SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)
Sammanträdesdatum 2015-02-02

TJÖRNS KOMMUN
(&)[16]

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00–18:30

Utses att justera

Alma Nilsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhusets entré, Skärhamn, 2015-02-02, omedelbar justering

Paragraf

4

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Britta Leander

Ordförande

____________________________________________________________
Benita Nilsson (FP)

Justerare

____________________________________________________________
Alma Nilsson (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden, omedelbar justering § 4

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner

2015-02-02
2015-02-03
2015-02-24

Protokollets förvaring

Kultur- och fritidsförvaltningens expedition

Underskrift

__________________________________________________________
Britta Leander

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(16)
Sammanträdesdatum 2015-02-02

TJÖRNS KOMMUN
(&)[16]

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00–18:30

Utses att justera

Alma Nilsson (S)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2015-02-09

Paragrafer

1-3, 5-12

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Britta Leander

Ordförande

____________________________________________________________
Benita Nilsson (FP)

Justerare

____________________________________________________________
Alma Nilsson (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner

2015-02-02
2015-02-09
2015-03-02

Protokollets förvaring

Kultur- och fritidsförvaltningens expedition

Underskrift

__________________________________________________________
Britta Leander

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

Beslutande

Benita Nilsson (FP), ordförande
Lennart Rosén (M)
Annika Andersson (M)
Ewa-Lena Svensson (FP)
Barbro Johansson (KD)
Anette Johansson (MP)
Frank Holvik (C)
Kenneth Hermansson (FP), tj ers
Alma Nilsson (S)
Bert-Inge Nordberg (S)
Tina Baudino (S)
Ulf Mellin (S)
Klaes Lundin Eide (S), tj ers
Rikard Simensen (SD)

Övriga närvarande

Dan Gustavsson (KD), ej tjänstgörande ersättare
George Strömbom (C), ej tjänstgörande ersättare
Katarina Johansson (V), ej tjänstgörande ersättare
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2 [16]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

KFN § 1

Fastställande av dagordning
Dnr 2015/12-006
Beslut
Dagordningen fastställs.
Sammanfattning
Dagordningen ska fastställas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 [16]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

4 [16]

KFN § 2

Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr 2015/13-002
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden antagen delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.
Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Avtal
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Delprojektering inklusive byggledning för belyst
motionsspår i Rönnäng och Skärhamn (2015-01-08)
Ekahagens Byggnadsvård AB: Hyra av Kuskbostaden, Sundsby säteri (2015-01-12)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

5 [16]

KFN § 3

Remiss: Detaljplan för Toftenäs 1:67 mfl., ”Kollung”
Dnr 2015/06-214
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden betonar att stor hänsyn måste tas till det känsliga
fågellivet i Natura 2000-området som ligger intill planområdet. Sprängning och
andra bulliga aktiviteter får inte sammanfalla i tid med våtmarksfåglarnas
häckningsperioder.
Det kommer bli fler människor som rör sig i området och därför måste gångstigar
anläggas och informationsskyltar placeras ut för att fortsatt skydda det känsliga djuroch växtlivet.
I övrigt har nämnden inget att erinra mot detaljplanen, förutsatt att den anpassas efter
kulturmiljön och friluftslivet enligt definitionen som antogs av kultur- och
fritidsnämnden 2008-09-29, § 65 (första och andra stycket nedan) samt att särskild
hänsyn tas enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-02-06, § 6 (tredje stycket
nedan):
En kulturmiljö är den miljö som formats av människan och som anses ha
kulturhistoriska värden. Exempel på kulturmiljöer kan vara byggnader,
kulturlandskap och fornlämningar.
Friluftsliv innebär vistelse och fysisk aktivitet utomhus i natur- eller
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på
prestation eller tävling.
För att bevara Tjörns kommuns unika och attraktiva landskapsbild är det
viktigt att redan vid planeringen av nya byggnader och bostadsområden
ta hänsyn till att horisontlinjen för berg och landskap bevaras.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-16, § 328 att ställa ut detaljplanen
för Toftenäs 1:67 mfl. Syftet är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder och
byggnader i det tidigare industriområdet. Kultur- och fritidsnämnden erbjuds
möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-12-12, KFN § 68
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-01-21: Detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl., ”Kollung”
Planbeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

