TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-12-08

Blad

Kultur- och fritidsnämnden

1

Plats och tid

Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-18:50

Beslutande

Benita Nilsson (fp), ordf
Ewa-Lena Svensson (fp)
Allan Axelsson (m)
Berndt Wångstedt (ka)
Barbro Johansson (kd)
Eva Lind (s), vice ordf
Rigmor Friis (s)
Inger Bengtson (s)
Bert-Inge Nordberg (s)
Solveig Börjeson (m), tj ers
George Strömbom (c), tj ers
Övriga deltagare:
Anette Wallin (fp), ej tj ers
Nils Lackfors (s), ej tj ers
Cecilia Månfagre (s), ej tj ers
Martin Jonsson (s), ej tj ers
Marita Nyström (mp), ej tj ers
Evike Sandor, förvaltningschef
Kurt Dahlberg, fritidsgårdschef/föreningskonsulent
Tina Liljered-Myremark, avdelningschef lokal och anläggning
Evastina Tillberg, bibliotekschef
Gunilla Måneskiöld-Hansson, ekonomisekreterare
Maria Bäckersten, kultursekreterare
Lars Eric Olsson, intendent Sundsby säteri
Britta Leander, nämndsekreterare

Utses att justera

Bert-Inge Nordberg

Tid att justera

2008-12-12

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________ §§ 80-92
Britta Leander

Ordförande

__________________________________
Benita Nilsson

Justerande

__________________________________
Bert-Inge Nordberg

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-12-08

Datum för
anslagets uppsättande

2008-12-15

Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunhuset, Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Britta Leander
Utdragsbestyrkande

2009-01-07

TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2008-12-08

Sammanträdesdatum

KFN § 80

Dnr 08.007/006

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ärendebeskrivning:
Dagordning enligt kallelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
Övrigt ärende: Ansökan om anläggningsstöd från Dyröns IF
Övrig information: Inbjudan till invigningen av GF Atleticas nya hall
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2
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TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2008-12-08

3
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Sammanträdesdatum

KFN § 81

Dnr 08.008/042

BUDGETUPPFÖLJNING
Ärendebeskrivning:
Budgetuppföljning t o m 2008-10-31 presenteras.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljningen och gör följande
tillägg:
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen gör prognosen att
nämnden går 80 000-100 000 kronor plus 2009. Från detta dras 69 000 kronor för
att täcka det underskott som uppstod i två avslutade Sundsbyprojekt, där Tjörns
kommun skulle satsa en lika stor summa som bidraget från länsstyrelsen (totalt
bidrag 1 257 500 kronor).
__________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2008-12-08
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Sammanträdesdatum

KFN § 82

Dnr 08.033/041

NYCKELTAL FÖR BUDGET 2009
Ärendebeskrivning:
Kultur- och fritidsnämnden godkände 2008-11-03, KFN § 70, förslaget till budget
2009. På sammanträdet efterlystes en redovisning av samtliga nyckeltal för
verksamheten 2009, vilken nu har tagits fram.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nyckeltalen som grund för fortsatt
utveckling.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum

KFN § 83

Dnr 08.080/307

NYA TAXOR I KOMMUNALA LOKALER
Ärendebeskrivning:
Kultur- och fritidsnämnden återremitterade 2008-11-03, KFN § 71, ärendet till
kultur- och fritidsförvaltningen. Ett nytt förslag till nya taxor i kommunens
lokaler och anläggningar har tagits fram.
Det är i samband med budget för 2009 som ett behov uppstått att justera
intäkterna på lokal- och anläggningsverksamheten.
Samtliga lokalhyror är ökade med cirka 25 procent. De nya taxorna ger en ökad
intäkt på cirka 90 000 kronor 2009.
Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom förslaget till nya taxor i
kommunala lokaler.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till nya taxor i kommunala
lokaler.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KFN § 84

Dnr 08.075/805

FÖRENINGSBIDRAGEN 2009
Ärendebeskrivning:
Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragsgrupp har tagit fram ett förslag till
föreningsbidrag 2009.
Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom förslaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till föreningsbidrag 2009.
Nämnden godkänner samtidigt fördelningen i etapp 2 i
energioptimeringsåtgärderna (se bilaga 1).
Nämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utifrån SWOTanalysen för föreningsbidragen 2009 se på hur hindren kan avlägsnas, hur balans
kan skapas och hur arbetet kan fortsätta att utvecklas. Analysen ska utmynna i tre
till fyra strategiska idéer om hur verksamheten kan stärkas.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 85

