TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2013-12-16

1 [17]

Plats och tid

Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00

Utses att justera

Leif Göbel (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Tjörns kundcenter, kommunhuset 2013-12-18

Paragrafer

55-66

Underskrifter

__________________________________________________________
Britta Leander, nämndsekreterare
__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet), ordförande
__________________________________________________________
Leif Göbel (Socialdemokraterna), justerare

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kultur- och fritidsnämnden, Tjörns kommun
Sammanträdesdatum

2013-12-16

Anslaget sätts upp

2013-12-18

Anslaget tas ner

2014-01-09

Protokollets förvaring

Kultur- och fritidsförvaltningens stab, kommunhuset

Utdragsbestyrkande

__________________________________________________________
Britta Leander, nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2013-12-16

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Inger Forsberg Bergstam (Moderaterna)
Mike Hansson (Moderaterna)
Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Jonas Lindqvist (Centern)
Leif Göbel (Socialdemokraterna)
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)
Tina Baudino (Socialdemokraterna)
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)

Beslutande ersättare

Solveig Börjeson (Moderaterna)
Frank Holvik (Samhällets Bästa)

Ej beslutande ersättare

Annika Andersson (Moderaterna)
Anette Wallin (Folkpartiet)
Eva Fornes (Socialdemokraterna)

Övriga närvarande

Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Tina Liljered-Myremark, avdelningschef fritid
Simon Roos, avdelningschef kultur
Maria Bäckersten, kultursekreterare
Åsa Jansson, processledare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2013-12-16

KFN § 55
Dnr. 2013/07-006

Godkännande av dagordning
Ärendet
Dagordningen ska godkännas.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om två extra ärenden kan läggas till dagordningen:
• Ändring av nämnddatum 2014
• Fördelning av onyttjade föreningsbidrag 2013.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Dagordningen godkänns efter tillägg av två extra ärenden:
• Ändring av nämnddatum 2014
• Fördelning av onyttjade föreningsbidrag 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 56
Dnr. 2013/08-002

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendet
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.
Avtal
2013-10-26: Hyreskontrakt för lokal, kultur- och fritidscentras motorspår
2013-11-05: Hyreskontrakt för lokal, Delta (TBAB)
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden vill notera redovisningen.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 57
Dnr. 2013/39-042

Budgetuppföljning 2013-10-31
Ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning per 2013-10-31 presenteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden vill notera budgetuppföljningen.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Budgetuppföljningen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 58
Dnr. 2013/01-805

Föreningsbidragen 2014
Ärendet
Föreningsbidragsgruppen har tagit fram ett förslag till fördelning av
föreningsbidragen 2014.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Tina Liljered-Myremarks
tjänsteutlåtande 2013-12-04
Beslutsgång
Ordföranden läser upp tjänsteutlåtandets förslag till beslut: Kultur- och
fritidsnämnden godkänner föreningsbidragsgruppens förslag till fördelning av
föreningsbidrag.
Ordföranden föreslår tillägget: Kållekärrs Gym får anstånd till och med 31 december
2014 att avveckla sina solarier.
Ordföranden frågar om nämnden godkänner att båda förslagen beslutas.
Nämnden svarar ja.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningsbidragsgruppens förslag till
fördelning av föreningsbidrag.
2. Kållekärrs Gym får anstånd till och med 31 december 2014 att avveckla sina
solarier.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 59
Dnr. 2013/67-805

Medel från föreningarnas balanskonto
Ärendet
Balanskontot – den del av föreningsbidragen som möjliggör sparande till större
investeringar – försvinner vid årsskiftet 2013/2014 och lämnar ett mindre överskott.
Nämnden ska ta ställning till hur pengarna ska fördelas.
Kultur- och fritidsnämnden gav 2013-11-11, § 53, föreningsbidragsgruppen i
uppdrag att ta fram ett förslag på fördelning av balanskontots överskott.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Tina Liljered-Myremarks
tjänsteutlåtande 2013-12-04
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden vill notera att samtliga fonderade
anläggningsbidrag i det så kallade balanskontot ska fördelas inom ramen för
föreningsbidragen 2013.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar att samtliga fonderade anläggningsbidrag i det så
kallade balanskontot ska fördelas inom ramen för föreningsbidragen 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 60
Dnr. 2013/71-006

Ändring av nämnddatum 2014
Ärendet
För att Tjörns kommuns bolag ska få möjlighet att svara på kultur- och
fritidsnämndens remiss om den kulturpolitiska strategin måste nämndens
sammanträdesdatum flyttas från 17 till 31 mars 2014.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden vill flytta sitt sammanträde från 17 till 31 mars.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 17 mars flyttas till 31 mars.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 61
Dnr. 2013/70-800

Tjörns kommuns kulturpolitiska strategi 2014 – 2025
Ärendet
En kulturpolitiskt strategi för Tjörns kommun 2014 – 2025 håller på att tas fram och
ska lämnas på remiss till samtliga nämnder och bolag samt de politiska partierna.
Presidieutskottets förslag till beslut
Tjörns kommuns kulturpolitiska strategi 2025 skickas på remiss till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tjörns Bostads AB
Tjörns Miljö AB
Tjörns Måltids AB
Tjörns Hamnar AB
Moderaterna
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Samhällets bästa
Centern
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Kommunalt alternativ
Sverigedemokraterna

