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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Aif Olsson-rummet, Norrtälje stadsbibliotek, Billborgsgatan 3, torsdagen den 4
december 2014, klockan 17.00-17.43.

Beslutande

Ledamöter

Se separat närvarolista.

Ersättare

Se separat närvarolista.

Övriga närvarande

Anneli Andersson, controller, § 87-98
Marie Jansson, nämnd- och utredningssekreterare § 87-98
Pernilla KSingofström, musei- och konsthallschef, 89
Cecilia Möller, förvaltningschef, § 87-98

Justerare

Andreas Hofbauer (S)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret måndagen den 8 december 2014, kl. 11.00.

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Datum då anslaget sätts upp

2014-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Underskrift

■v-?
Marie Jansson

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

r?
Utdragsbestyrkande

2014-12-30

87-98
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

Närvarolista/omröstningsprotokoll Kultur- och fritidsnämnden
Namn
Närvarande = N
§
Ja
Frånvarande = F
Tjänstgörande = NTj
Ledamöter
Bengt Ericsson (ordförande)
Irene Solberg Rnhn
(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
Ersättare
Susanne Hagström
Tommy Rundström
Peter Hansen
Arne Lilja
Anton Thorell
Per Börjesson
Kerstin Ericsson
Taisto Hautala
Christina Pettersson
Åse Frid
Magdalena Rinaldo

Justerandes sign

C
M

N
N

S

N

M
M
M
FP
S
S
S
MP

N
N
N
N
N
N
N
N

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

Utdragsbestyrkande
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§
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Nej
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Sammanträdesdatum

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista
§87

Dnr 1294-1
Val av ju s te ra re ......... ......................... ............................................................... ................4

§88

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

§89

Dnr 1530-3
Inform ation.............................................. ..........................................................................6

§90

Dnr 2014-000203 042
Ekonom isk m ånadsrapport oktober 2 0 1 4 ............................... ....................................7
Tillägg till komplettering av verksam hetsplan 2014-2016 inklusive
reviderade avgifter för år 2 0 1 5 ................................................................................... ..8

Justera n^jes sign

§92

Dnr 2014-000066 805
Anläggningsbidrag 2 0 1 5 ........................................ .......................................................1 0

§93

Dnr 2014-000190 805
Norrtälje sportfiskare och Skeboåns sportfiskare ansöker om medel
fö r utsättning av h avsö rin g ................................................ .............................. ........... ..1 3

§94

Dnr 2014-000090 805
Kim Kultur och Nöje ansöker om program bidrag för arrangem ang på
Elim kapellet under år 2 0 1 5 .................................................................................. .........15

§95

Dnr 2014-000189 861
Förslag till reglem ente fö r kuitur- och fritidsnäm nden i N orrtälje
kom m un............................. .................. .................................. ......................... ................17

§96

Dnr 2014-000212 003
Redovisning av delegationsbeslut............................ .............................. .................. 19

§97

Dnr 2014-000010 800
Nyinkom na ä re n d e n ................................... ............................................................ ...... .2 0

§98

Dnr 1131-9
M eddelanden................................... ......................... ....... ................. ............................21

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

§87

Dnr 1294-1

Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

utse Andreas Hofbauer (S) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll, samt

att

justeringen ska ske på kultur- och fritidskontoret
måndagen den 8 december 2014 klockan 11.00.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanfrädesdatum

2014-12-04

Kultur- och fritidsnämnden

§88

Dnr 1525-0

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande

Justerandep sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

§89

Dnr 1530-3

Information
Presentation av ny musei och konsthallschef
-

Pernilla Klingofström som tillträder tjänsten som musei- och konsthallschef
den 1 februari 2015 var inbjuden för att presentera sig. (Informationen
behandlades före § 87)

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

§90

Dnr 2014-000203 042

Ekonomisk månadsrapport oktober 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens
månadsrapport för oktober 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret redovisar månadsrapport för oktober
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 oktober 2014.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2014 och föreslår
kultur- och fritidsnämnden besluta enligt kontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret; strategienheten
Kommunfullmäktige

Justerandes s!gn

Utdrags b estyrkande
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SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2014-000214 041

§91

Tillägg till komplettering av verksamhetsplan 2014-2016
inklusive reviderade avgifter för år 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens
tillägg till ”Komplettering till verksamhetsplan 2014-2016”
samt,

att

godkänna och till konnminfullmäktige överlämna reviderade
bilagda avgifter for 2015.