Dnr 08.031/809

KULTURPOLITISKT PROGRAM: FRAMFLYTTNING AV DATUM FÖR
FÄRDIGSTÄLLANDE
Ärendebeskrivning:
Kultur- och fritidsnämnden gav 2008-03-31, KFN § 23, förvaltningschefen på
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program
före 2008 års slut. Presidiet fick i uppdrag att vara stödgrupp i arbetet.
På grund av bytet av chef i skolan samt kultur- och fritidsförvaltningens nya
verksamheter föreslår presidiet att tiden för färdigställandet av det kulturpolitiska
programmet flyttas fram under 2009.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Tiden för färdigställandet av det kulturpolitiska programmet flyttas fram under
2009.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 86

Dnr 08.088/866

HANDLINGSPLAN FÖR KONST I OFFENTLIG MILJÖ
Ärendebeskrivning:
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan för
konst i offentlig miljö och lämnat till kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, för
beslut.
KSAU beslutade 2008-11-13, § 162, att återremittera ärendet för att inhämta
kultur- och fritidsnämndens beslut samt information om hur detta har fungerat
tidigare.
Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom förslaget till
handlingsplan för konst i offentlig miljö.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till handlingsplan för konst i
offentlig miljö.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 87

Dnr 08.087/805

TJÖRNS SLÄKTFORSKARE: ANSÖKAN OM BIDRAG
Ärendebeskrivning:
Föreningen Tjörns Släktforskare ansöker om ekonomisk hjälp till tryckkostnad av
bok.
Boken – som också är föreningens årsbok – handlar om gården Kyrkefjäll i
Klövedals socken (Sveriges äldsta släktgård). Föreningen tror att boken kommer
att bidra till att ”ge Tjörnborna en insyn i vår historia med lokal upptäckarglädje
och stolthet som följd”.
Kultur- och fritidsnämnden ger inte bidrag till tryckkostnader. Sökanden
uppmanas inkomma med ansökan om garantiköp med uppgift om pris.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden uppmanar Tjörns Släktforskare att inkomma med
ansökan om garantiköp med uppgift om pris.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2008-12-08
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KFN § 88

Dnr 08.081/805

FÖRENINGEN KONSTVANDRINGEN SÖDRA BOHUSLÄN: ANSÖKAN
OM BIDRAG
Ärendebeskrivning:
Konstvandringen i Södra Bohuslän (Tjörn, Orust, Stenungsund, Kungälv och
Uddevalla), har blivit en tradition, där konstnärer under tre dagar öppnar sina ateljéer,
berättar om sin konst och även säljer. Vandringen har tidigare genomförts med stöd av
Västra Götalandsregionen samt de deltagande fem kommunerna.
Konstvandringen är lokal angelägenhet, men även en regional. Vandringen är oerhört
välbesökt och drar folk från hela regionen; den ”sätter Tjörn på kartan”. Liknande
verksamhet finns över hela landet.
Konstvandringen upplevs i första hand som ett kulturevenemang och inte som en
försäljningsverksamhet. Förra året höjde Tjörn, som enda kommun, bidraget från
5 000 till 7 000 kronor. Föreningen Konstvandring i Södra Viken ansöker om
fortsatt stöd, i år på 10 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår att Föreningen Konstvandringen
Södra Bohuslän får 7 000 kronor i bidrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän får 7 000 kronor i bidrag.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 89

Dnr 08.082/805

BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV: ANSÖKAN OM BIDRAG
Ärendebeskrivning:
Bohusläns föreningsarkiv ansöker om 5 000 kronor i driftsbidrag för 2009. De senaste
åren har Bohusläns föreningsarkiv fått 2 000 kronor i driftsbidrag per år.
Tjörns kommun har ett eget föreningsarkiv. Kultur- och fritidsnämndens presidium
föreslår därför att Bohusläns föreningsarkiv inte får det bidrag de ansöker om. Istället
föreslås ett driftsbidrag på 2 000 kronor, som ska stötta en levande dialog mellan
Tjörns eget föreningsarkiv och Bohusläns föreningsarkiv.
Presidiet föreslår att nämnden beviljar Bohusläns föreningsarkiv 2 000 kronor i
driftsbidrag för verksamhetsåret 2009. Medlen tas med 1 000 kronor från
föreningsbidraget för fritidsföreningar och 1 000 kronor från föreningsbidraget för
kulturföreningar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Bohusläns föreningsarkiv får 2 000 kronor i driftsbidrag för verksamhetsåret 2009.
Medlen tas med 1 000 kronor från föreningsbidraget för fritidsföreningar och 1 000
kronor från föreningsbidraget för kulturföreningar.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2008-12-08
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KFN § 90

