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Sammanträdesdatum  2016-04-04

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 – 19:45

Utses att justera Ulf Mellin 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn 2016-04-05 12:45
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Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Britta Leander

Ordförande _____________________________________________________________
Benita Nilsson 

Justerare _____________________________________________________________
Ulf Mellin  

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-04-04

Anslaget sätts upp 2016-04-05

Anslaget tas ner 2016-04-26

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L)
Lennart Rosén (M)
Alma Nilsson (S)
Berndt Wångstedt (M)
Annika Andersson (M)
Ewa-Lena Svensson (L)
Barbro Johansson (KD)
Anette Johansson (MP)
Frank Holvik (C)
Bert-Inge Nordberg (S)
Tina Baudino (S)
Ulf Mellin (S)
Rikard Simensen (SD)

Övriga närvarande Klaes Lundin Eide (S)                        ers:Daniel Loch (TP)

Kenneth Hermansson (L)
Dan Gustavsson (KD)
Belinda Olofsson Olausson (MP)
George Strömbom (C)
John Sporrong (S)

Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Doungkamol Kaewyai, ekonom
Tina Liljered-Myremark, avdelningschef
Olle Wängborg, fritidskonsulent
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Anmälan av delegeringsbeslut 2016

2016/9

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

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:

Presidieutskottets delegeringsbeslut

2016-03-21 KFNPU § 4 – Medborgarskolan ansöker om riktat bidrag till 
kulturverksamhet som främjar integrering: Ärendet återremitteras till 
presidieutskottet och förvaltningen får i uppdrag att ta fram mer fakta om hur den 
planerade verksamheten kan främja integrering på Tjörn.

2016-03-21 KFNPU § 5 – Föreningen Musik i Stenungsund får 6 000 kronor i 
arrangörsbidrag till festivalen Musik i Midsommar som äger rum på Tjörn och i 
Stenungsund.

2016-03-21 KFNPU § 6 – Sponsringsärenden 2016: Kultur- och fritidsnämndens 
presidieutskott ser positivt på att den får ta del av och lämna synpunkter på 
sponsringsansökningar som berör kultur-, fritids- och turismområdet. Presidiet 
stödjer ansökningarna och de sökta beloppen för Skärhamns Båtförening/deltagande 
vid Båtmässan 2016, Södra Bohuslän Turism AB/Sillens dag på Klädesholmen, 
SSS Arrangemang AB/Tjörn Runt 2016 och Åstols IS: Åstol Runt.

Avtal

2016-02-23: Projektgruppen för smittande oro, smittande mod (GR-kommunerna)

2016-03-22: Nyttjanderätt på del av fastigheten Fjälebro 3:1 (IFK Valla)

Personal

Inga för perioden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Entledigande av och val av ny barnkonventionsansvarig politiker i 
kultur- och fritidsnämnden

2016/25

Beslut
1. Barbro Johansson (KD) entedigas från uppdraget som 

barnkonventionsansvarig politiker i kultur- och fritidsnämnden.

2. Alma Nilsson (S) väljs till ny barnkonventionsansvarig politiker i kultur- och 
fritidsnämnden.

Sammanfattning
Barbro Johansson (KD) har bett att få bli entledigad från uppdraget som 
barnkonventionsansvarig politiker i kultur- och fritidsnämnden. En ersättare ska 
väljas.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14

Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2015

2016/20

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2015 godkänns.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2015 ska godkännas.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2015

Tjänsteutlåtande den 2016-02-23

Beslutsgång
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämndens bokslut 2015 ska godkännas.
Nämnden svarar ja. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Flatholmens Intresseförening ansöker om bidrag till hjärtstartare

2016/1

Beslut
Flatholmens Intresseförenings ansökan om bidrag till hjärtstartare avslås då kultur- 
och fritidsnämndens regelverk för fritidsföreningar inte stödjer denna typ av bidrag. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att istället lyfta frågan centralt i kommunen.

Sammanfattning
Flatholmens Intresseförening ansöker om bidrag till hjärtstartare. Föreningen har 
varit i kontakt med Räddningstjänsten på Tjörn, som inte kan bidra med en 
hjärtstartare eller medel till en. 

På Flatholmen finns 35 fastigheter och under sommarhalvåret bor där till och från 
cirka 300 personer. Även besöksantalet är stort under sommaren och mycket båtar 
ankrar dessutom upp vid öarna runt Flatholmen.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till hjärtstartare

Tjänsteutlåtande den 2016-03-17

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt tjänsteutlåtandet.
Nämnden svarar ja.

Beslutet skickas till
Flatholmens Intresseförening
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om borgensåtagande

2016/23

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att Kroksdalshallens 

verksamhetsråd förvärvar Kroksdalshallen.

2. Nämnden rekommenderar att Tjörns kommun godkänner Kroksdalshallens 
verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen för lån på 1 765 912 kronor 
i samband med förvärv av Kroksdalshallen. 

Sammanfattning
Kroksdalshallens verksamhetråd ansöker om kommunal borgen för lån på 
1 765 912 kronor i samband med förvärv av Kroksdalshallen i Skärhamn.

Beslutsunderlag
Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om kommunal borgen

Tjänsteutlåtande den 2016-03-18

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill rekommendera kommunstyrelsen att godkänna 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen för lån på 
1 765 912 kronor i samband med förvärv av Kroksdalshallen i Skärhamn.
Nämnden svarar ja.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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