Reservationer
Lennelce Sundblom (S) med stöd av samtliga S-ledamöter och Roine
Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån for egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen for 2014-2016 (VP 2014-2016) antogs av
kommunfullmäktige den 28 oktober 2013. Kultur- och fritidsnämnden har
den 3 juni 2014 beslutat om kompletteringar till verksamhetsplanen för
2014-2016, KFN § 4 8 .1 bilaga till tjänsteutlåtandet i detta ärende redovisas
kultur- och fritidsnämndens tillägg till komplettering av verksamhetsplan
2014-2016 samt förslag till reviderade avgifter för 2015.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2014-11-14 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna och
till kommunfullmäktige överlämna nämndens tillägg till ”Komplettering till
verksamhetsplan 2014-2016”, samt att godkänna och till
kommunfullmäktige överlämna reviderade bilagda avgifter för 2015.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2014 och beslutade
att utan eget ställningstagande överlämna till kultur- och fritidsnämnden att
besluta i ärendet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

§ 91 forts.

Beslutande sammanträde
Yrkanden

Lenneke Sundblom (S) föreslår:
-

att återremittera tillägg till komplettering till verksamhetsplan för
2014-2016 och Överlämna åt den tillträdande nämnden att besluta om
organisationsförändringen samt,

-

att godkänna och till kommunfullmäktige överlämna reviderade
bilagda avgifter för 2015.

Roine Karlsson (MP) föreslår bifall till Sundbloms förslag.
Bengt Ericsson (C) föreslår:
-

att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde,

-

att godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens
tillägg till “Komplettering till verksamhetsplan 2014-2016” samt,

-

att godkänna och till kommunfullmäktige överlämna reviderade
bilagda avgifter för 2015.

Beslutsgång

Ordföranden Bengt Ericsson (C) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden bifaller Ericssons förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret; strategienheten

Juslerandeasign

Utdragsbestyrkande
//
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kultur- och fritidsnämnden

§ 92

Dnr 2014-000066 805

Anläggningsbidrag 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

bevilja anläggningsbidrag för 2015 till följande föreningar:
BlidÖ IF
Edsbro IF
Edsbro Ryttarförening
Estuna IF
Finsta Forntid och Framtid
Grisslehamns SK
Grisslehamns TK
Hallsta IK
Hallstaviks Ryttarförening
Häverödals SK
IF Ferro
Lohärads IF
Lanna Bygdegårdsförening
M K O rion
Norrtälje Segelsällskap
Norrtälje Sjöscoutkår
Norrtälje TK
Närtuna Gottröra SKF
Riala GoIF
Ridklubben Norrtälje Ryttare
Ridklubben Rimbo Ryttare
Rimbo IF
Rimbo SOK
Rimbo TK
Rimbo Ungdoms SKF
Roslagsbro IF
Roslagsbro-Vätö SKF
Roslags-Länna IF

Utdragsbeslyrkartde

Justerandes sign

ni
i i

Al

20 000 kr
70 000 kr
20 000 ler
20 000 kr
15 000 kr
20 000 kr
7 000 kr
812 000 kr
140 000 ler
140 000 kr
15 000 ler
50 000 ler
15 000 ler
35 000 kr
20 000 kr
5 000 kr
60 000 kr
22 000 k r

90 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
786 000 kr
30 000 kr
56 000 ler
10 000 ler
360 000 kr
10 000 ler
15 0001a
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SAWIMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdaium

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

50 000 kr
180 000 kr
45 000 kr
30 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
30 000 kr
22 000 kr
350 000 la
40 000 kr

Rådmansö SK
Rånäs 4H
Rånäs IF
Rånäs OK
R ö IK
Spillersboda IF
SÖderbykarls IF
Ununge SKF
Väddö IF
Yätö IK
att

bevilja investeringsmedel till följande föreningar:
HäverÖdals SK
Länna Bygdegårdsförening
Norrtälje Tennisklubb
R im boIF
Roslagsbro IF
Rådmansö SK
R ö IK
Friluftsfrämjandet Norrtälje

50 000 kr
10 000 kr
60 000 kr
50 000 kr
400 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
100 000 ler

att

bevilja Roslagens Rid och Körkiubb bidrag med
maximalt 88 000 kronor for 2015,

att

bevilja Norrtelje dykarldubb dispens for sent
inkommen ansökan samt godkänna att lokalbidrag
utbetalas om 16 508 kronor, samt

att

anvisa medel från konto idrott 312000.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag till anläggningar som drivs
av ideella föreningar. I föreliggande ärende finns förslag till beslut om
anläggningsbidrag för år 2015 utifrån inkomna bidragsansökningar och
bidragsbestämmelser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdaium

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

§ 92 forts.

Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2014-11-13 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta enligt kontorets
förslag.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2014 och föreslår
kultur- och fritidsnämnden besluta enligt kontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Samtliga berörda föreningar

Juste randas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kultur- och fritidsnämnden

§ 93

Dnr 2014-000190 805

Norrtälje sportfiskare och Skeboåns sportfiskare
ansöker om medel för utsättning av havsöring
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

bevilja bidrag till Norrtälje Sportfiskare om 25 000 kronor för
utsättning av havsöring i Norrtäljeån under 2015,

att

bevilja bidrag till Skeboåns Sportfiskare om 20 000 kronor för
utsättning av havsöring i Skeboån under 2015, samt

att

medel anslås från kontot ”annan fritidsverksamhet”.

