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2011-12-12

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00-18:55

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Anders G Högmark (Moderaterna)
Inger Bergstam (Moderaterna)
Berndt Wångstedt (Moderaterna)
Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Mikael Berntsson (Samhällets Bästa)
Jonas Lindqvist (Centern)
Leif Göbel (Socialdemokraterna)
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna), §§ 70-72
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Solveig Börjeson (Moderaterna), tjg ers
Tina Baudino (Socialdemokraterna), tjg ers §§ 64-69

Övriga närvarande

Linn Snarset (Socialdemokraterna), ej tjg ers §§ 70-72
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Kurt Dahlberg, avdelningschef
Ann Marberg, avdelningschef

Utses att justera

Tina Baudino (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, kommunhuset 2011-12-15

Paragraferer

64-72

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Tina Baudino (Socialdemokraterna)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-12-12

Datum för
anslagets uppsättande

2011-12-15

Datum för
anslagets nedtagande

2012-01-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande
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KFN § 64
Dnr. 11.023/006

Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordning enligt kallelse.
Beslut
Dagordningen godkänns.
Under punkten ”Upprop” överlämnades en hälsning från ledamoten Cecilia
Månfagre (Socialdemokraterna) som väljer att sluta efter tio år i nämnden. Nämnden
hälsar tillbaka och tackar Cecilia för hennes engagemang.

Justerandes sign
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KFN § 65
Dnr. 11.024/002

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 11.083/819: Olsby/Rösselvik vägförening får 2 513 kronor i bidrag 2011 till
underhåll av vägen vid Olsby badplats. Föreningen får dessutom retroaktiva bidrag
för 2009 på 2 415 kronor och för 2010 på 2 464 kronor.
Avtal
2011-10-12: Swedish Film Licens, tillfällig filmlicens kultur- och fritidscentra
2011-11-22: Axiell, BOOK-IT, licens för bibliotek
2011-11-28: Ekahagens Byggnadsvårds AB, hyresavtal Sundsby säteri
Personal
Timrapporter 107-135/2011
Anställningar 37-39/2011
Övrigt
2011-11-30 Lotteriredovisning EFS Klädesholmen
Beslut
Delegeringsbesluten noteras.
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KFN § 66
Dnr. 11.001/805

Föreningsbidragen 2012
Ärendebeskrivning
Den politiska föreningsbidragsgruppen lägger förslag på fördelning av
fritidsföreningarnas föreningsbidrag för 2012.
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott har delegation på beslut om
föreningsbidrag men valde 2011-11-28, KFNPU § 28, att överlämna ärendet till
nämnden.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande
2011-11-21
Presidieutskottets förslag till beslut
Föreningsbidragen 2012 godkänns.
Beslut
1. Föreningsbidragen 2012 godkänns.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utveckla SWOT-analysen
med särskilt fokus på föreningarnas aktuella ekonomi och verksamhet.
Analysen ska användas som underlag för en redan beslutad översyn av
bidragssystemet. Föreningar med egna anläggningar ska särskilt studeras för
att säkerställa deras långsiktiga ekonomi, finansiering och investeringsbehov.
Uppdraget ska vara slutfört inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde
2012-03-19.
3. I samband med att en översyn görs av bidragssystemet ska fokus även läggas
på föreningars ledarrekrytering, nytänkande och gränsöverskridande
samarbeten. Särskild uppmärksamhet ska ges det ideella föreningslivets
betydelse och roll.
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KFN § 67
Dnr. 11.088/880

Handlingsplan för biblioteket 2012
Ärendebeskrivning
Bibliotekspersonalen på Tjörn har arbetat fram ett underlag som strukturerats i en
handlingsplan för biblioteksverksamheten i Tjörns kommun 2012.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och kultursekreterare Maria Bäckerstens
tjänsteutlåtande 2011-11-15
Presidieutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Handlingsplan för biblioteket på Tjörn
2012.
2. Handlingsplanen ska kompletteras med nyckeltal som gör målen mätbara.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Handlingsplan för biblioteket på Tjörn 2012.
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KFN § 68
Dnr. 10.081/214

