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Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00-19:45

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Inger Bergstam (Moderaterna)
Mike Hansson (Moderaterna)
Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Leif Göbel (Socialdemokraterna)
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)
Tina Baudino (Socialdemokraterna),
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Annika Andersson (Moderaterna), tjg ers.
Frank Holvik (Samhällets Bästa), tjg.ers.
George Strömbom (Centern), tjg.ers.
Erling Alsin (Socialdemokraterna), tjg.ers.

Övriga närvarande

Anette Wallin (Folkpartiet) ej tjg ers.
Eva Fornes (Socialdemokraterna), ej tjg ers.
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Kurt Dahlberg, tf. förvaltningschef
Lena Karlstedt, avdelningschef
Ann Marberg, avdelningschef

Utses att justera

Tina Baudino (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Tjörns kundcenter, kommunhuset 2013-03-19

Paragrafer

8-19

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Tina Baudino (Socialdemokraterna)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-03-18

Datum för
anslagets uppsättande

2013-03-20

Datum för
anslagets nedtagande

2013-04-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2013-03-18

2 [14]

KFN § 8
Dnr. 2013/07-006

Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordning enligt kallelse.
Beslut
Dagordningen godkänns efter att fyra ärenden lagts till:
• Ianspråktagande av årligt investeringsmedel för reparation av skadade
badplatser
• Ansökan om förnyat starttillstånd för investeringsprojekt för Sundsby säteri,
projektnummer KF403
• Lokaler för kultur- och fritidscentra, Kulturskolan och kulturpedagogpoolen
• Byte av datum för nämndsammanträde
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KFN § 9
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. 2013/15-870: Kyrkesunds byalag önskar att Tjörns kommun iordningställer en
trappa mellan fastigheterna Sunna 1:101 och Sunna 1:115, för att underlätta för
besökande att från Kyrkesundssidan ta sig upp till St Olovs valar samt de gamla
fortresterna på berget.Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott ser positivt på
initiativet men betonar att det är angeläget att trappan anläggs som ett
föreningsprojekt och att även framtida drift och skötsel av trappan görs i
föreningsform. Kyrkesunds byalag ombeds inkomma med offerter på material- och
arbetskostnader som underlag för föreningsbidrag till anläggandet av trappan.
Ang Linnevikens badplats: Benita Nilsson får i uppdrag att driva frågan på
kommunledningsnivå. Det är angeläget att de boende i området får besked snarast om
vad som gäller för badplatsen. Ska den återställas måste upphandling av entreprenör
påbörjas omgående.
Avtal
2013-02-07 Ekahagens Byggnadsvård AB: Hyra av kuskbostaden, Sundsby säteri
2013-02-12 Klädesholmens samhällsförening: Överenskommelse gällande
biblioteksverksamhet
2013-02-26 Kultur i Väst: Samarbetsavtal kring framtagandet av ny kulturpolitisk
strategi samt handlingsplan för kultur
Personal
Anställningar 5/2013
Tidrapporter 1-10/2013
Beslut
Delegeringsbesluten noteras.
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KFN § 10
Dnr. 2013/24-805

Tillägg till regelverket för föreningsbidrag
Ärendebeskrivning
En norm för pensionärsföreningars aktiviteter i studieförbundens regi ska läggas till i
föreningsbidragsregelverket.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande
2013-02-25
Presidieutskottets förslag till beslut
En norm på 20 kronor/aktivitet för verksamhet för pensionärsföreningar som bedrivs
i studieförbundens regi läggs till i revideringen av det nya
föreningsbidragsregelverket.
Beslut
En norm på 20 kronor/aktivitet för verksamhet för pensionärsföreningar som bedrivs
i studieförbundens regi läggs till i revideringen av det nya
föreningsbidragsregelverket.
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KFN § 11
Dnr. 2013/25-805

Bidrag till pensionärsföreningarna 2013
Ärendebeskrivning
Verksamhetsstöd till pensionärsföreningar ska fördelas för 2013.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande
2013-02-25
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelningen av verksamhetsstödet till
pensionärsföreningarna för 2013 enligt följande:

