:34:
Norrtälje kommun tillstyrker Kultursamverkansutredningens slutbetänkande
"På väg mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar"
(SOU 2010:34) och ställer sig positiv till den fortsatta prioriteringen av barn
och unga samt tiil förslaget att Riksutställningar föreslås inrikta
verksamheten inom samtidskonsten på arrangörsstöd.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Per Börjesson (FP) yrkar bifall till kultur- och fritidskontoretsförslagmed
följande förslag till tillägg:
- att kultur- och fritidskontoret följer upp Riksutställningars nya inriktning
och initierar och bevakar kommunens framtida samarbetsmöjligheter, samt - att kultur- och fritidskontoret rapporterar tillbaka till kultur- och
fritidsnämnden när det blir är aktuellt.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Per Börjessons
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
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KFN 10-86

Ansökan om stipendium 2010 avseende barn- och ungdomsföreningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utdela stipendium om 10 000 kr vardera till Norrtälje
Segelsällskap och Roslagens Eagles Ishockeyklubb,

att

anvisa medel från konto föreningsstöd, samt

att

stipendierna delas ut vid nästa nämnd sammanträde.

Paragrafen justerades omedelbart.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer
bidragsbeloppen till ideellt drivna museer for år 2010. Fjorton föreningar
har inkommit med ansökan om stipendium.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtaude från
den 4 juni 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utdela
stipendium till en eller flera barn- och ungdomsföreningar att besluta om tid
och plats för utdelning av detsamma samt att anvisa medel från konto
föreningsstöd.
Beslutande sammanträde
Kultur- och fritidsnämnden fattade i samförstånd mellan partierna beslut om
att utdela stipendium om 10 000 kr vardera till Norrtälje Segelsällskap och
Roslagens Eagles Ishockeyklubb, att anvisa medel från konto föreningsstöd,
samt att stipendierna delas ut vid nästa nämnd sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkands
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KFN 09-459

Ny boulebana vid Sportcentrum i Norrtälje
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja forslaget från Interim styrel sen Boule Arena och dess
föreningar, om att anlägga en utomhusboulebana i
anslutning till boulehallen vid Sportcentrum i Norrtälje, samt

att

anslå 30 000 kr från konto anläggningsinvesteringar för
material till boulebanan och ett lågt staket runt om.

Bakgrund
Interimsstyrelsen för Boule Arena har till kultur- och fritidskontoret framfört
en förfrågan om att anlägga en boulebana utomhus i anslutning till
boulehallen vid Sportcentruin i Norrtälje.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 16 augusti och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
att bevilja förslaget från Interimstyrelsen Boule Arena och dess
föreningar, om att anlägga en utomhusboulebana i anslutning till
boulehallen vid Sportcentrum i Norrtälje, samt att anslå 30 000 kr
från konto anläggningsinvesteringar för material till boulebanan och
ett lågt staket runt om.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Hans Stergel (C) med stöd av Lenneke Sundblom (S) yrkar bifall till
kultur- och fritidskontorets förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Hans Stergels
och Lenneke Sundbloms yrkande och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar att bifalla det.

Justerandes sign

^1

„ n

X
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KFN 10-439

Yttrande över förslag till utbildningsplan i skydd för
anställda och elever i Norrtälje kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

tillstyrka räddningstjänstens förslag till
utbildningsplan inom området skydd.

Bakgrund
Räddningstjänsten har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott att ta fram ett förslag till en utbildningsplan inom
området skydd. Förslaget rör elever i grundskolan och
gymnasieskolan samt alla anställda inom kommunens
verksamheter.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 19 juli 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att tillstyrka räddningstjänstens förslag till
utbildningsplan inom området skydd, med följande förslag till
tillägg: att utbildningar i hur anställda kan skydda sig mot hot och
våld läggs till i planen.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Stefan Ragnesand (M) yrkar bifall till kontorets förslag om att
tillstyrka räddningstjänstens förslag till utbildningsplan inom
området skydd och avslag på kontorets förslag om att
utbildningar i hur anställda kan skydda sig mot hot och våld läggs
till i planen.

Justerandes sign

^

A, /J

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Stefan
Ragnesands yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att bifalla det.

