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Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-12-16

Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Torsdag 16 december 2010 kl. 16.15-17.25

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

övriga deltagande

1

Adam Persson, idrottschef §§ 112-114

Anneli Andersson, förvaltningsekonom §§ 107-109
Björn Ahlsén, kulturchef §§ 117-119
Cecilia Möller, förvaltningschef
Charlotte Rydberg, förvaltningssekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, måndagen den 20 december kl.10

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 106-125

Ordförande

Justerande

^..)TfStw:.

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
2010-12-16
2010-12-20

Datum för
anslags nedtagande

Kultur- och fritidskontoret

r

Underskrift
Charlotte Rydberg

Utdragsbestyrkande

2011-01-10
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Närvarolista

Ledamöter

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

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

Näi*v (N)
Frånv (F)
Närvtj.g. (NT)
Paragraf / tid
N T § § 106-125
N T § § 106-125
F
N T § § 106-125
N T § § 106-125
NT §§ 106-125
N T § § 106-125

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

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

F
F
N § § 106-125
N T § § 106-125
N § § 106-125
N §§ 106-125
N §§ 106-125
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Register

Justerandes sign

1

§ 106

Val av justerare samt tid och plats för justering

§ 107

Månadsbokslut september 2010

§ 108

Månadsbokslut oktober 2010

§ 109

Verksamhetsplan 2011

§ 110

Avgifter 2011

§ 111

Investeringsbidrag till Lohärads Bygdegårdsförening

§ 112

Avtal med SISU Uppland om särskilt organisationsstöd

§ 113

Utvecklingsbidrag

§ 114

Kanotleder

§ 115

Yttrande över detaljplan för fastigheten Yxlö 1:269 i Blidö
församling

§ 116

Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Hårnacka
2:2 i Estuna och Söderby-Karls församling

§ 117

Överföring av fastigheterna Svanberga 10:1/5, Edsbro
masugn 1:1 ochFinsta 1:101 från kultur- och
fritidsnämnden till kommunstyrelsen

§ 118

Kulturvision 2020

§ 119

Nytt avtal med Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

§ 120

Delegationsbeslut

§ 121

Nyinkomna ärenden

§ 122

Meddelanden

§ 123

Inbjudningar till konferenser m.m.

§ 124

Rapport om pågående ärenden
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Övriga frågor
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KFN § 106
Tid och plats för justering
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justeran des sign

att

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

att

protokollet justeras på kultur- och fritidskontoret måndagen den 20
december kl.10.

Utdragsbestyrkande
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KFN 10-63

Månadsbokslut september 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
månadsbokslut september 2010.

Bakgrund
I enlighet med fastställd tidplan och anvisningar ska samtliga nämnder
lämna in ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret for att efter
sammanställning Överlämnas till kommunfullmäktige. Kultur- och
fritidskontoret redovisar månadsbokslut för september 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 oktober 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna månadsbokslut september
2010.
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2010-12-16

KFN 10-63

KFN § 108

Månadsbokslut oktober 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
månadsbokslut oktober 2010.

Bakgrund
I enlighet med fastställd tidplan och anvisningar ska samtliga nämnder
lämna in ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter
sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige. Kultur- och
fritidskontoret redovisar månadsbokslut för oktober 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 17 november 2010 och föreslår kultur- ocli fritidsnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna månadsbokslut oktober
2010.
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KFN 10-562

KFN § 109
Verksamhetsplan 2011
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna kulturoch fritidskontorets förslag till verksamhetsplan för år 2011.

Bakgrund
Enligt fastställd tidplan för budgetarbetet 2010 ska nämndernas
verksamhetsplaner för år 2011 lämnas till kommunstyrelsekontoret senast
den 11 januari 2011.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 3 december och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna kultur- och
fritidskontorets förslag till verksamhetsplan för år 2011.
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2010-12-16

KFN 10-553

Avgifter 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa avgifter för år 2011 redovisade i tjänsteutlåtande
daterat 24 november 2010.

Bakgrund
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente (avsnitt B, § 4) ska kulturoch fritidsnämnden fatta beslut om avgifter och priser för nyttjande av
kommunala anläggningar och tillträde till kommunala aktiviteter.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 1 december och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa
avgifter för år 2011 redovisade i tjänsteutlåtande daterat 1 december 2010.