Utställningsutlåtande
Genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Kartor
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden godkänner tjänstemannaförslaget till beslut.
Nämnden svarar ja.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

7 [16]

KFN § 4

Remiss: Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän
Dnr 2015/08-840
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att samarbeta med
nätverket inom projektet Bohuslän på export, enligt ”Handlingsplan för
besöksnäringen i Bohuslän”. Om samarbetsprojektet utvecklas ytterligare ska en
diskussion tas kring organisationen Södra Bohuslän Turism AB.
Paragrafen justeras omedelbart och lämnas till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Tjörns kommun uppmanas besluta att arbeta med besöksnäringen utifrån
”Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän”. Kultur- och fritidsnämnden ska
först yttra sig över handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-01-05: Remissvar – Handlingsplan för besöksnäringen i
Bohuslän
Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän, november 2014
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden vill besluta enligt tjänsteutlåtandet.
Nämnden svarar ja.
Ordföranden frågar om paragrafen kan justeras omedelbart.
Nämnden svarar ja.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

8 [16]

KFN § 5

Val av kultur- och fritidsnämndens presidieutskott 2015–2018
Dnr 2015/14-111
Beslut
Som ledamöter i kultur- och fritidsnämndens presidieutskott för mandatperioden
2015–2018 väljs:
Benita Nilsson (FP), ordförande
Lennart Rosén (M), förste vice ordförande
Alma Nilsson (S), andre vice ordförande
Sammanfattning
I samband med ny mandatperiod 2015–2018 ska tre ledamöter väljas till kultur- och
fritidsnämndens presidieutskott.
Nomineringar
Benita Nilsson (FP), ordförande
Lennart Rosén (M), förste vice ordförande
Alma Nilsson (S), andre vice ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

9 [16]

KFN § 6

Val av barnkonventionsansvarig förtroendevald
Dnr 2015/16-111
Beslut
Barbro Johansson (KD) väljs till barnkonventionsansvarig förtroendevald i kulturoch fritidsnämnden för mandatperioden 2015–2018.
Sammanfattning
Kultur- och fritisnämnden ska för mandatperioden 2015–2018 utse en
barnkonventionsansvarig förtroendevald i kultur- och fritidsnämnden. Ledamoten
ska komma från majoriteten.
Enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2015 ska Barnkonventionen genom barnoch ungdomsplanen genomsyra all verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-09-04, KF § 102 punkt 3-6 att
 varje nämnd tar ansvar för att FN:s barnkonvention tillämpas inom sitt
ansvarsområde. Konkreta mål preciseras för respektive verksamhetsområde,
och åtgärderna redovisas och följs upp inom ramen för den ordinarie årliga
planeringscykeln.
 varje nämnd utser en person med speciellt ansvar för att barn- och
ungdomsperspektivet finns i verksamheten
 ”Barnchecklistan” ska vara underlag vid alla beslut i fullmäktige,
kommunstyrelse, nämnder och bolag.
FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barnets rättigheter, som gäller
barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Sverige godkände Barnkonventionen 1990.
Därmed har Sverige iklätt sig en internationell folkrättslig förpliktelse att följa
konventionens bestämmelser.
Barnkonventionen består av 54 artiklar och utgår från fyra grundprinciper:
1. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet (artikel 3)
2. Rätten till liv och utveckling (artikel 6)
3. Rätten att framföra sina åsikter och få dem respekterade (artikel 12-15)
4. Rätten att skyddas mot övergrepp och diskriminering (artikel 19, 34, 2)
Nomineringar
Barbro Johansson (KD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02
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KFN § 7

Val av ledamöter till föreningsbidragsgruppen 2015-2018
Dnr 2015/15-111
Beslut
Följande ledamöter ska tillsammans med presidieutskottet ingå i
Föreningsbidragsgruppen 2015–2018:
Ewa-Lena Svensson (FP)
Annika Andersson (M)
Dan Gustavsson (KD)
Bert-Inge Nordberg (S)
Ulf Mellin (S)
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2015–2018 utse fem ledamöter
(tre från majoriteten och två från oppositionen) som tillsammans med
presidieutskottet ska ingå i Föreningsbidragsgruppen.
Föreningsbidragsgruppen består av kultur- och fritidsnämndens presidieutskott samt
ytterligare fem ledamöter. Gruppen ansvarar tillsammans med föreningsansvarig
tjänsteman för att fördelningen av föreningsbidrag görs enligt de regler och riktlinjer
som har fastställts av nämnden.
Nomineringar
Ewa-Lena Svensson (FP)
Annika Andersson (M)
Dan Gustavsson (KD)
Bert-Inge Nordberg (S)
Ulf Mellin (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

