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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Dan Gustavsson (KD)                          ers:Barbro Johansson (KD)

Inger Forsberg Bergstam (M)
Kenneth Hermansson (FP)
George Strömbom (C)
Rosalie Sanyang (S)
John Sporrong (S)
Katarina Johansson (V)

Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

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 juni 
2015:

1. Strategi Skola 2025. Kommunstyrelsen har skickat rapporten Skola 2025 på 
remiss till samtliga nämnder och styrelser. Kultur- och fritidsnämnden 
lämnar yttrande på sitt möte 2015-08-31 (omedelbar justering) men 
ledamöterna får redan nu möjlighet att läsa rapporten.

2. Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun sponsrar arrangemanget 
Åstol Runt Aquathlon 2015 med totalt 25 000 kronor exklusive moms enligt 
avtal.

Beslutsunderlag
Strategi Skola 2025

Beslut 2015-05-07 KS § 122 Ansökan om sponsring för Åstol Runt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

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

1. Föreningen De seglade för Tjörn får 10 650 kronor i verksamhetsbidrag och 
20 000 kronor i anläggningsbidrag.

2. Föreningen Tjörnslöjd får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag.

3. Tjörns Fotoklubb får 8 000 kronor i verksamhetsbidrag.

4. Tjörns konstförening får 8 000 kronor i verksamhetsbidrag.

5. Tjörns kultur- och teaterförening får 25 000 kronor i verksamhets- och 
arrangemangsbidrag.

6. Visans Vänner får 8 000 kronor i verksamhetsbidrag.

7. Åstols Trädgårdsförening får behålla återstående 351 kronor från tidigare års 
bidrag (enligt egen begäran).

8. Kultur- och fritidsnämnden avslår Tjörns Hembygdsförenings ansökan om 
projektbidrag för filmen Det börjar och slutar med sill, då nämnden inte ger 
bidrag till produktion. Kultur- och fritidsförvaltningen har redan stöttat 
projektet med personal, lokal och teknik.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9. Tjörns Hembygdsförening får 20 000 kronor i anläggningsbidrag.

Avtal
Inga nya under perioden.
 
Personalärenden
Anställningar 8/2015 
Timrapporter 18-26/2015
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

KFN delårsrapporter 2015

2015/46

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport per 2015-04-30 godkänns.

2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ha en ekonomi i balans i 
bokslutet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport per 2015-04-30 ska godkännas.

Beslutsunderlag
2015-05-12 Tjänsteutlåtande
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport per 2015-04-30

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt tjänsteutlåtandet. 
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Remiss: Risk- och sårbarhetsanalys, Tjörns kommun 2015

2015/40

Beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att på grund av att underlaget är för omfattande i 
förhållande till tidsplanen har underlaget inte hunnit bearbetats vilket gör att 
nämnden inte kan garantera att budget och verksamheter inte påverkas negativt.

Barnkonventionen
Nämnden har inte kunnat använda Tjörns kommuns barnchecklista på grund av för 
kort svarstid.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden erbjuds möjlighet att yttra sig över Risk- och 
sårbarhetsanalys, Tjörns kommun 2015.

Beslutsunderlag
2015-05-13 Tjänsteutlåtande
Risk- och sårbarhetsanalys 2015

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt tjänsteutlåtandet.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Uppdatering av kriterier och prissummor för kultur- och 
fritidsnämndens särskilda utmärkelser och stipendium för unga

2015/41

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens uppdaterade kriterier och prissummor för särskilda 
utmärkelser och stipendium för unga godkänns.

Barnkonventionen
Förvaltningen 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 fritidsnämndens uppdaterade kriterier och prissummor för särskilda 
utmärkelser och stipendium för unga ska godkännas.

Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-27, § 24

Beslutsunderlag
2015-05-13 Tjänsteutlåtande
2015-04-29 Kriterier och prissummor för kultur- och fritidsnämndens särskilda 
utmärkelser och stipendium för unga

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt tjänsteutlåtandet.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Märkesten -- planprogram mm.

2015/44

Beslut
Kultur och fritidsnämnden betonar att hänsyn bör tas till de stora naturvärden som 
området har, liksom det riksintresse som finns enligt 4 kap Miljöbalken. Man bör, 
precis som man planerar, också ta hänsyn till de medborgerliga strategier som 
arbetats fram i Översiktsplan 2013 om det för Tjörn traditionella 
jordbrukslandskapet och om att bygga på traditionellt vis. 

I övrigt har nämnden inget att erinra mot planprogrammet, 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 2012-02-06, § 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.

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 ges möjlighet att yttra sig över planprogrammet för 
Märkesten.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2015-03-24, KMSU § 58

Beslutsunderlag
2015-05-06 Tjänsteutlåtande
Missiv, Programhandling
Fastighetsförteckning
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Kulturcentrum Väst: Ansökan om stöd

2015/47

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar inget beslut utan hänvisar till förvaltningens 
ordinarie arrangemangsverksamhet. Detta på grund av att nämnden saknar medel för 
dylika projekt.

Barnkonventionen
Projektet riktar sig delvis till barn och möjliggör för dessa uppfyllandet av 
Barnkonventionens artiklar som handlar om barns rätt till fritid och rätt till 
utveckling.

Sammanfattning
Kulturcentrum Väst ansöker om 75 000 kronor för scenkonstprojektet 2015-16. 

Beslutsunderlag
2015-05-22 Tjänsteutlåtande
2015-05-12 Ansökan om stöd

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