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden godkänner att Tjörns kommuns kulturpolitiska
strategi 2014 – 2025 skickas på remiss till kommunens nämnder och bolag samt de
politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Tjörns kommuns kulturpolitiska strategi 2014 – 2025 skickas på remiss till
kommunens nämnder och bolag samt de politiska partier som finns representerade i
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 62
Dnr. 2013/35-811

Remiss: Motion om gratis simskola
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden bereds möjlighet att yttra sig över motionen ”Inför gratis
simskola för alla barn på Tjörn”, lämnad 2013-03-11 till kommunfullmäktige av
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP).
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Tina Liljered-Myremarks
tjänsteutlåtande 2013-12-03
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-21, KF § 60
Majoritetens yttrande
Vi i majoriteten är ytterst angelägna om att våra barn och unga utvecklar en god
simkunnighet, badvett och säkerhet vid vatten.
För att få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa i åk 6 ska eleven kunna simma 200
meter, varav 50 meter i ryggläge. Ingår gör även badvett och säkerhet vid vatten.
Detta är skolverkets definition på simkunnighet. Vid genomgång av 2013 års
slutbetyg i Idrott och hälsa gällande årskurs 6 på kommunens två högstadier visar det
sig att alla elever är godkända i ämnet och härmed uppnått skolverkets definition av
simkunnighet.
Vi menar att ett införande av gratis simskola för alla inte är det effektivaste vägen att
ytterligare stärka simkunnandet. Våra somrar inbjuder inte alltid till det. Vi vill
istället arbeta mer riktat i samarbete med skolan enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgeten 2014 beslutat att skolorna ska
inventera simkunnigheten i årskurs 3.
Majoriteten i kultur- och fritidsnämnden kommer att ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka om samarbete med barn- och
utbildningsförvaltning är möjlig där man istället erbjuder gratis undervisning på
vintersimskolan för de elever som inte kan simma i åk 3.
Med hänvisning till ovanstående anser vi att motionen är besvarad.
Oppositionens svar på yttrandet
Utgångspunkten för Socialdemokraterna är att alla barn/ungdomar ska ha samma
möjligheter och likvärdiga villkor under sin uppväxttid. Som en del av
Barnkonventionens intentioner anser vi att föräldrarnas ekonomiska eller sociala
situation inte får äventyra eller utestänga några barn/ungdomar från att kunna delta i
av kommunen arrangerade kultur-, idrotts-, fritids- eller skolaktiviteter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vi noterar att majoriteten i sina yttranden över motionerna tar flera steg i den
riktning motionernas intentioner uttrycker. Därmed ser vi förutsättningar att i
samförstånd hitta praktiska lösningar som gör att avgifter inte utestänger några
barn/ungdomar och att eleverna får likvärdig tillgång till dator.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden vill överlämna majoritetens yttrande och
oppositionens svar på detta till kommunstyrelsen.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar majoritetens yttrande över motionen ”Inför
gratis simskola för alla barn på Tjörn” samt oppositionens svar på detta till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 63
Dnr. 2013/34-613

Remiss: Motion om avgiftsfri kulturskola
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden bereds möjlighet att yttra sig över motionen ”Inför
avgiftsfri kommunal kulturskola för alla barn på Tjörn”, lämnad 2013-03-11 till
kommunfullmäktige av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP).
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2013-12-03
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-21, KF § 59
Majoritetens yttrande
En motion daterad 2013-03-11 har lämnats av Socialdemokraterna och Miljöpartiet
om att införa avgiftsfri kulturskola för barn och unga på Tjörn. Systemet ska vara
infört senast i och med höstterminen 2013.
Följande remissvar lämnas av majoritet i kultur- och fritidsnämnden:
Vi i majoriteten har under de senaste åren gjort en kraftfull satsning på
kulturverksamhet för barn- och ungdomar med mål att stärka förutsättningarna för en
god uppväxt och att alla barn skall vara delaktiga. Detta sker i samarbete med
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Vi fortsätter nu denna satsning bland annat genom följande beslut som togs på
kultur-och fritidsnämndens budgetmöte 11 november:
1. Grundkursen i kulturskolan (årskurs 2) skall vara avgiftsfri från och med
hösten 2014. Detta för att stärka alla barns möjlighet att prova på att spela ett
instrument men även andra konstformer så som till exempel dans och drama.
2. Nämnden beslutade även att starta en kultur – och idrottsskola från hösten
2014, detta för att barn skall få möjlighet att prova på såväl kultur- som
idrottsaktiviteter även detta utan kostnad.
Tilläggas kan att i Lärarförbundets senaste mätning (2013) blev Tjörn den 35:e bästa
kulturskolan i Sverige vad det gäller hur stor andel av kommunens barn- och unga i
åldern 6-19 år som deltar i den frivilliga verksamheten i kulturskolan. Inom VGregionen var Tjörn nr 3 och inom GR nr 1.
Vårt mål är att bli ännu bättre …
Med hänvisning till ovanstående anser vi att motionen är besvarad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Oppositionens svar på yttrandet
Utgångspunkten för Socialdemokraterna är att alla barn/ungdomar ska ha samma
möjligheter och likvärdiga villkor under sin uppväxttid. Som en del av
Barnkonventionens intentioner anser vi att föräldrarnas ekonomiska eller sociala
situation inte får äventyra eller utestänga några barn/ungdomar från att kunna delta i
av kommunen arrangerade kultur-, idrotts-, fritids- eller skolaktiviteter.
Vi noterar att majoriteten i sina yttranden över motionerna tar flera steg i den
riktning motionernas intentioner uttrycker. Därmed ser vi förutsättningar att i
samförstånd hitta praktiska lösningar som gör att avgifter inte utestänger några
barn/ungdomar och att eleverna får likvärdig tillgång till dator.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden vill överlämna majoritetens yttrande och
oppositionens svar på detta till kommunstyrelsen.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar majoritetens yttrande över motionen ”Inför
avgiftsfri kommunal kulturskola för alla barn på Tjörn” samt oppositionens svar på
detta till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 64
Dnr. 2013/42-885