Förening

Aktivitet
Antal
egen regi,
medl. 5 kr/medl.
40 kr/akt

summa

Aktivitet
studieförbund
20 kr/akt

summa

Totalt

PRO Tjörn

645

3225

90

3600

236

4720

11545

PRO Kaprifolen

465

2325

50

2000

288

5760

10085

SPF

439

2195

87

3480

106

2120

7795
29425

Jäv
Erling Alsin (Socialdemokraterna) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelningen av verksamhetsstödet till
pensionärsföreningarna för 2013 enligt följande:

Förening

Aktivitet
Antal
egen regi,
medl. 5 kr/medl.
40 kr/akt

summa

Aktivitet
studieförbund
20 kr/akt

summa

Totalt

PRO Tjörn

645

3225

90

3600

236

4720

11545

PRO Kaprifolen

465

2325

50

2000

288

5760

10085

SPF

439

2195

87

3480

106

2120

7795
29425
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KFN § 12
Dnr. 2013/14-041

Remiss: Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och
budget för GR år 2014
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun ska yttra sig över samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning
och budget för GR år 2014.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2013-02-25
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens
yttrande inför samrådsunderlag och verksamhetsinriktning och budget för 2014.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens
yttrande inför samrådsunderlag och verksamhetsinriktning och budget för 2014:
I samrådsunderlagets inledande del, under rubriken ”Strategiska utvecklingsfrågor
för GR”, efterlyses en tydlighet i GR:s egna uppdrag och mandat. Det kommenteras
att två områden – hälso- och sjukvård samt kultur – inte ingår i GR:s uppdrag, men
endast hälso- och sjukvård nämns vidare: ”Inom särskilt hälso- och sjukvård växer
behoven av ett GR-engagemang för att i samarbete med VGR, proaktivt och fullt ut,
kunna tillvarata kraften i kommunalförbundsuppdraget och den växande
arbetsmarknadsregionen.”
Tjörns kommun vill särskilt understryka att det är viktigt att även lyfta fram och
tydliggöra kulturen i verksamhetsinriktning och budget för GR 2014 och i framtiden.
En gemensam grundsyn måste skapas i kulturfrågorna inom GR.
Västra Götaland är Sveriges ledande kulturregion. Kulturen spelar också en alltmer
betydelsefull näringspolitisk roll när det gäller kulturturism i olika former. Med en
målmedveten satsning och landets största regionala kulturbudget har kulturen fått en
självklar roll i samhällslivet.
Sedan några år tillbaka finns ett ekonomiskt stöd från VGR för GR:s kommuner, i
form av dels en tjänst som kulturutvecklare och dels en summa om en miljon att
fördela till olika projekt och aktiviteter.
GR är en samverkansorganisation, vilket kommer till uttryck på flera sätt inom
områden av kommunövergripande karaktär. Ett sådant område är kultur i bred
mening.
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Samarbetet mellan kommunerna när det gäller kultur sker via ett nätverk av kulturoch fritidschefer. Det saknas dock en politisk representation som fattar beslut och
följer upp arbetet i nätverket. Från och med 2009-2010 har det funnits en tillfällig
politisk grupp utsedd av de berörda kommunerna.
Vidare bör fritidsområdet lyftas fram i verksamhetsinriktningen, inte minst för att
folkhälsa, hållbar utveckling och resurssamordning är framgångsfaktorer för
kommunal utveckling. GR:s idrottsråd, som bildasdes på initiativ av idrotts- och
föreningsnämnden i Göteborg 2012, bör uppmärksammas i sammanhanget.
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KFN § 13
Dnr. 2013/17-283

Remiss: Lokalförsörjningsplan 2013-2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ber samtliga nämnder uppdatera och kvalitetsgranska Tjörn kommuns
lokalförsörjningsplan 2013-2017 och befolkningsprognos.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2013-03-08
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att följande beaktas när lokalförsörjningsplanen
2013-2017 redigeras:
•
•
•
•

•
•

Justerandes sign

Då Oceanum inte blev av finns inte längre behov av att integrera biblioteket i
kulturhuset. Det bör därför tas bort i den nuvarande planen.
Lokalförsörjningsplanen bör genomsyras av ett förvaltnings- och
verksamhetsövergripande synsätt, med fokus på samordningsvinster för såväl
kommunen som föreningslivet.
Ett friskvårdskoncept bör lyftas fram, med idrottshallar, gym, elljusspår,
vandringsleder med mera.
Under rubriken samutnyttjande av lokaler och nya rutiner är det viktigt att
samordning av lokalförsörjningen sker i samråd med förvaltningarna.
Meningen (i andra stycket) som lyder ”Denna har mandat att samordna
utnyttjandet av lokaler inom kommunen …” bör kompletteras med ”… i
samråd med förvaltningarna.”.
Kontorslokaler i kultur- och fritidsförvaltningen är ett stort behov och bör
flyttas upp under kort sikt 2013. Det är dock inte säkert att det blir ett
investeringsbehov om det blir aktuellt att hyra andra lokaler.
Inför revideringen 2014 bör planen skrivas om så att den blir mer
sammanhållen.
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KFN § 14
Dnr. 2013/23-880