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl, ”Kollung”
Ärendebeskrivning
Ett planprogram för Toftenäs 1:67 m fl, ”Kollung” upprättades 2010. Synpunkter
därifrån har tillvaratagits och nu föreligger förslag till detaljplan. Denna syftar till att
omvandla ett industriområde till ett område med bostäder blandat med småskaliga
verksamheter såsom frisör, hantverks- eller kontorsverksamhet.
Planavdelningen har bett kultur- och fritidsnämnden yttra sig om detaljplanen.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och intendent Lars Eric Olssons tjänsteutlåtande
2011-11-07
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2010-11-01, § 86
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen,
förutsatt att den anpassas efter kulturmiljön och friluftslivet enligt definitionen som
antogs av kultur- och fritidsnämnden 2008-09-29, § 65:
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.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen,
förutsatt att den anpassas efter kulturmiljön och friluftslivet enligt definitionen som
antogs av kultur- och fritidsnämnden 2008-09-29, § 65:
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.
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KFN § 69
Dnr. 11.082/826

Finansiering av två konstgräsplaner på Tjörn
Ärendebeskrivning
Skärhamns IK och IFK Valla vill anlägga varsin konstgräsplan på Tjörn, vilket kräver ett
grundläggande finansieringsstöd från Tjörns kommun.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande
2011-11-17
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar 2 miljoner kronor till Skärhamns IK och
2 miljoner kronor till IFK Valla för anläggande av två konstgräsplaner.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar en
ramjustering 2011 med motsvarande summa om 4 miljoner kronor.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal med respektive förening
samt att underteckna handlingar i ärendets fortsatta handläggning.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig avseende lokalisering av IFK Vallas
konstgräsplan, enligt bilaga 1.
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KFN § 70
Dnr. 11.090/806

Revidering av kultur- och fritidsnämndens avgifter och hyror
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens avgifter och hyror ska revideras.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2011-11-21
Beslut
1. En uppräkning enligt konsumentprisindex görs för hyror i kommunala lokaler
från och med hösten 2012 och avser kategori 3 (privat, studieförbund vuxna)
och 4 (kommersiell). Hyrorna för kategori 2 (vuxenförening,
föreningsarrangemang, politiska grupper, studieförbund barn/ungdom) höjs
på motsvarande sätt från och med 2013.
2. Avgiften för Kulturskolans gruppundervisning sänks till 500 kronor från och
med hösten 2012.
3. Avgifterna för pedagogpoolens gruppundervisning i dans, drama, film och
musik höjs till 500 kronor från och med hösten 2012.
4. Den kommunala sommarsimskolans avgifter höjs från och med 2012 till 300
kronor för barn skrivna på Tjörn och 425 kronor för sommarboende. Avgiften
för Tjörns kommuns vintersimskola i Sundahallen höjs till 450 kronor från
och med 2013.
5. Avgiften för guidning på Sundsby höjs till 70 kronor per person för enskild.
Grupprabatter medges i särskild ordning beslutad av kultur- och
fritidsförvaltningen.
6. Turistbyråns cykeluthyrning höjs till 125 kronor/dag.
7. Avgifter för barn- och ungdomsverksamhet höjs med årliga uppräkningar från
och med 2013 enligt konsumentprisindex till och med 2014, varefter en
utvärdering görs.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna vill att kultur- och fritidsförvaltningen inför budgetarbetet 2013
utreder konsekvenserna av nolltaxa för föreningsliv och studieförbund avseende
lokalhyror.
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KFN § 71
Dnr. 11.089/840

Hyresavtal för turistbyråns lokal i Södra hamnen
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om den ska behålla turistbyråns lokal i Södra
hamnen eller säga upp den.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Lena Karlstedts tjänsteutlåtande
2011-11-22
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens säger upp hyresavtalet för turistbyråns lokal i Södra
hamnen, Skärhamn, under förutsättning att


föreningen Tjörnslöjd och den nya hyresgästen kommer överens om ett
hyresavtal sinsemellan



plats för turistbroschyrer tillskapas i del av lokalen.

Nämnden understryker vikten av att den tidigare goda servicegraden upprätthålls och
att viktiga erfarenheter tillvaratas.
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KFN § 72

Information
a. Budgetuppföljning
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning 2011-10-31 presenteras.
b. Kommunstyrelsen beviljar Tjörns Ishalls ansökan om bidrag till skejtramp
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-13, § 191, att bevilja Stiftelsen Tjörns Ishall
180 000 kronor för att bygga en skejtramp.
c. Nordviksgärde har fått ett gatunamn
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-10-19, § 309, att gatunamnet för hela
Nordviksgärde blir Nordviksberg.
d. Projektet Trädgård på Sundsby får stöd inom Leader
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2011-11-03 att ge projektet Trädgård
på Sundsby säteri stöd med 70 procent av projektets stödberättigade faktiska
kostnader, dock högst 35 000 kronor. Projektstödet är godkänt av Leader Terra et
Mare.
e. Kommunstyrelsen beviljar starttillstånd 2 för renovering av Sundsby säteri
Kommunstyrelsens presidieutskott beviljar starttillstånd för renovering av Sundsby
säteri, KSU § 26. Medlen tas ur investeringskonto.
f. Sagabion får utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen
Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade 2011-10-21, § 73, att ge
Sagabiografen i Skärhamn 40 000 kronor till utvecklingsarbete.
g. Kurser och konferenser
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna) berättade om kursen han varit på i
september: ”Att äga och driva idrottsanläggningar”.
Beslut
Informationen noteras.
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Bilaga 1:
Reservation (S)
Kultur- och fritidsnämnden 2011-12-12 pkt 6 ang konstgräsplaner.
Socialdemokraterna initierade via en motion 10 december 2009 till fullmäktige
frågan om en konstgräsplan på Tjörn. Placeringen som vi förordade var i anslutning
till Häggvalskolan i Höviksnäs.
Våra bevekelsegrunder var:
Planen skulle vara en tillgång för alla idrottsföreningar på Tjörn och medge
träning, matcher och aktiviteter under en året runt säsong.
Lokaliseringen till Häggval grundades på plusvärden i form av:
 synergieffekter och optimalt utnyttjande genom närheten till Häggvallskolan
och Fridas Hage.
 närhet till kollektivtrafik.
 lokalisering i anslutning till bostadsbebyggelse.
Nu har Majoriteten meddelat att man är beredda att ur årets resultat ekonomiskt bidra
med totalt fyra miljoner i investeringsstöd för två konstgräsplaner. Detta kommunala
stöd är ett investeringsstöd (anläggningsstöd) till två konstgräsplansprojekt som
presenterats av Skärhamns IF (planen lokaliserad vid Röavallen) och IFK Valla
(planen lokaliserad vid Fjällebrovallen).
Vi motsätter oss inte kommunalt stöd till detta, även om vi understryker, att
kommunen måste ha full insyn i projekten och dess hela ekonomi.
Vi motsätter oss lokaliseringen till Fjällebrovallen, även om vi respekterar att det är
föreningens majoritetsåsikt. Det är dock kommunala medel som ytterst gör projekten
möjliga. Det räcker med en avvikelse från lokalisering i direkt närhet till skola när
det gäller Röavallen. Vi godtar det inte när det gäller Fjällebrovallen, ca 3 km, från
Häggvallskolan.
Socialdemokraterna står fast vid att lokaliseringen för norra Tjörn ska vara i
anslutning till Häggvallskolan. Endera utvidgning av grusplanen eller den
utfyllnadsplats som finns norr om skolan. Den andra platsen var tidigare tänkt för en
friidrottsplan.
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