Utdragsbestyrkande
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KFN 10-524

Investeringsbidrag till Lohärads bygdegårdsförening
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja dispens för sent inkommen ansökan från
Lohärads bygdegårdsförening,

att

bevilja investeringsbidrag för att täta läckande tak
med 130 000 kr, samt

att

anvisa medel från konto föreningsstöd,
samlingslokalhållande föreningar.

Bakgrund
Lohärads bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag med 129 900
kr för att täta taket på byggnaden och därmed säkerställa bygdegårdens
fortsatta existens.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 16 november 2010 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden att besluta att bevilja dispens för sent inkommen
ansökan från Lohärads bygdegårdsförening, att bevilja
investeringsbidrag för att täta läckande tak med 130 000 kr*, samt att
anvisa medel från konto förenings stöd, samlingsiokalhållande
föreningar.
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KFN 10-548

Avtal med SISU Uppland om särskilt organisationsstöd
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna avtalet med SISU Uppland om särskilt
organisationsstöd,

att

uppdra till förvaltningschefen att underteckna avtalet,

att

bevilja 40 000 kr i bidrag till SISU Uppland för år
2011, samt

att

utbetala beloppet från konto annan fritidsverksamhet.

Bakgrund
Svensk idrotts- studie- och utbildningsorganisation i Uppland SISU, har
ansökt om särskilt organisations stöd hos kultur- och fritidsnämnden.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 16 november och föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att godkänna avtalet med SISU Uppland om särskilt
organisationsstöd, att uppdra till förvaltningschefen att underteckna
avtalet, att bevilja 40 000 kr i bidrag till SISU Uppland för år 2011,
samt att utbetala beloppet från konto annan fritidsverksamhet.
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KFN 10-70,10-470,10-471,
10-475, 10-476, 10-477, 10-478,
10-479,10-480

Ansökningar från barn- och ungdomsföreningar om utvecklingsbidrag
2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ylusterandes sign

att

bevilja dispens för sent inkommen ansökan från
Kartgruppen avseende kartkostnader för åren 2010 och 2011
och att därmed bevilja bidrag för kartframställning med
maximalt 100 000 kr.

att

avslå ansökan från Norrtelje Dykklubb,

att

avslå ansökan från Norrtälje Roddförening,

att

bevilja Riala GoIF bidrag med 34 000 kr till inköp av 2 st
bevattningsapparater - regntåg,

att

bevilja Rimbo IF bidrag med 82 000 kr till inköp av
fotbollsmål, 60 000 kr till inköp av belysning till
fotbollsarenan, avslå ansökan om bidrag till fjärrvärme,

att

bevilja Rimbo TK bidrag med 45 00Ö kr för byggande av
värmeåtervinning,

Mt

bevilja Roslagsbro-Vätö SKF bidrag med 100 000 kr för
nyetablering av luftgevärsverksamhet,

att

bevilja Ununge SKF bidrag med 200 000 kr för ombyggnad
av skjuthall,

att

bevilja Väddö IF bidrag med 54 000 kr till inköp av
innebandysarg, samt

att

anvisa medel från konto föreningsstöd 3120200.

Utdragsbestyrkande
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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. Förening kan fa bidrag med maximalt
2/3 av skälig kostnad. Resterande del ska finansieras av
föreningen. Bidrag lämnas normalt inte till redan genomförda
arrangemang, påböljade arbeten eller gjorda inköp, samt till
förbruknings- och verksamhetsmaterial. Utbetalning av beviljade
bidrag sker mot redovisade verifikationer.
Tjänsteniannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 1 december 2010 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
bevilja dispens för sent inkommen ansökan från Kartgruppen avseende
kartkostnader för åren 2010 och 2011 och att därmed bevilja bidrag för
kartframställning med maximalt 100 000 kr, att avslå ansökan frånNorrtelje
Dykklubb, att avslå ansökan från Norrtälje Roddförening, att bevilja Riala
GoIF bidrag med 34 000 kr till inköp av 2 st bevattningsapparater - regntåg,
att bevilja Rimbo IF bidrag med 82 000 kr till inköp av fotbollsmål, 60 000
ki' till inköp av belysning till fotbollsarenan, avslå ansökan om bidrag till
fjärrvärme, att bevilja Rimbo TK bidrag med 45 000 kr för byggande av
värmeåtervinning, att bevilja Roslagsbro-VätÖ SKF bidrag med 100 000 kr
för nyetablering av luftgevärs verksamhet, att bevilja Ununge SKF bidrag
med 200 000 kr för ombyggnad av skjuthall, att bevilja Väddö IF bidrag
med 54 000 kr till inköp av innebandysarg, samt att anvisa medel från konto
föreningsstöd 3120200.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 114

