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Plats och tid

Hav & Logis konferenslokal, Röa, kl 17:00-19:00

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Inger Bergstam (Moderaterna)
Mike Hansson (Moderaterna)
Bernt Wångstedt (Moderaterna)
Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Jonas Lindqvist (Centern)
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)
Tina Baudino (Socialdemokraterna)
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Frank Holvik (Samhällets Bästa), tjg.ers.
Erling Alsin (Socialdemokraterna), tjg.ers.

Övriga närvarande

Solveig Börjeson (Moderaterna), ej tjg.ers.
Anette Wallin (Folkpartiet) ej tjg ers.
George Strömbom (Centern), ej tjg.ers.
Eva Fornes (Socialdemokraterna), ej tjg ers.
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Tina Liljered-Myremark, fritidskonsulent
Boel Sjöberg, litteraturpedagog/ungdomskultursamordnare
Denice Östlund, ekonom

Utses att justera

Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Tjörns kundcenter, kommunhuset 2013-06-12

Paragrafer

26-31

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-06-10

Datum för
anslagets uppsättande

2013-06-13

Datum för
anslagets nedtagande

2013-07-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2013-06-10

KFN § 26
Dnr. 2013/07-006

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 27
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. 2013/32-805: Bidragen fördelas enligt följande:
Verksamhetsbidrag
• Föreningen Tjörnslöjd får 10 000 kronor för slöjdklubb och
sommarutställning.
• Åstols Trädgårdsförening får 5 000 kronor för arboristarbete.
• Tjörns Konstförening får 5 000 kronor för föredrag, utställningar, resor mm.
• Tjörns Hembygdsförening får 20 000 kronor för klassföreställningar, Barnens
dag och Gamlas dag samt 10 000 kronor för renovering av fornminnen,
förutsatt att föreningen lämnar en kostnadsspecifikation för det sistnämnda.
• Tjörns kultur- och teaterförening får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag,
förutsatt att föreningen återkommer med nödvändiga dokument och ansökan.
Anläggningsbidrag
• Stiftelsen Säbygården får 20 000 kronor för kostnad för el, personal samt
slitage i samband med sommaraktiviteter, förutsatt att stiftelsen kompletterar
sin ansökan med ekonomisk redovisning för 2012.
• Föreningen Tjörnslöjds ansökan om bidrag till uppfräschning av lokalen i
Södra hamnen avslås.
• Tjörns Hembygdsförening får 20 000 kronor för uppvärmning, försäkring
mm.
Avtal
2013-05-22: Avtal avseende hyra av lokal (bakugnsrummet) på Sundsby säteri
(Alvsyssel/silversmide)
Personal
Anställningar 8/2013
Tidrapporter 18-33/2013
Beslut
Delegeringsbesluten noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 28
Dnr. 2013/39-042

Budgetuppföljning och delårsbokslut 2013-04-30
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning och delårsbokslut per 2013-04-30
presenteras.
Beslut
Budgetuppföljningen och delårsbokslutet noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 29
Dnr. 2012/65-214

Detaljplan för Åstols gamla skola, Åstol 1:43 mfl.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig om detaljplanen för Åstols gamla skola,
Åstol 1:43 mfl. Nämnden hade inget att erinra om planen vid sin tidigare granskning,
i oktober 2012.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-10-15, § 55
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och intendent Lars Eric Olssons tjänsteutlåtande
2013-05-13
Beslutsgång
Benita Nilsson (Folkpartiet) föreslår beslut enligt tjänsteutlåtandet.
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna) föreslår beslutstexten ”Vi anser inte att
den nya bebyggelsen harmoniserar med den kulturhistoriska miljön”.
Beslutsförslagen ställs mot varandra och beslut fattas enligt tjänsteutlåtandet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot den föreslagna 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 201202-06, § 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.
Reservation från Socialdemokraterna
Vi anser inte att den nya bebyggelsen harmoniserar med den kulturhistoriska miljön.
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Utdragsbestyrkande
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KFN § 30
Dnr. 2013/47-805

Bidrag till Tjörns Ridklubb
Ärendebeskrivning
Tjörns ridklubb är i stort behov av upprustning av sin anläggning till godtagbar
standard så att föreningen kan bedriva en säker och bra verksamhet.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och fritidskonsulent Tina Liljered-Myremarks
tjänsteutlåtande 2013-05-21
Beslut
1. Tjörns Ridklubb får 1 000 000 kronor till renovering av sin anläggning som
extra bidrag 2013 utifrån uppkommet behov.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar
finansiering med motsvarande belopp till kultur- och fritidsnämnden.
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Utdragsbestyrkande
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KFN § 31

Information
a. Frågor om Luppen 2011
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-05-06 presenterades
sammanställningen av resultatet från ungdomsenkäten Luppen, som genomfördes
2011. Nämnden ges nu möjlighet att ställa frågor om undersökningen och analysen.
b. Kurser och konferenser
c. Förvaltningschefen informerar
d. Övrig information
• Kort presentation av statistik från Global Youth-undersökningen 2013
(påminner om Luppen men är världsomspännande och omfattar 6 500
ungdomar)
• Information från kommunstyrelsen om arvodesbestämmelser och
inbjudningar
Beslut
Informationen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