Justerandes sign

\

Vr\ A

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 79

KFN 10-387

Yttrande över programförslag till detaljplan för fastigheterna SingöTranvik2:2 och 5:2 del av Orsten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

framföra till kommunstyrelsen att man i planen
bör utreda hur exploateringens omfattning och
läge kommer att påverka riksintresset och de
naturvärden som anges i kommunens
översiktsplan kap 15.5, samt

att

förtydliga hur man säkerställer att området blir
tillgängligtfördet friluftsliv som utövas med stöd
av allemansrätten.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått förslag till program till detaljplan för
fastigheterna Singö-Tranvik 2:2 och 5:2 del av Örsten på remiss.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att till kommunstyrelsen framföra att man
att framföra till kommunstyrelsen att man i planen bör utreda hur
exploateringens omfattning och läge kommer att påverka
riksintresset och de naturvärden som anges i kommunens
Översiktsplan kap 15.5, samt att förtydliga hur man säkerställer
att området blir tillgängligtfördet friluftsliv som utövas med stöd
av allemansrätten.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Lenneke Sundblom (S) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på kultur- och
fritidskontorets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att bifalla det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-08-26

KFN § 80
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KFN 10-375

Yttrande över detaljplan för Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, Länna
församling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen framföra följande
synpunkter:

att

förändringar
somföreslåsförVilla Harms,
elevbyggnaden, samt vilka parstugor som ska
rivas bör klargöras ytterliggare innan
planförslaget ställs utförgranskning,

att

Stockholms läns museum ska ges tillfälle att yttra
sig över planen och de förändringar som föreslås,

att

alla förändringar och nybyggnationer bör göras
med hänsyn till den kulturhistoriska miljön i sin
helhet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har detaljplanförSolö 1:5 och 1:15, Marholmen, Länna
församling ute på samråd. Kultur- och fritidsnämnden har fått planen på
remiss.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 juni 2010 och föreslår nämnden
besluta att till kommunstyrelsen framföra följande synpunkter: att
förändringar som föreslås för Villa Hanns, elevbyggnaden, samt
vilka parstugor som ska rivas bör klargöras ytterliggare innan
planförslaget ställs utförgranskning, att Stockholms läns
museum ska ges tillfälle att yttra sig över planen och de
förändringar som föreslås samt att allaförändringaroch

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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nybyggnationer bör göras med hänsyn till den kulturhistoriska
miljön i sin helhet.

Justerandes sign
C~-/l
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Sammanträdesdatum

KFN § 81

KFN 10-391

Yttrande över detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. Icv Båtsman i
Norrtälje stad
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kultur- och
fritidskontorets synpunkter i tjänsteutlåtande daterat den 27
juli 2010.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått detaljplanförfastigheterna Tälje 4:73
m.fl. i Norrtälje på remiss.
Tjänsfemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 27 juli 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att till
kommunstyrelsen överlämna och åberopa kultur- och fritidskontorets
synpunkter i tjänsteutlåtande daterat den 27 juli 2010.
Protokolls anteckning
Protokollsanteckning från Per Börjesson (FP)
Jag reserverar mig mot föreslagen detaljplan. Placeringen av ett boende för
äldre kan knappast bedömas som optimalt. Viktigt att beakta stadens behov
av bilparkeringar och den planerade utformningen av hamnen.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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KFN 10-449

Yttrande över detaljplan för fastigheten Munken 1 i Norrtälje stad
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kultur- och
fritidskontorets synpunkter i tjänsteutlåtande daterat 28 juli
2010, samt

att

starkt betona målsättningen att ett promenadstråk anläggs for
allmänheten utefter å-kanten.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått detaljplanförfastigheten Munken 1 i
Norrtälje stad på remiss.
Tjänstemannabereduing
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 28 juli 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att till
kommunstyrelsen överlämna och åberopa kultur- och fritidskontorets
synpunkter i tjänsteutlåtande daterat 28 juli 2010.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Per Börjesson (FP) yrkar bifall till kultur- och fritidskontoretsförslagmed
följande tillägg: att starkt betona målsättningen att ett promenadstråk
anläggsförallmänheten utefter å-kanten.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Per Börjessons
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det.

Justerandes sign
f

7

)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KFN 10-420

KFN § 83

Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Viby 1:16 i
Rimbo församling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen lämna detaljplanfördel av
fastigheten Rimbo-Viby 1:16 utan erinran.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått detaljplanfördel av
fastigheten Rimbo-Vibyförgranskning.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 28 juli 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden att besluta att till kommunstyrelsen lämna
detaljplanfördel av fastigheten Rimbo-Viby 1:16 utan erinran.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-08-26

21

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 84

KFN 10-411

Yttrande över detaljplan för Västertorp NV, del av Rimbo-Tomta 7:1
och 3:24 i Rimbo församling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lämna detalplanförVästertorp NV, del av RimboTomta 7:1 och 3:24 utan erinran, under
förutsättning att stigen som ansluter till befintligt
elljusspår läggs om i samband med planens
genomförande.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått detaljplanförVästertorp N V del av
Rimbo-Tomta 7:1 och 3:24 i Rimbo församling på remiss.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 juli 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att lämna detalplan för Västertorp NV, del
av Rimbo-Tomta 7:1 och 3:24 utan erinran, under förutsättning
att stigen som ansluter till befintligt elljusspår läggs om i
samband med planens genomförande.
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KFN 10-415

KFN § 85

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kultur- och
fritidsnämndens ansvarsutövande
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen överlämna kultur- och
fritidskontorets synpunkter i tjänsteutlåtande
daterat den 19 juli 2010.