11 [16]

KFN § 8

Val av ersättare till GR:s idrottsråd
Dnr 2015/16-111
Beslut
Lennart Rosén (M) och Ulf Mellin (S) väljs till ersättare i GR:s idrottsråd under
mandatperioden 2015–2018.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2015–2018 utse två ersättare (en
från vardera majoriteten och oppositionen) till GR:s idrottsråd. Ordinarie ledamöter
är kultur- och fritidsnämndens ordförande och andre vice ordförande.
Göterborgsregionens (GR) idrottsråd är ett politiskt råd med representanter från
regionens 13 medlemskommuner. Tjörns kommun representeras av kultur- och
fritidsnämndens ordförande och andre vice ordförande. Båda har personliga
ersättare.
Nomineringar
Lennart Rosén (M)
Ulf Mellin (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

12 [16]

KFN § 9

Val av politisk styrgrupp för revidering av handlingsplanen för
konst i offentlig miljö
Dnr 2015/16-111
Beslut
Till ledamöter i den politiska styrgruppen som ska revidera handlingsplanen för
konst i offentlig miljö väljs:
Benita Nilsson (FP)
Frank Holvik (C)
Alma Nilsson (S)
Ytterligare en ledamot från oppositionen väljs på kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2015-03-16.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska utse fyra ledamöter (två från majoriteten och två från
oppositionen) att ingå i en politisk styrgrupp som ska revidera handlingsplanen för
konst i offentlig miljö.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-10-06, KFN § 64, att bilda en politisk
styrgrupp för revidering av handlingsplanen för konst i offentlig miljö. Gruppens ska
bestå av fyra ledamöter, två från majoriteten och två från oppositionen.
Nomineringar
Benita Nilsson (FP)
Frank Holvik (C)
Alma Nilsson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02
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KFN § 10

Val av ledamot till Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling
Dnr 2015/16-111
Beslut
Kenneth Hermansson (FP) väljs till ledamot i Rådet för folkhälsa och hållbar
utveckling.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2015–2018 utse en ledamot till
Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling. Ledamoten ska komma från majoriteten.
Det övergripande folkhälsomålet i Tjörns kommun är att ”Tjörns kommun ska vara
en kommun där människor ges möjlighet att leva ett bra liv. I samverkan ska olika
aktörer verka för att främja livsvillkoren och livsbetingelserna för hela befolkningen
i syfte att skapa en god och jämlik hälsa.”
Den övergripande uppgiften för Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling är att
initiera, samordna och utvärdera folkhälsoinsatser utifrån ett befolknings- och ett
samhällsinriktat perspektiv. Rådet har även ett viktigt uppdrag att följa
välfärdsutvecklingen bland kommunens invånare och skapa forum för
framtidsdiskussioner.
Nomineringar
Kenneth Hermansson (FP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02
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KFN § 11

Val av ledamöter till Rådet för funktionshinderfrågor
Dnr 2015/16-111
Beslut
Annika Andersson (M) väljs till ledamot och Tina Baudino (S) till ersättare i Rådet
för funktionshinderfrågor.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2015–2018 föreslå en ledamot
från majoriteten och en ersättare från oppositionen till Rådet för
funktionshinderfrågor. Beslutet fattas av kommunfullmäktige.
Rådet för funktionshinderfrågor håller överläggningar, samråd och utbyter
information mellan handikapporganisationer och kommunstyrelsen samt nämnder.
Rådet är remiss- och referensgrupp i frågor som berör de funktionshindrades
situation i kommunen. Det är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Nomineringar
Annika Andersson (M)
Tina Baudino (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-02

KFN § 12

Information
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning
1.
2.
3.
4.

Justerandes sign

Presentation av styrdokument och rutiner
Utbildningar för förtroendevalda
Förvaltningschefen informerar
Övrig information

Utdragsbestyrkande

15 [16]

