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Verksamhetsavtal Norrtälje Naturvårdsstiftelse
2022 och 2023
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden
1. godkänna verksamhetsavtal med Norrtälje Naturvårdsstiftelse och
2. bevilja 1 900 000 kronor i bidrag för 2022
3. bevilja 1 900 000 kronor i bidrag för 2023

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Naturvårdsstiftelse upphörde
2021-12-31. Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet och utöka avtalstiden till två år.
2022-01-01 – 2023-12-31.

Ärendet
Färsna gård ägs av Norrtälje kommun och området är ett av Norrtälje stads mest värdefulla tätortsnära
grönområden. Färsna området ska nu bli ett kommunalt naturreservat och ska vara klart våren 2022.
Norrtälje kommuns vilja är att ge invånarna långsiktig tillgång till friluftsliv, rekreation och
naturupplevelser.
Inför årets ansökan söker Norrtälje Naturvårdsstiftels ett utökat verksamhetsstöd med 100 000 kr för
att täcka merkostnader för två investeringar.
Investering 1: En stolplada där redskap och masker ska förvaras på ett säkert sätt.
Investering 2: Uppförande av en ny byggnad för verksamhet och personalutrymmen.
Beloppet om 100 000 kronor ska motsvara de årliga kostnaderna för investeringar som enligt Norrtälje
Naturvårdsstiftelse kommer att bidra till förbättringar för verksamheterna på gården och skapa ökad
säkerhet och trygga miljöer för alla besökare/allmänhet på gården.
Verksamhetsstödet skulle då öka från 1 900 000 till 2 000 000 kronor. Kultur- och fritidskontoret anser
att nivån bör ligga kvar på 1 900 000 kronor i årligt verksamhetsstöd. Norrtälje Naturvårdsstiftelse har
själv initierat att ansvara för byggnationerna som är i gång där investering 1 förväntas vara färdig mars
2022 och investering 2 till hösten 2022. Finansiering sker med återstående medel beslutat av KS år
2017 samt kompletterade banklån som Norrtälje Naturvårdsstiftelse tagit för att täcka önskad
investering.

Avtalsförslaget anger kommunens och stiftelsens gemensamma målsättning för 2022 och 2023.
Avtalet innebär också att;
1. kultur- och fritidsnämnden förbinder sig att bevilja bidrag till Norrtälje Naturvårdsstiftelse med
1 900 000 kronor för 2022 och 1 900 00 kronor för 2023

2. Norrtälje Naturvårdsstiftelse förbinder sig att planera och utföra sin verksamhet i Norrtälje
kommun, enligt avtal.

Lagkravförbättringar
Är inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument
I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023 står:
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 fritidsaktiviteter. Vi vill att det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god
livskvalitet samt skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela
kommunen. I vårt arbete prioriterar vi verksamheter riktade till barn och unga. Det innebär inte att vi
utesluter andra grupper men, vi anser att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig
intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet inom budgetram 2022.

Förvaltningens analys och slutsatser
Kultur- och fritidskontoret anser att Norrtälje Naturvårdsstiftelse bedriver en bra verksamhet som
verkar för att driva och utveckla Färsna gård till ett öppet besöks-, information- och utbildningscentrum
för olika aktiviteter knutna till hållbarhet, naturvård, friluftsliv, integration, kulturarv, kulturmiljövård,
djurhållning samt småskaligt jord- och skogsbruk.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden tecknar avtal med Norrtälje
Naturvårdsstiftelse och beviljar 1 900 000 kronor i verksamhetsstöd och därmed ligger kvar på samma
bidragsnivå som förgående år.

Tidplaner
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet den 7 februari 2022 och kultur- och
fritidsnämnden tar beslut den 17 februari 2022.
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