Handlingsplan för biblioteket 2013
Ärendebeskrivning
Biblioteket har skrivit en ny handlingsplan för 2013 inom områdena tillgänglighet
och bemötande, uppsökande verksamhet, litteratur och läsande, kunskap och lärande,
skolbiblioteken samt det digitala och virtuella biblioteket. Handlingsplanen
innehåller mål, strategier/aktiviteter, resurser, behov, tidplan och nyckeltal.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och bibliotekchef Ann Marbergs tjänsteutlåtande
2013-02-18
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner bibliotekets handlingsplan
för 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner bibliotekets handlingsplan
för 2013.
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KFN § 15
Dnr. 2013/29-040

Ianspråktagande av årligt investeringsmedel för reparation av
skadade badplatser
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om ianspråktagande av årligt
investeringsbidrag i syfte att reparera vid Klädesholmens badplats samt investera i en
ny toalett vid Åstols badplats.
Driftskonsekvens för de årliga investeringsmedlen ska täckas inom befintlig
budgetram.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och fritidskonsulent Tina Liljered-Myremarks
tjänsteutlåtande 2013-03-08
Beslut
Det årliga investeringsmedlet på 200 000 kronor får tas i anspråk i syfte att reparera
vid Klädesholmens badplats samt investera i en ny toalett vid Åstols badplats.
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KFN § 16
Dnr. 2013/31-871

Ansökan om förnyat starttillstånd för investeringsprojekt för
Sundsby säteri, projektnummer KF403
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker hos kommunstyrelsen om starttillstånd om
att få använda de 2 200 000 kronor som är avsatta i investeringsbudgeten för
renovering på Sundsby säteri, i enlighet med beslutad renoveringsplan (beslut: KFN
§ 2012-30).
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2013-03-18
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-04-23, § 30
Kommunstyrelsens presidieutskotts beslut 2011-11-30, § 26
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-11-07, § 62
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om starttillstånd att
använda de 2 200 000 kronor som är avsatta i investeringsbudgeten för renovering på
Sundsby säteri, i enlighet med beslutad renoveringsplan (KFN § 2012-30).
Expedieras
Kommunstyrelsen
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KFN § 17
Dnr. 2012/83-816

Lokaler för kultur- och fritidscentra, Kulturskolan och
kulturpedagogpoolen
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om kultur- och fritidscentra, Kulturskolan
och kulturpedagogpoolen ska flytta sina verksamheter till gamla folkskolan i
Skärhamn.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2013-03-18
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-02-11, § 7
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-12-17, § 71
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kultur- och fritidscentra,
Kulturskolan och kulturpedagogpoolen flyttar sina verksamheter till gamla
folkskolan i Skärhamn. Inför flytten ska dialog föras med de boende i området, för
att bygga en pågående positiv kommunikation och god relation med dem.
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KFN § 18
Dnr. 2013/30-006

Byte av datum för nämndsammanträde
Ärendebeskrivning
Då både nämndens ordförande och förvaltningschefen ska delta i ett möte om
hotelletableringen i Skärhamn 29-30 april föreslås att kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 29 april flyttar till 6 maj.
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 29 april flyttas till 6 maj.
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KFN § 19

Information
a. Verksamhetsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2013
Turismen – Vad har hänt 2012 och vad händer 2013?
b. Synpunkt: Hur man kan göra Tjörn bättre
Matilda, Alice och Julia har skrivit till kultur- och fritidsnämnden med förslag på hur
man kan göra Tjörn bättre.
c. Kurser och konferenser
d. Förvaltningschefen informerar
Presidieutskottet har bett förvaltningschefen lämna en lägesbeskrivning för Sundsby.
e. Övrig information
Beslut
Informationen noteras.
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