SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§110

Dnr KS 2020-377

Regler för stipendier
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anta uppdaterade regler för stipendier till organisationer inom idrotts- och annan
ungdomsverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 1982, § 18 att inrätta ett stipendium till organisationer
inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 september 2019, § 93, att föreslå kommunfullmäktige
att besluta om uppdaterade regler för stipendier.
Nuvarande regler gällande stipendierna ger idrotts- och ungdomsorganisationerna möjlighet att
nominera 1-5 kandidater till stipendierna. De nu föreslagna uppdaterade reglerna (se punkt 6) ger
även ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden möjlighet att själva nominera kandidater till
stipendierna. Detta mot bakgrund av att det endast inkommer ett fåtal om alls, nomineringar från
organisationerna.

Beslutsunderlag
§74 KSAU protokollsutdrag med tjänsteutlåtande avseende regler för stipendier

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Norrtälje kommuns författningssamling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§74

Dnr KS 2020-377

Regler för stipendier
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anta uppdaterade regler för stipendier till organisationer inom idrotts- och annan
ungdomsverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 1982, § 18 att inrätta ett stipendium till organisationer
inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 september 2019, § 93, att föreslå kommunfullmäktige
att besluta om uppdaterade regler för stipendier.
Nuvarande regler gällande stipendierna ger idrotts- och ungdomsorganisationerna möjlighet att
nominera 1-5 kandidater till stipendierna. De nu föreslagna uppdaterade reglerna (se punkt 6) ger
även ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden möjlighet att själva nominera kandidater till
stipendierna. Detta mot bakgrund av att det endast inkommer ett fåtal om alls, nomineringar från
organisationerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende Förslag till uppdaterade regler för stipendier till organisationer inom idrottoch annan ungdomsverksamhet
Bilaga 1 - Förslag till uppdaterade regler
Bilaga 2 – Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 september 2019, §
93
Bilaga 3 – kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterad den 6 augusti 2019

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Ulrika Falk (S), och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-05-13

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Norrtälje kommuns författningssamling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-04-22
Diarienummer: KS 2020-377

Kommunstyrelsekontoret
Handläggare:
Titel:
E-post:

Estefanía Luna Delgado
Kommunsekreterare
estefania.luna-delgado@norrtalje.se

Till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till uppdaterade regler för stipendier till
organisationer inom idrotts- och annan
ungdomsverksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anta uppdaterade regler för stipendier till organisationer inom idrotts- och annan
ungdomsverksamhet.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 1982, § 18 att inrätta ett stipendium till organisationer
inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 september 2019, § 93, att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om uppdaterade regler för stipendier.
Nuvarande regler gällande stipendierna ger idrotts- och ungdomsorganisationerna möjlighet att
nominera 1-5 kandidater till stipendierna. De nu föreslagna uppdaterade reglerna (se punkt 6) ger
även ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden möjlighet att själva nominera kandidater till
stipendierna. Detta mot bakgrund av att det endast inkommer ett fåtal om alls, nomineringar från
organisationerna.

Ärendet
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige sedan den 27 augusti 2001, § 191 att
fatta beslut om stipendiebeloppets storlek avseende stipendium till organisationer inom idrotts och
annan ungdomsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar med ledning av inkomna ansökningar utse stipendiater,
stipendiebelopp samt tid och plats för utdelning av stipendium.
Reglerna för stipendier har endast reviderats har antagits av kommunfullmäktige den 23 februari 1982
och reviderats av kommunfullmäktige den 27 augusti 2001.
Utifrån dessa beslut har reglerna språkmässigt reviderats den 27 februari 2012.
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Lagkrav
Är inte tillämpligt.
Koppling till gällande styrdokument
Ur kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020-2022:
”Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och
friluftslivet i hela kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella , demokratiska, sociala
och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i hela kommunen ska få
möjlighet att bedriva kultur- och friluftsaktiviteter. Det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god
livskvalitet samt skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela
kommunen.”
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Inga ekonomiska konsekvenser eftersom kultur- och fritidsnämnden har delegation att fatta beslut om
stipendiebeloppets storlek.

Förvaltningens analys och slutsatser
Nuvarande regler gällande stipendierna ger idrotts- och ungdomsorganisationerna möjlighet att
nominera 1-5 kandidater till stipendierna, vilket har lett till att det endast inkommer ett fåtal
nomineringar eller inga alls. De nu föreslagna uppdaterade reglerna (se punkt 6) ger även
ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden möjlighet att själva nominera kandidater till stipendierna,
vilket kommer leda till att flera kommer få chansen att bli nominerade.

Tidplaner
Är inte tillämpligt.

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 – Förslag till uppdaterade regler
Bilaga 2 – Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 september 2019, §
93
Bilaga 3 – kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterad den 6 augusti 2019.

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Norrtälje kommuns författningssamling

2

Sida 5
4 / 14
13

Sida 6
5 / 14
13

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2019-09-12
Kultur- och fritidsnämnden

§ 93
805

Dnr 2019-000040

Stipendium till barn- och ungdomsföreningar 2019
Beslut
Kultur och fritidsnämnden
1. Utdelar stipendium till en eller flera barn- och ungdomsföreningar.
2. Överlämnandet av stipendium sker vid Norrtälje Idrottsgala 2020.
3. Vid Idrottsgalan representeras kultur- och fritidsnämnden av dess
arbetsutskott.
4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om uppdaterade regler för
stipendier.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om stipendium år 2019 till barn- och ungdomsföreningar har
inkommit från 2 föreningar.
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige sedan 1982,
§ 18 att årligen utdela stipendium till föreningar inom Norrtälje kultur- och
fritidsnämnds verksamhetsområde och som bedriver ungdomsverksamhet.
Vid kultur- och fritidsnämndens bedömning ska särskild vikt fästas på
åtgärder som föreningen gjort för barn och ungdom i syfte att ge dem en
meningsfylld fritid samt åtgärder för social fostran och främjande av gott
kamratskap.
Beslutsunderlag
 Beslut kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-02

Justerandes sign



Tjänsteutlåtande 2019-08-06



Ansökningar



Regler för stipendium (gällande)



Sammanställning över tidigare beviljade stipendium



Förslag till uppdaterade regler för stipendium

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-12
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutande sammanträde
Förslag


Bengt Ericsson, (C) ordförande föreslår att beloppet 50 000 kr,
delas lika mellan de två sökande föreningarna, Norrtälje roddförening och
HK Roslagen.
Beslutsgång


Bengt Ericsson (C) ordförande frågar nämnden om de kan
besluta enligt förslaget och finner så.

Beslutet ska skickas till

Ansökande föreningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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