Dnr 08.069/840

TURISM SOM NYTT UPPDRAG
Ärendebeskrivning:
Från och med 2009 är turism ett nytt ansvarsområde för kultur- och fritidsnämnden.
En budget och målformulering för verksamheten har tagits fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-13, KF § 144:
att

teckna avtal för 2009 med Södra Bohuslän Turism AB

att

kommunchefen får i uppdrag tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
före 090630 ta fram förslag till turismstrategi samt

att

under hösten 2009 politiskt ta ställning till en förlängning av avtalet med
Södra Bohuslän Turism AB.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande föreslår att en styrgrupp med sex personer ska
utses för kommunens nya turismuppdrag. Från kommunstyrelsens arbetsutskott
respektive kultur- och fritidsnämnden ska ingå ordförande samt en ledamot från
vardera majoriteten och oppositionen.
Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår att nämnden noterar det nya uppdraget
med budget samt utser ledamöter till styrgruppen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden noterar det nya turismuppdraget med budget samt att
en styrgrupp under våren ska ta fram strategier och handlingsplan för uppdraget.
Nämnden utser följande ledamöter att ingå i styrgruppen:
Benita Nilsson (fp), kultur- och fritidsnämndens ordförande
Göte Jönsson (ka)
Oppositionen återkommer med namn på representant i styrgruppen och
informerar om beslutet på kommande möte med kultur- och fritidsnämnden.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2008-12-08

13
Sida

Sammanträdesdatum

KFN § 91

Dnr 08.091/805

ÖVRIGT ÄRENDE: DYRÖNS IF ANSÖKER OM ANLÄGGNINGSBIDRAG
Ärendebeskrivning:
Dyröns IF kan från och med 2008-12-15 inte längre använda gymnastiklokalen i
skolan på Dyrön, då denna sålts till privat ägare. För att kunna fortsätta bedriva
föreningsverksamhet tills en ny gymnastiklokal har byggts, vill föreningen köpa ett
tält.
Kostnaden för tältet är 50 000 kronor. Dyröns IF ansöker om anläggningsbidrag till
inköpet på 25 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Dyröns IF beviljas anläggningsbidrag på 25 000 kronor.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 92

INFORMATION

1. Ordförandebeslut: Omorganisation av teknik- och servicenämndens
ansvarsområden
Kultur- och fritidsnämnden bereddes 2008-11-06 tillfälle att senast 2008-11-12
lämna synpunkter på omorganisationen av teknik- och servicenämndens
ansvarsområden. På grund av den korta remisstagen fattades ett ordförandebeslut:
”För att KFN ska ställa sig bakom förslaget till omorganisation av TSN:s
ansvarsområden måste följande beaktas:


Omorganisationen ska inte innebära förhöjda kostnader för kultur- och
fritidsnämndens beställningsarbeten som idag utförs av teknik- och
serviceförvaltningen.



För att ytterligare förstärka kundnyttan i omorganisationen bör samtliga
frågor som rör kommunens naturområden ligga under samma kundservice.

KFN har inget att erinra mot förslaget i övrigt.
Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande väljer att inte uttala sig eftersom hon
bedömer att remisstiden är för kort för att möjliggöra att ärendet diskuteras på
gruppmöten.”

2. Ordförandebeslut: Omorganisation av barn- och utbildningsnämndens
förvaltningar
Kultur- och fritidsnämnden bereddes 2008-11-06 tillfälle att senast 2008-11-12
lämna synpunkter på omorganisationen av barn- och utbildningsnämndens
förvaltningar. På grund av den korta remisstagen fattades ett ordförandebeslut:
”Kultur- och fritidsnämnden är positiv till förslaget att omorganisera barn- och
utbildningsnämndens förvaltningar men vill att följande beaktas:



Samarbetsgruppens funktion måste definieras.
En skriftlig överenskommelse måste tas fram mellan kultur- och
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden gällande övertagandet
av Kulturskolan och skolbiblioteken.

Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande väljer att inte uttala sig eftersom hon
bedömer att remisstiden är för kort för att möjliggöra att ärendet diskuteras på
gruppmöten.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Kulturskolan och skolbiblioteken
I samband med att barn- och utbildningsnämndens förvaltningar omorganiseras
påverkas kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden i fråga om Kulturskolan
och skolbiblioteken.
Mer information om detta lämnas på sammanträdet.

4. Föreningsråden
Nämnden har tidigare bett om information om hur föreningsråden fungerar. En
muntlig genomgång görs på sammanträdet.

5. Handlingsplan för barn och unga
Nätverkstan i Göteborg håller på att ta fram ett underlag för handlingsplan för
barn och unga. Mer information om detta lämnas på sammanträdet.

6. Detaljplan: Habborsby 2:2
Detaljplanen för Habborsby 2:2, Olovs hage, är sänt på samråd. Inkomna
synpunkter är sammanställda. Kultur- och fritidsnämnden hade 2008-03-31, KFN
§ 19, inget att erinra mot detaljplanen ”under förutsättning att kulturmiljön och
det rörliga friluftslivet beaktas”.

7. Ingrepp på gånggrift
Länsstyrelsen har gett BBK Teknik- och miljökonsulter tillstånd att lägga VAledning i ett fornlämningsområde i Valla, där det finns en gånggrift från yngre
stenåldern. Kultur- och fritidsnämnden har inte beretts tillfälle att kommentera
ingreppet.

8. Tjörns Ridklubb beviljas förlängd kommunal borgen
Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-13, KF § 142, ”Ansökan från Tjörns
Ridklubb om förlängd kommunal borgen”:

Justerandes sign

att

bevilja borgen, såsom för egen skuld, till Tjörns Ridklubb för lån på totalt
538 873 kronor

att

borgensåtagandet minskas i takt med att amortering sker samt

att

borgenshandlingarna undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen och kommunchef Bo Svensson.
Utdragsbestyrkande
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9. Digitala utskick
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2008-11-03, KFN § 73 att 1 januari 2009
införa digitala utskick i kombination med traditionella utskick till de ledamöter
som så önskar. En lista skickas runt på sammanträdet där ledamöterna får kryssa i
vilken typ av utskick de önskar.

10. Övrig information: Inbjudan till invigningen av GF Atleticas nya hall
Lördagen den 13 december invigs GF Atleticas nya gymnastikhall Almö-Livs
Arena i Svanviks industriområde. Den officiella invigningen förrättas av kulturoch fritidsnämndens ordförande. Ett antal andra ledamöter kommer att besöka
invigningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen med följande kommentarer:
Punkt 4. Föreningsråden flyttas fram till nästa sammanträde.
Punkt 5. Handlingsplan för barn och unga: Målet är att ha ett förslag klart till
kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2009-02-02 samt barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2009-02-05.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1: Sammanställning av energioptimeringsåtgärder etapp 2

Etapp 2
Totalt förslag

Sammanställning av energioptimeringsåtgärder
Anläggning:
Stift hjälteby samlingslok
Tjörns ridklubb
Valsäng RF
Kroksdalshallen
Myggenäs FK
Rönnängs FF
Tjörns brukshundsklubb
Stift medborgahuset
IFK Valla

Justerandes sign

Luft/luft
Luft/luft
Luft/luft
Luft/luft
motionsslinga
Luft/luft
värmepump
luft/luft
Luft/luft
Summa:

exkl moms
inkl moms
20 800,00 kr
26 000,00 kr
16 000,00 kr
20 000,00 kr
16 000,00 kr
20 000,00 kr
64 000,00 kr
80 000,00 kr
15 000,00 kr
18 750,00 kr
16 000,00 kr
20 000,00 kr
30 000,00 kr
37 500,00 kr
30 000,00 kr
37 500,00 kr
16 000,00 kr
20 000,00 kr
223 800,00 kr
279 750,00 kr

Utdragsbestyrkande

19 500,00 kr
20 000,00 kr
20 000,00 kr
60 000,00 kr
18 750,00 kr
20 000,00 kr
30 000,00 kr
18 750,00 kr
20 000,00 kr
227 000,00 kr
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