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2013-05-06
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Plats och tid

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

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Bernt Wångstedt (Moderaterna)
Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)
Tina Baudino (Socialdemokraterna),
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Solveig Börjeson (Moderaterna), tjg.ers.
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.
Morgan Andersson (Socialdemokraterna), ej tjg ers.
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Anna Klingstedt, koordinator/kommunikatör

Utses att justera

Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Tjörns kundcenter, kommunhuset 2013-05-07

Paragrafer

20-25

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-06

Datum för
anslagets uppsättande

2013-05-08

Datum för
anslagets nedtagande

2013-05-30

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2013-05-06

KFN § 20
Dnr. 2013/07-006

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 21
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 till De seglade för Tjörn och Tjörns fotoklubb fördelas
enligt följande:
Verksamhetsbidrag
De seglade för Tjörn får 10 000 kronor för iordningställande av Kornelius hus för
utställning samt 9 000 kronor för tre skyltar längs stråket i Skärhamn.
Tjörns fotoklubb får 5 000 kronor för sin stora utåtriktade verksamhet med satsning
2013 för att nå ungdomar.
Anläggningsbidrag
De seglade för Tjörn får 10 000 kronor för upprustning av Kornelius hus.
Övriga kulturföreningars bidrag fördelas efter att ansökningarna kompletterats.
Avtal
2013-03-28 Hyreskontrakt för Humlan (föreningslokaler)
Personal
Anställningar 6-7/2013
Tidrapporter 11-17/2013
Uppsägningar 1/2013
Beslut
Delegeringsbesluten noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 22
Dnr. 2013/39-042

Budgetuppföljning
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning t o m 2013-03-31 presenteras.
Beslut
Budgetuppföljningen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 23
Dnr. 2013/38-806

Kommunfullmäktiges uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden 2013
att öka intäkterna via avgifter
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden 2013 ska
nämnden se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka
finansieringen av välfärden. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen i april för
att vara en del av arbetet inför budget 2014.
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att en genomlysning av
avgifterna och hyrorna inför 2012 och 2013 gjordes hösten 2011 och att en
revidering beslutades 2011-12-12, KFN § 70-2011.
Presidieutskottet ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på ny
prissättning för kategori 4 (uthyrning av lokaler till privatpersoner).
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och fritidskonsulent Tina Liljered-Myremarks
tjänsteutlåtande 2013-04-25
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att en genomlysning av
avgifterna och hyrorna inför 2012 och 2013 gjordes hösten 2011 och att en
revidering beslutades 2011-12-12, KFN § 70-2011.
Någon ytterligare revidering av avgifter och hyror görs inte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 24
Dnr. 2012/71-805

Kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser 2012 och
stipendium för unga 2013
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att, som tidigare år, dela ut särskilda
utmärkelser och ett stipendium för unga. Utmärkelserna avser 2012 och stipendiet
2013 och definieras enligt följande:
Särskilda kulturinsatser
5 000 kronor till enskild eller förening för förtjänstfulla insatser inom kulturell
verksamhet med tydlig Tjörnanknytning och som varit kommunen till glädje och
nytta.
Stora insatser inom föreningslivet
5 000 kronor till enskild för stora insatser som ungdomsledare eller annat omfattande
ideellt arbete inom föreningslivet på Tjörn. Insatserna ska ha varit kommunen till
glädje och nytta.
Goda tävlingsresultat
Smycke med Tjörns vapen till enskild eller lag som tagit guld, silver eller brons vid
svenskt, nordiskt, europeiskt mästerskap eller världsmästerskap. Om utmärkelsen går
till ett helt lag kan detta, efter beslut i kultur- och fritidsnämnden, istället få 5 000
kronor. Enskild pristagare eller en majoritet av laget ska vara skrivna på Tjörn.
Kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga
10 000 kronor till enskild, som maximalt fyller 20 år innevarande år, som i sin
verksamhet visar goda resultat och lovande förutsättningar för fortsatt utveckling
inom kultur- och fritidssektorn. Stipendiet kan användas till utbildning, resor eller
annan kompetenshöjning som bidrar till den sökandes utveckling inom sektorn.
Stipendiaten ska ha tydlig anknytning till Tjörns kommun. Ansökan ska göras av
sökande själv.
Inför årets utnämningar har 19 nomineringar och ansökningar lämnats in.
Beslut
Utmärkelsen Särskilda kulturinsatser 2012 går till Axel Falk, som genom sin
viskonst och medverkan i Margaretaspelet glatt såväl boende som besökare på Tjörn
och placerat kommunen på den nationella viskartan.
Utmärkelsen Stora insatser inom föreningslivet 2012 går till Magnus Andersson, vars
brinnande engagemang inom framför allt Myggenäs Innebandyklubb gjort att sporten
idag är en av de största på Tjörn. Magnus är också en viktig inspiratör och ledare i
ungdomsrekryteringsprojektet Framtidsledarna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utmärkelsen Goda tävlingsresultat (”Bragdmedaljen”) 2012 går till Isabella
Bondesson och Melinda Larsson för VM-guld i synkroniserad konståkning, som de
tog tillsammans med Sveriges landslag Team Surprise.
Kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga 2013 går till Philip Crawford och
Alice Liljeqvist, som ett stöd i deras musikaliska utveckling som sångduo.
Kultur- och fritidsnämnden väljer också att ge Ingemar Jonasson en särskild
utmärkelse för hans Livsgärning för att värna Tjörns natur- och kulturvärden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 25

Information
a. Luppen 2011
Under hösten 2011 svarade högstadie- och gymnasieungdomar på Tjörn på
Ungdomsstyrelsens enkät om hur det är att vara ungdom idag. Resultatet ska fungera
som stöd för beslutsfattare och tjänstemän i ärenden och beslut som rör ungdomar.
b. Ordförandebeslut: Extra anläggningsbidrag till Tjörns ridklubb
I ett akut ärende beslutar kultur- och fritidsnämndens ordförande att godkänna att
Tjörns ridklubb får 51 851 kronor i extra anläggningsbidrag för inköp av traktor.
c. Byggnadsminnesförklaring av Säbygården
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-07, KS § 53, att Tjörns kommun tillstyrker
ansökan om att Säbygården skyddas som byggnadsminne enligt kulturminneslagen.
d. Yttrande om GR:s verksamhetsinriktning och budget 2014
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-04, KS § 80, att (med ett tillägg) ställa sig
bakom förslaget till verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) 2014.
e. Starttillstånd för inversteringsprojekt på Sundsby
Kommunstyrelsens presidieutskott beslutade 2013-04-18, KSU § 12, att bifalla
starttillstånd gällande investeringsprojekt för Sundsby säteri. Kultur- och
fritidsnämnden ansökte om starttillståndet efter sammanträdet 2013-03-18.
f. Kurser och konferenser
g. Förvaltningschefen informerar
h. Övrig information
Beslut
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