Bakgrund
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat om nämndernas
ansvarsutövande är tillfredställande. Till stödförsin bedömning har KPMG
använt resultatet från en enkät som distribuerats till förtroendevalda och
tjänstemän. I kultur- och fritidsnämndens fall har samtliga tillfrågade svarat
på enkäten. Resultatet presenteras i en rapport som nämnderna ombeds att
yttra sig över.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 19 juli 2010, och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att till kommunstyrelsen överlämna
kultur- och fritidskontorets synpunkter i tjänsteutlåtande daterat
den 19 juli 2010.
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KFN 10-01

Delegationsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och lägga redovisningen av delegationsbeslut
beskrivna i tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2010 till
handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar delegationsbeslut.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut beskrivna i tjänsteutlåtande daterat den 28 mars
2010 till handlingarna.
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KFN § 8 7
Nyinkomna ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av nyinkomna ärenden
dm-10-375 - 10-459 till handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar nyinkomna ärenden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 88
Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
-

-

-

lägga redovisningen av följande meddelanden till handlingarna:
Information till kultur- och fritidsnämnden om projektet Young
Narritives YolBaNA,
Meddelande från SKTF om att det är dags att nominera Årets
kulturkommun 2011
KF § 105 Redovisning av nämndernas internkontroll 2009
KF § 117 Besvarande av motion från Roland Larsson (S) med
hemställan om prövning att samordna båtuppläggningsplats och
campingplats,
KF § 144, Antagande av krisledningsplan för Norrtälje kommun,
KS § 130, Godkännande av avtal om anläggningsarrende - Upplåtelse
av mark, byggnader och anläggningar gällande Norrtälje Gästhamn,
KS § 80 Besvarande av Kulturdepartementets remiss "Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet" (SOU 2010:11)
Skrivelse från riksförening för nykterhetsrörelsens allmänna
samlingslokaler Våra Gårdar "Satsning på föreningsdrivna
samlingslokaler",
Pressmeddelande från Friluftsfrämjandet "Friluftsfrämjandet bygger
region Mälardalen",
Ålands kulturdelegation, protokoll nr 5,
Ålands kulturdelegation, protokoll ni* 6,
KSAU § 247 Överenskommelse om Stiftelsen Sportcentrum.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden.
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Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-08-26

26

KFN § 89
Inbjudningar till konferenser m.m.
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna inbjudningar till konferenser
m.m.
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KFN § 90
Rapport om pågående ärenden
Renovering och tillbyggnad av Sportcentrum
Förvaltningschefen informerade om ett beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott om en överenskommelse med Stiftelsen Sportcentrum
(Ksau § 247). I beslutet ingår ett uppdrag till kommunstyrelsen att, efter
samråd med kultur- och fritidskontoret, återkomma med ett förslag till
investering i anläggningen Sportcentrum. Kultur- och fritidskontoret
återkommer till kultur- och fritidsnämnden i ärendet.
Invigning Norrtälje stadsbibliotek
Förvaltningschefen informerade om att Norrtälje stadsbibliotek nyinvigs
lördagen den 28 augusti kl. 12.
Hallstavik utomhusbad
Förvaltningschefen informerade om att säsongen på Hallstavik utomhusbad
nu är över. Badchefen kommer nästa sammanträde att presentera hur
säsongen har varit.
Ny bokbusschef
Förvaltningschefen informerade om att bokbusschefen Gunilla Folkesson
har gått i pension. Sofie Johansson har tillträtt tjänsten som bokbusschef.
Filmprojektet YolBaNA
Förvaltningschefen informerade om att några skolor i Norrtälje kommun
kommer att medverka i ett nationsöverskridande filmprojekt som bl.a. syftar
till att utveckla möjligheterna till barns och ungas filmskapande.
Kultursekreterare Eva Rosén-Lundqvist har varit involverad i projektet.
Rimbo sporthall
Förvaltningschefen informerade om att den nya sporthallen i Rimbo snart är
färdig. Invigning blir den 13 september kl. 13
Flytt av Rimbo bibliotek
Ordförande Hans Stergel (C) informerade om att han fortsätter att driva
frågan om att Rimbo bibliotek ska flytta.
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Utdelning av kulturpris och kulturstipendium
Förvaltningschefen informerade om att kulturpris och kulturstipendium
kommer att delas ut 12 september i Skebobruks museum.
Nästa nämndssammanträde
Nästa nämndssammanträde kommer att vara på det nyrenoverade
stadsbiblioteket i Norrtälje.
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KFN § 9 1
Övriga frågor
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