TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

1 [8]

2013-02-11

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00-18:45

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Inger Bergstam (Moderaterna)
Berndt Wångstedt (Moderaterna)
Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Jonas Lindqvist (Centern)
Leif Göbel (Socialdemokraterna)
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)
Tina Baudino (Socialdemokraterna),
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Solveig Börjeson (Moderaterna), tjg ers.
Frank Holvik (Samhällets Bästa), tjg.ers.
Erling Alsin (Socialdemokraterna), tjg.ers.

Övriga närvarande

Annika Andersson (Moderaterna) ej tjg ers.
Eva Fornes (Socialdemokraterna), ej tjg ers.
Morgan Andersson (Socialdemokraterna), ej tjg ers.
Kurt Dahlberg, tf. förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Åsa Jansson, processledare barn- och ungdomskultur

Utses att justera

Tina Baudino (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, kommunhuset 2013-11-13

Paragrafer

1-7

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Tina Baudino(Socialdemokraterna)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-02-11

Datum för
anslagets uppsättande

2013-02-13

Datum för
anslagets nedtagande

2013-03-06

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2013-02-11

KFN § 1
Dnr. 2013/07-006

Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordning enligt kallelse.
Beslut
Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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KFN § 2
Dnr. 2013/08-002

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har enligt antagen delegationsordning överlåtit viss
beslutanderätt till nämndens presidieutskott, ordförande samt förvaltningschefen vid
kultur- och fritidsförvaltningen. Besluten ska redovisas till nämnden. Redovisningen
innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Presidieutskottets delegeringsbeslut (sammanfattning)
Dnr. 2012/76-805: Västkustens Träbåtsförening får 40 000 kronor till
Träbåtsfestivalen 2013 för att värna kulturarvet. Föreningen inbjuds att under
festivaltiden samverka i kulturarrangemang med kultur- och fritidsförvaltningen.
Dnr. 2013/03-805: Bohusläns föreningsarkiv får 2 000 kronor i driftsbidrag för
verksamhetsåret 2013
Konstinköp 2012 (sammanfattning)
Ingela Berntsson, akvarell ”Andöya”
Eva Bengtsson, akvarell/guache ”Tivoli”
Anja Percival, etsning ”Urban Shade”
Jon Forsman, unikt tryck ”Den Höga staden IX”
Mats Wilhelmsson, fotogravyr ”Vattenskrift”
Christer Hallgren, foto (2 st)
Yvonne Karlsson, tusch ”Hund”
Avtal
2013-01-24 Almö Camping: Uppsägning av avtal gällande marken som vetter mot
Tjörns kommuns badplats på Almön.
Personal
Anställningar 1-4/2013
Beslut
Delegeringsbesluten noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2013-02-11

KFN § 3
Dnr. 2013/09-042

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2012
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2012 presenteras.
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2012 godkänns och läggs till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 4
Dnr. 2013/05-805

Fördelning av bidrag mellan kulturföreningar och studieförbund
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om fördelningen av bidragsmedel mellan
studieförbunden och kulturföreningarna. Det totala bidraget är på 600 000 kronor.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och kultursekreterare Maria Bäckerstens
tjänsteutlåtande 2013-01-21
Presidieutskottets förslag till beslut
Följande bidragsfördelning görs: 340 000 kronor till studieförbunden, 160 000
kronor till kulturföreningar och 100 000 kronor till anläggningar och deras skötsel
(gäller De seglade för Tjörn, Tjörns hembygdsförening, Säbygårdens stiftelse och
Klädesholmens sillmuseum).
Beslut
Följande bidragsfördelning görs: 340 000 kronor till studieförbunden, 160 000
kronor till kulturföreningar och 100 000 kronor till anläggningar och deras skötsel
(gäller De seglade för Tjörn, Tjörns hembygdsförening, Säbygårdens stiftelse och
Klädesholmens sillmuseum).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 5
Dnr. 2012/80-872

Byggnadsminnesförklaring av Säbygården
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen ber Tjörns kommun yttra sig om Stiftelsen Säbygårdens ansökan om
att Säbygården ska skyddas som byggnadsminne.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och intendent Lars Eric Olssons tjänsteutlåtande
2013-01-21
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom en byggnadsminnesmärkning av
Säbygården.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom en byggnadsminnesmärkning av
Säbygården.
Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen som lämnar yttrande till länsstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 6
Dnr. 2013/02-312

Remiss: Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett
cykelperspektiv
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig om turismaspekten i Näringsdepartementets
betänkande ”Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv”
(SOU 2012:70).
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Lena Karlstedts tjänsteutlåtande
2012-01-17
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande remissvar:
En cykelvänlig kommun gagnar både boende och besökare. Cykling är en nisch som är
på frammarsch ur turismsynvinkel. Därför är det viktigt att skapa utrymme för gång- och
cykelvägar i samband med samhällsplanering.
Det är vanligt att cykelvägar finns mellan bostäder, skolor och handelsområden inom en
ort. Konkurrensmässigt, ur ett turismperspektiv, är det fördelaktigt att också ha
cykelvägar mellan de olika orterna så att besökare kan ta sig runt i hela kommunen med
cykel. Det är även bra om det finns möjlighet att ta med cykel på buss.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande remissvar:
En cykelvänlig kommun gagnar både boende och besökare. Cykling är en nisch som är
på frammarsch ur turismsynvinkel. Därför är det viktigt att skapa utrymme för gång- och
cykelvägar i samband med samhällsplanering.
Det är vanligt att cykelvägar finns mellan bostäder, skolor och handelsområden inom en
ort. Konkurrensmässigt, ur ett turismperspektiv, är det fördelaktigt att också ha
cykelvägar mellan de olika orterna så att besökare kan ta sig runt i hela kommunen med
cykel. Det är även bra om det finns möjlighet att ta med cykel på buss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 7

Information
a. Lokaler för kultur- och fritidscentra, Kulturskolan och kulturpedagogpoolen
En analys ska göras över lokalsituationen för kultur- och fritidscentra, Kulturskolan
och kulturpedagogpoolen.
b. Barn- och ungdomsplan 2013-2023
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-22 att godkänna förslaget till barn- och
ungdomsplan för Tjörns kommun, 2013-2023 samt att utse en styrgrupp till planen.
c. Kurser och konferenser
d. Övrig information
Nu är det dags att utse vem som ska få kultur- och fritidsnämndens särskilda
utmärkelser 2012 och stipendiet för unga 2013. Sista nomineringsdag är 15 april.
Tjörn deltog i årets upplaga av Båtmässan med egen monter. Kommunen annonserar
i GP-bilagan som Tjörn Runt 2013 står bakom.
Beslut
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