KFN 10-501

Kanotleder
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet till kultur- och fritidskontoret för att
Friluftsfrämjandet i Rimbo och Häverö ska ges möjlighet att yttra
sig om ärendet,

att

kontakt ska tas med Uppsala kommun om samarbete när det
gäller utbyggnaden vid Vallen, samt

att

ärendet ska tas upp igen vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträde i februari år 2011.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret lämnade i september 2010 en rapport gällande
kanotleder i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden gav kontoret i uppdrag
att skicka ut rapporten till berörda parter för information och inhämtande av
synpunkter. Kontoret har under hösten inhämtat synpunkter från berörda
parter och redovisar här ett förslag för iordningsställande av kanotlederna i
Norrtälje kommun.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
denlö november 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna planen för iordningsställande av kanotleder, samt att vassröja
sträckan Erken-Norrtäljeviken samt Vigelsjö-Malstasjön och bygga
iläggningsplatser på sträckan Vällen- Närdingen samt Erken Norrtäljeviken under år 2011.
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Beslutande sammanträde
Yrkande
Lenneke Sundblom (S) yrkar med stöd av Per Börjesson (FP) att
återremittera ärendet till kultur- och fritidskontoret för att Friluftsfrämjandet
i Rimbo och HäverÖ ska ges möjlighet att yttra sig om ärendet och att
kontakt ska tas med Uppsala kommun om samarbete vid utbyggnaden vid
Vallen. Ärendet ska tas upp igen vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträde i februari år 2011.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på framställt yrkande
och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det.
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10-500

Yttrande över detaljplan för fastigheten Yxlö 1:269 i Blidö församling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen framföra följande
synpunkter på detaljplan för fastigheten Yxlö
1:269 i Blidö församling:

att

bebyggelsen på fastigheten ska utformas på ett
sätt som är förenligt med byggnadstraditionen i
området samt

att

fackkunskap ska inhämtas för råd om riktlinjer för
bebyggelse och brygga.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått detaljplan för fastigheten Yxlö
1:269 i Blidö församling på remiss.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 6 december och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att till
kommunstyrelsen framföra följande synpunkter: att bebyggelsen på
fastigheten ska utformas på ett sätt som är förenligt med
byggnadstraditionen i området samt att fackkunskap ska inhämtas för råd om
riktlinjer för bebyggelse och brygga.
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10-508

Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Hårnacka 2:2 i Estuna
och Söderby-Karls församling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen framföra följande
synpunkter på detaljplan för del av fastigheten
Hårnacka 2:2 i Estuna och Söderby-Karls
församling:

att

den planerade gång- och cykelvägen i området
bör förbindas på lämpligt sätt med angränsande
områden,

att

lämpliga grönpassager genom planområdet bör
förtydligas, samt

att

samråd med Länsstyrelsen bör ske om huruvida
ytterliggare arkeologiska undersökningar behöver
genomföras.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått detaljplan för del av
fastigheten Hårnacka 2:2 i Estuna och Söderbykarls församling på
remiss.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 1 december 2010 och föreslår kulturoch fritidsnämnden besluta att till kommunstyrelsen lämna
följande synpunkter på detaljplan för del av fastigheten Hårnacka
2:2 i Estuna och Söderby-Karls församling:
- Den planerade gång- och cykelvägen i området bör förbindas på
lämpligt sätt med angränsande områden.
- Lämpliga grönpassager genom planområdet bör förtydligas.
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- Samråd med Länsstyrelsen bör ske om huruvida ytterliggare
arkeologiska undersökningar behöver genomföras.

Justerandes sign

fil

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammantrödesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2010-12-16

KFN § 117

19

10-555

Överföring av fastigheterna Svanberga 10:1/5, Edsbro masugn 1:1 och
Finsta 1:101
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

ärendet lyfts ur.
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Kulturvision 2020
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ärendet bordläggs för att låta nämnden som tillträder vid
årsskiftet fatta beslut i ärendet.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden gav hösten 2008 kultur- och fritidskontoret i
uppdrag att utarbeta ett underlag till en kulturvision. Arbetet påbörjades med
framtagandet av en nulägesanalys och ett utkast till en visionstext våren
2009.1 mars 2009 arrangerades en särskild temadag med kultur- och
fritidsnämnden. Därpå inbjöds det lokala kulturlivets aktörer till möten och
gavs möjlighet att medverka i processen genom ett remissförfarande.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 23 november 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
anta dokumentet Kulturvision 2020.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Hans Stergel (C) med stöd av Tomas Ronqvist (M) och Lenneke Sundblom
(S) yrkar att ärendet ska bordläggas för att låta nämnden som tillträder vid
årsskiftet fatta beslut i ärendet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på framställt yrkande
och finner att nämnden beslutar att bifalla det.
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10-554

