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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (FP)
Lennart Rosén (M)
Alma Nilsson (S)
Berndt Wångstedt (M)
Annika Andersson (M)
Ewa-Lena Svensson (FP)
Barbro Johansson (KD)
Anette Johansson (MP)
Frank Holvik (C)
Tina Baudino (S)
Ulf Mellin (S)
Daniel Loch (TP)
Rikard Simensen (SD)
Klaes Lundin Eide (S)                    ers:Bert-Inge Nordberg (S)

Övriga närvarande
Kenneth Hermansson (FP)
Dan Gustavsson (KD)
Rosalie Sanyang (S)
John Sporrong (S)

Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekretare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

Anmälan av delegeringsbeslut 2015

2015/13

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
Inga för perioden

Avtal
2015-09-28: Överenskommelse om samverkan och finansiering mellan Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd och Kultur- och fritidsnätverket i 
Göteborgsregionen
2015-09-29: Avtal avseende hyra av lokal på Sundsby säteri, bakugnsrummet 
(Emelie Wijk Lundberg)
2015-10-06: Avtal avseende hyra av lokal vid Sundsby säteri (Sundsby 
Handelsbod)
2015-10-21: Överenskommelse gällande bidrag till Stiftelsen Tjörns ishall avseende 
stiftelsens underskott 2015
2015-10-28: Tillägg till hyresavtal, Sundsby säteri, gällande inre renovering av 
Trädgårdsmästarbostaden (Tjörns Bostads AB)

Personalärenden
Inga för perioden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

Information till kultur- och fritidsnämnden

2015/23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av information.

Sammanfattning
Följande information lämnas för kännedom till kultur- och fritidsnämnden i 
november 2015:

1. Gångväg på Hamneskär/Pater Noster. Länsstyrelsen ger Statens 
Fastighetsverk tillstånd att uppföra en gångväg vid Pater Noster. Beslutet 
lämnas till kultur- och fritidsnämnden på Tjörn för kännedom. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57

Budgetuppföljningar KFN 2015

2015/75

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning per 2015-09-30 godkänns. 

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens lämnar budgetuppföljning per 2015-09-30.

Beslutsunderlag
Tabell: Budgetuppföljning per 2015-09-30 KFN

Tjänsteutlåtande den 2015-10-27

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden godkänner budgetuppföljningen per 2015-09-30.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58

Budget 2016

2015/53

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2016 godkänns.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2015-06-11, KF § 133, budget 2016 med prioriterade 
mål och inriktningsmål för kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala 
bolagen.

Kultur- och fritidsnämnden har beskrivit sina mål i det budgetdokument som ska 
godkännas.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-11, KF § 133

Samverkan
FSG 2015-10-26

Beslutsunderlag
Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteutlåtande den 2015-10-22

Beslutsgång
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämndens budget 2016 kan godkännas.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59

Politisk strategi för Tjörns kommuns ANDTS-arbete – alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel (tidigare drogpolitiskt 
handlingsprogram)

2015/70

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande remissvar:

1. Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra gällande den politiska 
strategin för Tjörns kommuns ANDTS-arbete. 

2. Nämnden ber att kultur- och fritidsförvaltningen i ett tidigt skede kopplas in i 
arbetet med att ta fram en handlingsplan för ANDTS-arbetet, för att lyfta 
fram det förebyggande arbetet som förvaltningen gör.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
En revidering har gjorts av Drogpolitiskt handlingsprogram 2012–2014. Det 
reviderade dokumentet har fått namnet Politisk strategi för Tjörns kommuns 
ANDTS-arbete – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Kultur- och fritidsnämnden erbjuds möjlighet att yttra sig över strategin.

Beslutsunderlag
Politisk strategi för Tjörns kommuns ANDTS-arbete – alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och spel

Tjänsteutlåtande den 2015-10-20

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill lämna remissvar enligt tjänsteutlåtandet.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Stiftelsen Tjörns Ishall: Ansökan om extra bidrag

2015/71

Beslut
Stiftelsen Tjörns ishall får 373 000 kronor i extra bidrag för att täcka underskottet till 
och med 30 november 2015.

Barnkonventionen
Presidieutskottet har använt barnchecklistan i sin bedömning av ärendet och stor 
hänsyn har tagits till att så många barn nyttjar ishallen dagligen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-10-05, KFN § 53, att ge Stiftelsen 
Tjörns Ishall ett bidrag på 235 000 kronor som en kortsiktig lösning på det 
underskott som uppstått för 2015. Enligt beslutet skulle dessutom en 
överenskommelse upprättas mellan nämnden och stiftelsen. Beslut om resterande 
summa, då stiftelsen ansökt om totalt 750 000 kronor, skulle nämnden besluta om i 
november 2015.

Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-05, KFN § 53

Beslutsunderlag
Ansökan om akut extra bidrag

Överenskommelse gällande bidrag till Stiftelsen Tjörns ishall avseende stiftelsens 
underskott 2015

Tjänsteutlåtande den 2015-10-22

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras 19:28–19:36

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden godkänner att Stiftelsen Tjörns ishall får 373 000 
kronor i extra bidrag för att täcka underskottet till och med 30 november 2015.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Starttillstånd investeringsmedel offentlig konstnärlig gestaltning

2015/74

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner starttillstånd för investeringsmedel till 
offentlig konstnärlig gestaltning. 

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna starttillstånd för investeringsmedel till 
offentlig konstnärlig gestaltning. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-10-14

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden godkänner starttillstånd för investeringsmedel till 
offentlig konstnärlig gestaltning.
Nämnden svarar ja.
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