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Sam m anträdesdatum

2014-10-23

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, torsdagen den 23 oktober 2014, klockan 17.00-18.34

Beslutande

Ledamöter

Se separat närvarolista.

Ersättare

Se separat närvarolista.

Övriga närvarande

Marie-Lou ise Asp, badchef § 78-80
Marie Jansson, nämnd- och utredningssekreterare, § 75-86
Cecilia Möller, förvaitningschef, § 75-86
Rolf Engström, Albert Engström Sällskapet, § 77
Johan Ström, Albert Engström Sällskapet, § 77

Justerare

Lenneke Sundblom, (S)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, tisdagen den 28 oktober 2014 klockan 09.30.
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Sam m anträdesdatum

2014-10-23
Kultur- och fritidsnämnden

Närvarolista/omröstningsprotokoll Kultur- och fritidsnämnden_______________
Namn
Närvarande = N
§
§
Frånvarande = F
Ja Nej Ja Nej
____________________________ Tjänstgörande = NTj_____________________
Ledamöter
Bengt Ericsson (ordförande)
Irene Solberg Ruhn
(l:e vice ordförande)
Lenneke Sundblom
(2:e vice ordförande)
Eva Eriksson
Anders Björkman
Johnny Mattsson
Margareta Säterli
Andreas Hofbauer
Kerstin Modin
Ahmet Kozaragic
Roine Karlsson

C
M

N
F

S

N

M
M
M
FP
S
S
S
MP

N
F
N
N
F
N
N
N

Ersättare
Susanne Hagström
Tommy Rundström
Peter Hansen
Arne Lilja
Anton Thorell
Per BÖijesson
Kerstin Ericsson
Taisto Hautala
Christina Pettersson
Åse Frid
Magdalena Rinaldo

M
NTj
M
F
M
NTj
KD N
C
F
FP N
S
F
NTj
S
s
F
V
N
MP N

Totalt ledamöter och ersättare

Ju ste rändes sign

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Utdragsbestyrkande

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår
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Sam m anträdesdatum

2014-10-23
Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista
§75

Dnr 1294-1
Val av ju ste ra re ......... ........................ .................................................... ........................... 4

§76

Dnr 1525-0
Ä ndringar i fö re d ra g n in g slista n .............. ...................................... ................ ................. 5

§77

Dnr 2014-000114 875
Muntlig rapport från A lbert Engström sällskapet om utvecklingen av
Tecknarnas hus i G rissleham n och Augustberg som besöksm ål...... ............. ........6

§78

Dnr 1530-3
Inform ation....... ............................... ............ ............................... ...................... ................ 7

§79

Dnr 2014-000182 042
Ekonom iskt m ånadsbokslut septem ber 2 0 1 4 ................ ........... .................................8

§80

Dnr 2014-000166 806
Kom plettering av 2014-2015 års avgifter avseende badverksam het
Norrtälje b a d h u s .................... ..................................................... ........................ ............ . 9

§81

Dnr 2014-000177 869
Konst i ån 2 0 1 5 ........................................................................... ........................ ........... 11

§ 82

Dnr 2014-000158 861
Kabaré Snask ansöker om program bidrag fö r ”Good e n o u g h "...,.............. .......... 12

§ 83

Dnr 2014-000179 800
S am m anträdestider 2 0 1 5 ............................................................................................. .13

§84

Dnr 2014-000010 800
Redovisning av delegationsbeslut..................................................................... .......... 15

§85

Dnr 1131-9
Nyinkomna ä re nden...................................................................................................

§ 86

Dnr 2014-000009 800
M eddelanden........................................................ ...... ................. ..................................1 7

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam m anträdesdatum

2014-10-23
Kultur- och fritidsnämnden

§75

Dnr 1294-1

Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Lennelce Sundblom (S) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll, samt

att

justeringen ska ske på kultur- och fritidskontoret tisdagen den
28 oktober 2014 klockan 09.30.

U tdragsbestyrkande
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SammanErädesdatum

2014-10-23

Kultur- och fritidsnämnden

§76

Dnr 1525-0

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

godkänna föredragningslistan.