Nytt avtal med Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras
Kultur- och fritidsnämnden hedrade den nyligen bortgångna ordföranden i
Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras Jan-Bertil Schnell med en tyst minut.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med oförändrad bidragsnivå teckna ett nytt samarbetsavtal
med Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras att gälla för
perioden 2011-01-01 till 2012-12-31

att

ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att beskriva och
föreslå åtgärder med anledning av de akut bekymmersamma
förhållandena vid Pythagoras, Roslagsmuseet och Albert
Engströmmuseet, samt

att

uppgiften ska prioriteras så att den nytillträdda kultur- och
fritidsnämnden kan behandla ärendet under första kvartalet
år 2011.

Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Bakgrund
Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras har inkommit med en skrivelse vari
man redovisar sin verksamhet och ansöker om en höjning av det årliga
driftsbidraget för åren 2011 och 2012 med 600 000 kr, från 990 000 kr till
1590 000 kr.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 23 november 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
med oförändrad bidragsnivå teckna ett nytt samarbetsavtal med Stiftelsen
Motorfabriken Pythagoras att gälla för perioden 2011-01-01 till 2012-12-31.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Per Börjesson (FP) yrkar bifall till kontorets förslag med följande tillägg: att
ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att beskriva och föreslå åtgärder med
anledning av de akut bekymmersamma förhållandena vid Pythagoras,
Roslagsmuseet och Albert Engströmmuseet, samt att uppgiften ska
prioriteras så att den nytillträdda kultur- och fritidsnämnden kan behandla
ärendet under första kvartalet år 2011.
Lenneke Sundblom yrkar för (S) att bidraget till Stiftelsen Motorfabriken
Pythagoras ska höjas med 600 000 kr, en höjning som det finns utrymme för
i den socialdemokratiska budgeten.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar att bifalla Per Böijessons yrkande.
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10-01

Delegationsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

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

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar delegationsbeslut.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 2 december och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och lägga redovisningen av delegationsbeslut beskrivna i
tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2010 till handlingarna.
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KFN § 121
Nyinkonma ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och lägga redovisningen av nyinkomna ärenden
med diarienummer 10-495 - 10-566 till handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar nyinkomna ärenden.
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KFN § 122
Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och lägga redovisningen av följande meddelanden
till handlingarna:

-

-

-

-

Rapport från Stockholms läns museum, Arkeologisk
förundersökning vid Faktoriet, Norrtälje socken och
kommun.
Länsstyrelsen i Stockholms län, Avslag av väckt fråga
om byggnadsminnesförklaring av kv Faktoriet 1-2,
Norrtälje kommun.
Rapport från projektet "Äventyrsgård".
Ks § 188, Vinterväghållning av före detta banvallarna
mellan Rimbo och Rånäs samt mellan Norrtälje och
Malsta
Ks § 205, Hyresavtalet för fritidsgårds verksamhet i
Gallerian, Hallstavik
Ks § 198, Antagande av utbildningsplan skydd för elever
och anställda inom Norrtälje kommuns verksamheter,
Skrivelse angående Vigelsjö gård och camping till
kultur- och fritidsnämnden för kännedom,
Ålands kulturdelegation protokoll 8-11, 2010,
Statens folkhälsoinstitut, Information om
regeringsuppdraget Ett friskare Sverigeuppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk
aktivitet,
Cirkulär 10:55 från Sveriges kommuner och landsting,
Hörselskadades riksförbund, inbjudan till en konferens
om ljudmiljö.

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden.
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KFN § 123
Inbjudningar till konferenser m.m.
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna inbjudningar till konferenser
m.m.
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KFN § 124
Rapport om pågående ärenden
Förvaltningschefen Cecilia Möller informerade om att det första
nämndsmötet år 2011 kommer att äga rum torsdagen den 13 januari k l 9.
Beslut om övriga sammanträdestider för år 2011 fattas på sammanträdet den
13 januari.
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KFN § 125
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande