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje Sportfiskare har ansökt om bidrag med 45 000 kronor för
utsättning av havsöring i Norrtäljeån under 2015. Skeboåns Sportfiskare har
ansökt om bidrag med 20 000 kronor för utsättning av havsöring i Skeboån
under 2015.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2014-11-11 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag
till Norrtälje Sportfiskare om 25 000 kronor för utsättning av havsöring i
Norrtäljeån under 2015, att bevilja bidrag till Skeboåns Sportfiskare om 20
000 kronor för utsättning av havsöring i Skeboån under 2015, samt att medel
anslås från kontot ”annan fritidsverksamhet” .

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-04
Kultur- och fritidsnämnden

§ 93 forts.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november och föreslår kulturoch fritidsnämnden besluta enligt kontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Norrtälje sportfiskare
Skeboåns sportfiskare

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kultur- och fritidsnämnden

§94

Dnr 2014-000090 805

Kim Kultur och Nöje ansöker om programbidrag för
arrangemang på Elimkapellet under år 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

bevilja bidrag till Kim Kultur & Nöje med 60 000 kr för
kulturarrangemang på Elimkapellet under år 2015,

att

anslå medel frånkonto 3100100-315320, samt

att

verksamheten utvärderas efter ett år.

Sammanfattning av ärendet
Kim Kultur & Nöje har i samarbete med styrelsen för Elimkapellet ansökt
om bidrag för att arrangera sex stycken offentliga kulturprogram i
Elimkapellet under år 2015.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2014-11-05 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag
till Kim Kultur & Nöje med 60 000 kr för kulturarrangemang på
Elimkapellet under år 2015, samt att anslå medel från konto 3100100315320.

Justera rid es sign
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 94 forts.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 december 2014 och föreslår
kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till Kim Kultur & Nöje
med 60 000 kr för kulturarrangemang på Elimkapellet under år 2015, att
anslå medel från konto 3100100-315320 samt, att verksamheten utvärderas
efter ett år.
Beslutet ska skickas till
Kim kultur & nöje

Uidragsb estyrkande

Justerarsdes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

§95

Dnr 2014-000189 861

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden i
Norrtälje kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

ärendet dras ut från sammanträdet med följande motivering;
att inte fatta beslut i ärendet då bedömningen är att det inte är
en uppgift för avgående nämnd att yttra sig om reglementet
inför en ny mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen tillsätta de nämnder, som
utöver kommunstyrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt
särskilda författningar och för verksamheten i övrigt, samt utfärda
reglementen med närmare föreskrifter om nämndens verksamhets- och
arbetsformer.
Kommunstyrelsekontoret har i samråd med tjänstemän p å kultur- och
fritidskontoret arbetat fram förslag till nytt reglemente och har överlämnat
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2014-11-13 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ställa sig
bakom förslaget till reglemente för kultur- och fritidsnämnden och
överlämna det till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2014 och föreslår
kultur- och fritidsnämnden besluta att utan eget ställningstagande överlämna
till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.

Juste randas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95 forts.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Bengt Ericsson (C), Irene Solberg Ruhn (M), Eva Eriksson (M), Anders
Björkman (M), Johnny Mattson (M), Margareta Säterli (FP) föreslår att
ärendet dras ut från sammanträdet med motiveringen:
-

att inte fatta beslut i ärendet då bedömningen är att det inte är en
uppgift för avgående nämnd att yttra sig om reglementet inför en ny
mandatperiod.

Beslutsgång
Ordföranden Bengt Ericsson (C) frågar om nämnden kan följa förslaget och
finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2014-000212 003

§96

Redovisning av deiegationsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

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 far ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2014-11-04 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

Ju stera ridas sign

Utdragsbestyrkande
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§97

Dnr 2014-000010 800

Nyinkomna ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att

lägga redovisningen Över nyinkomna ärenden till handlingarna
diarienummer: 2014-183— 2014-208.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret redovisar nyinkomna ärenden, diarienummer
2014-183— 2014-208.

Justerandes sign

Utdragshestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kultur- och fritidsnämnden

§98

Dnr 1131-9

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:
-

Sammanträdesprotokoll KSau 2014-10-08 § 259,
Investering 2014 - inventarier Norrtälje kulturhus.

-

Ålands kulturdelegation, protokoll 2014-09-29, nr 9.

-

SKL:s cirkulär 14:39, 2014-10-23, Budgetproposition för
2015.

-

Ålands kulturdelegation, protokoll 2014-10-12, nr 10.
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