Ju^téran^eKsign
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Utdragsbestyrkande
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Sam m an trädesdatum

2014-10-23

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2014-000114 875

§77

Muntlig rapport från Albert Engströmsällskapet om
utvecklingen av Tecknarnas hus i Grisslehamn och
Augustberg som besöksmål
R olf Engström, ordförande i Albert Engström Sällskapet och Johan Ström,
konstnär, lämnar en muntlig rapport om planerna på att utveckla Augustberg
som besöksmål året runt och öppna ett Tecknarnas hus i Stallet i
Grisslehamn.

Kultur- och fritidsnämnden, genom ordförande Bengt Ericsson (C) tackar för
rapporten.

JyéteranciqS sign
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Sam m anträdesdatum

2014-10-23

Kultur- och fritidsnämnden

§ 78

Dnr 1530-3

Information
Följande information lämnas:

Rekrytering av musei- och konsthallschef
Förvaltningschef Cecilia Möller informerar i ärendet rekrytering av museioch konsthallschef.

Lenneke Sundblom (S) ställer frågan om hur det går med FryshusprojeUet i
Hallstavik.
Förvaltningschef Cecilia Möller svarar att medel finns avsatta for projektet
men ber att få hänvisa frågan till Gunilla Lundin, enhetschef på Ung Fritid
som är förvaltningens kontaktperson i projektet.

Utdragsbestyrkande
\
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S am m anfrädesdatum

2014-10-23
Kultur- och fritidsnämnden

§ 79

Dnr 2014-000182 042

Ekonomiskt månadsbokslut september 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
nämndens månadsrapport for september 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret redovisar månadsrapport för september
2014.
I enlighet med fastställd tidplan och anvisningar ska samtliga
nämnder lämna in ekonomiska rapporter till
kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning Överlämnas
till kommunfullmäktige.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 29 september 2014 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens månadsrapport
för september 2014.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014 och föreslår
nämnden besluta att godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
nämndens månadsrapport för september 2014.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Juste rand fes §|gn
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Sam m anträdesdatum

2014-10-23
Kultur- och fritidsnämnden

§80

Dnr 2014-000166 806

Komplettering av 2014-2015 års avgifter avseende
badverksamhet Norrtälje badhus
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

nuvarande engångsavgift på 40 kr till relaxavdelningen
tas bort omgående,

att

nuvarande åldersgräns från 18 år till relaxavdelningen,
höjs till 19 år omgående,

att

fastställa höjning av 3-månaderslcort och årskort för
barn 3-11 år, ungdom 12-18 år, pensionär, studerande,
FaR och vuxen med 50 kr/kort, höjningen gäller från 1
januari 2015,

att

fastställa höjning av 3-månaderskort och årskort för
familj med 150 kr/kort, höjningen gäller från 1 januari
2015,

att

fastställa att avgiften för enkelpris familj sänks till 180
kr/gång, gäller omgående,

att

införa en ny badavgift för 3-månaderskort familj
innefattande 1 vuxen och hemmahörande
bam/ungdomar under 19 år, avgiften fastställs till 1 150
kr, gäller omgående

att

införa en ny badavgift för familjeårslcort innefattande 1
vuxen och hemmahörande barn/ungdomar under 19 år,
avgiften fastställs till 2 200 la*, gäller omgående

Utdragsbestyrkande
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Sam m anträdesdatum

2014-10-23

Kultur- och fritidsnämnden

Forts. § 80

att

avgift för borttappat inträdesarmband fastställs till 60
kr, gäller omgående

att

klipplcort för vattengymnastik fastställs till 10 ggr/820
kr, gäller omgående.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har öppnat ett nytt badhus i Norrtälje och
föreslår en del ändringar och tillägg i avgifterna för år 2014-2015.
Avgifterna för det nya badhuset antogs i kommunfullmäktige den 28 oktober
2013 § 158.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 29 september 2014 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta enligt
tj änsteutlåtandet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014 och föreslår
nämnden besluta enligt kontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Norrtälje badhus
Kommunstyrelsekontoret; ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

, jusEerandeé sign
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Sam m anträdesdatum

2014-10-23
Kultur- och fritidsnämnden

§81

Dnr 2014-000177 869

Konst i ån 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta förslaget om att anordna utomhusutställningen ”Konst i
ån” sommaren 2015 i kommunal regi, genom kultur- och
fritidskontoret samt,

att

finansiering om 200 000 kr sker från konto 3140100-315100.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret föreslår att i kontorets regi genomföra
utomhusutställningen ”Konst i ån” sommaren 2015. Finansieringen om
200 000 kr sker från konto 3140100-315100.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 29 september 2014 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
anta förslaget om att anordna utomhusutställningen ”Konst i ån” sommaren
2015 i kommunal regi, genom kultur- och fritidskontoret samt, att
finansiering om 200 000 kr sker från konto 3140100 - 315100.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014 och föreslår
kultur- och fritidsnämnden besluta enligt kontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Norrtälj e konsthall
Kommunstyrelsekontoret; gatu- och parkavdelningen och näringsliv- och
kommunikationsavdelningen
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Sam m anträdesdatum

2014-10-23
Kultur- och fritidsnämnden

§ 82

Dnr 2014-000158 861

Kabaré Snask ansöker om programbidrag för ”Good
enough”
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja bidrag till Kabaré Snask med 30 000 kr för
”Good enough”, samt

att

bidraget anslås från konto 314000 - 315310.

Sammanfattning av ärendet
Kabaré Snask har inkommit med en ansökan om programbidrag
för ”Good Enough” - en musikalisk komedi, med text och musik
av Marie Bergwall. Föreställningen kommer att genomföras i
januari 2015 på Folkets hus i Norrtälje.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 29 september 2014 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
bevilja bidrag till Kabaré Snask med 30 000 kr för ”Good enough”, samt att
bidraget anslås från konto 314000 - 315310.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014 och
föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till
Kabaré Snask med 30 000 kr för ”Good enough”, samt att
bidraget anslås från konto 314000 - 315310,
Beslutet ska skickas till
Kabaré Snask

JtisÉérandeé sign
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2014-10-23
Kultur- och fritidsnämnden

§83

Dnr 2014-000179 800

Sammanträdestider 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa följande sammanträdestider för kultur- och
fritidsnämnden och nämndens arbetsutskott för år 2015:

Kultur- och
fritidsnämndens
arbetsutskott
16 februari
23 mars
11 maj
01 juni
24 augusti
28 september
09 november
07 december

Kultur- och
fritidsnämnden
15 januari
05 mars
31 mars
21 maj
0 9 juni
03 september
08 oktober
19 november
17 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt Kultur- och fritidsnämndens reglemente § 8 ska nämnden besluta om
sina sammanträdestider. Kultur- och fritidskontoret ger nämnden förslag till
datum som i så hög utsträckning som möjligt ska ligga i fas med kommunens
budgetkalender.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 26 september 2014 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta om
att anta sammanträdestider för år 2015 enligt kontorets förslag.

JusteTaqdes-sign
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2014-10-23
Kultur- och fritidsnämnden

Forts. § 83

Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 olctober 2014 och föreslår
kultur- och fritidsnämnden besluta enligt kontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret

Juster^ndessign
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2014-10-23

Kultur- och fritidsnämnden

§84

Dnr 2014-000010 800

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna, dnr;
2014-131, 2014-154, 2014-156, 2014-162, 2014-169, 2014174, 2014-175.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret anmäler delegationsbeslut till Kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt den av nämnden antagen
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 29 september 2014 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

J u s te ra n d e / sign
'

v)

Utdnagsbestyrkande

15(17)

JL

NORRTÄLJE
j KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam m anlrädesdatum

2014-10-23

Kultur- och fritidsnämnden

§85

Dnr 1131-9

Nyinkomna ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen över nyinkomna ärenden till handlingarna
diarienummer: 2014-166— 2014-182.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret redovisar nyinkomna ärenden, diarienummer
2014-166—2014-182.

Justera nde^si g rT

Utdragsbeslyrkande
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Sam m anirädesdatum

2014-10-23

Kultur- och fritidsnämnden

§86

Dnr 2014-000009 800

Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga meddelandeförteckningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret redovisar meddelanden till kultur- och
fritidsnämnden enligt förteckning:
-

S ammanträdesprotokoll, KS § 126, 2014-09-15, Investering 2 0 1 5 Hoppgrop för gymnastik, Roslagsskolan i Norrtälje.
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