Remiss: Motion om att införa lånedator till skolbarnen via
skolbiblioteken
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden bereds möjlighet att yttra sig över motionen ”Inför
lånedator via våra skolbibliotek för skolbarn på Tjörn”, lämnad 2013-04-04 till
kommunfullmäktige av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP).
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2013-12-03
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-02, KF § 94
Majoritetens yttrande
En motion daterad 2013-03-11 har lämnats av Socialdemokraterna och Miljöpartiet
om att införa lånedatorer via våra skolbibliotek för skolbarn på Tjörn. Systemet ska
vara infört senast i och med höstterminen 2013.
Följande remissvar lämnas av majoritet i kultur- och fritidsnämnden:
I den överenskommelse som finns mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen är det skolan som ansvarar för datorer i biblioteket
och kultur- och fritidsförvaltningen står för kataloger och licenser.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 november att införa bärbara datorer
till varje elev i årskurs 7-9. Detta förslag innebär från hösten 2014 även en förtätning
av IT verktyg i årskurs F-6.
Med anledning av ovanstående information kring den täthet som kommer att finnas
av datorer och IT verktyg från och med 2014 anser vi att motionen är besvarad.
Oppositionens svar på yttrandet
Utgångspunkten för Socialdemokraterna är att alla barn/ungdomar ska ha samma
möjligheter och likvärdiga villkor under sin uppväxttid. Som en del av
Barnkonventionens intentioner anser vi att föräldrarnas ekonomiska eller sociala
situation inte får äventyra eller utestänga några barn/ungdomar från att kunna delta i
av kommunen arrangerade kultur-, idrotts-, fritids- eller skolaktiviteter.
Vi noterar att majoriteten i sina yttranden över motionerna tar flera steg i den
riktning motionernas intentioner uttrycker. Därmed ser vi förutsättningar att i
samförstånd hitta praktiska lösningar som gör att avgifter inte utestänger några
barn/ungdomar och att eleverna får likvärdig tillgång till dator.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden vill överlämna majoritetens yttrande och
oppositionens svar på detta till kommunstyrelsen.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar majoritetens yttrande över motionen ” Inför
lånedator via våra skolbibliotek för skolbarn på Tjörn” samt oppositionens svar på
detta till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 65
Dnr. 2013/01-805

Fördelning av onyttjade föreningsbidrag 2013
Ärendet
Onyttjade medel till oförutsedda utgifter i föreningsbidragen 2013 ska fördelas.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om de onyttjade medel som finns kvar i föreningsbidragspotten
2013, som skulle användas till oförutsedda utgifter, kan fördelas på 150 000 kronor
till Skärhamns IK för reparation av tak samt 50 000 kronor till IFK Valla för
vattenreningsanläggning.
Nämnden svarar ja.
Beslut
De onyttjade föreningsbidrag som skulle användas till oförutsedda utgifter 2013
fördelas enligt följande:
• 150 000 kronor till Skärhamns IK för reparation av tak på hallen Röavallen
• 50 000 kronor till IFK Valla för vattenreningsanläggning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 66

Information
a. Kultur- och fritidsnämndens deltagande i KEKS politiska referensgrupp
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott beslutade 2013-11-25, § 14, att en från
vardera majoriteten och oppositionen ska representera kultur- och fritidsnämnden när
föreningen KEKS bjuder in presidiepolitiker (eller motsvarande) samt ansvariga för
öppen ungdomsverksamhet till diskussion torsdagen den 16 januari 2014.
b. Kurser och konferenser
c. Förvaltningschefen informerar
d. Övrig information
Beslutsgång
Ordföranden frågar om informationen kan noteras.
Nämnden svarar ja.
Beslut
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

