TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

1 [8]

2011-06-13

Plats och tid

Nordiska Akvarellmuseet, Experimentverkstan, kl 17:00-21:15

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Anders G Högmark (Moderaterna)
Inger Bergstam (Moderaterna)
Berndt Wångstedt (Moderaterna)
Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Jonas Lindqvist (Centern)
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Solveig Börjeson (Moderaterna), tjg ers
Fredrik Dahne (Socialdemokraterna), tjg ers
Tina Baudino (Socialdemokraterna), tjg ers

Övriga närvarande

Bernt Berndtsson (Moderaterna), ej tjg ers
Anette Wallin (Folkpartiet), ej tjg ers
Morgan Andersson (Socialdemokraterna), ej tjg ers
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare

Utses att justera

Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, kommunhuset 2011-06-16

Paragraferer

39-44

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-06-13

Datum för
anslagets uppsättande

2011-06-16

Datum för
anslagets nedtagande

2011-07-08

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2011-06-13

KFN § 39
Dnr. 11.023/006

Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordning enligt kallelse.
Beslut
Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 40
Dnr. 11.024/002

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har enligt antagen delegationsordning överlåtit viss
beslutanderätt till nämndens persidieutskott, 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 11.022/805: Föreningen Tjörnslöjd får 5 000 kronor i arrangemangsbidrag och
5 000 kronor i verksamhetsbidrag
Dnr 11.022/805: Klädesholmens museum får 10 500 kronor i bidrag till ommålning
av museets exteriör
Dnr 11.022/805: Tjörns Hembygdsförening får 40 00 kronor i bidrag till
kulturanläggningar samt 25 000 kronor i arrangemangsbidrag
Dnr 11.054/805: Blekets bastuförening och Blekets fritidsförening får 50 procent av
kostnaden, max 30 000 kronor, för att anlägga ett promenadstråk i Bleket
Dnr 11.057/805: Stiftelsen Tjörns Ishall ansöker om extra bidrag till byte av sarg;
ärendet återremitteras till kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr 11.050/889: Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott godkänner att Tjörns
kommunbibliotek ansöker om medel för kompetensutveckling från Europeiska
socialfonden
Dnr 11.045/805: Definition av ” ärende av social karaktär”
Dnr 11.040/007: Redovisning av nämndens arbete med barnkonventionen;
förvaltningschefen får i uppdrag att förankra processen med övriga förvaltningar
Ordförandens delegeringsbeslut (sammanfattning)
Dnr 10.070/826: Korrigerat bidrag till Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening
vid övertagande av bollplan
Lotteriredovisningar
2011-05-20 EFS Klädesholmen
Avtal
2011-05-26: Amatörteaterns Riksförbund, serviceavtal
2011-06-01: Artistum Scenproduktion, dansföreställningen Camp Vamp (2 st)
Personal
Timrapporter 53-67/2011
Anställningar 15-17/2011
Beslut
Delegeringsbesluten noteras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 41
Dnr. 11.055/829

Remiss: Klädesholmens Tennisklubb ansöker om att få disponera
plats för tennisplan på Klädesholmen
Ärendebeskrivning
Klädesholmens Tennisklubb ansöker om kostnadsfritt arrende under 15 år av
tennisplanen på Klädesholmen. Detta för att föreningen vill rusta upp tennisbanan
för motsvarande cirka 350 000 kronor.
Föreningen ska rusta upp tennisbanan för egna medel genom att sälja andelar samt
hyra ut resterande tid. Kommunala medel ska inte sökas för upprustningen.
Mark- och exploateringsavdelningen ber kultur- och fritidsnämnden yttra sig i
ärendet senast 2011-06-30.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande
2011-05-26
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar mark- och exploateringsavdelningen att
kostnadsfritt i 15 år arrendera ut marken där tennisbanan på Klädesholmen ligger till
Klädesholmens Tennisklubb, under förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet
får tillgång till banan samt att kommunala bidrag inte söks för upprustningen av
banan.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar mark- och exploateringsavdelningen att
kostnadsfritt i 15 år arrendera ut marken där tennisbanan på Klädesholmen ligger till
Klädesholmens Tennisklubb, under förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet
får tillgång till banan samt att kommunala bidrag inte söks för upprustningen av
banan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 42
Dnr. 11.059/810

Lupp – en väg till kunskapsbaserad ungdomspolitik
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit initiativ till att delta i Ungdomsstyrelsens
enkät Lupp, som står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”. Enkäten riktar sig
till ungdomar i högstadiet och gymnasiet samt unga vuxna mellan 18 och 25 år.
Resultatet ska ge underlag för att utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på
samarbete mellan olika sektorer.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2011-05-31
Presidieutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och nämnden godkänner kommunens medverkan i Lupp och ger
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att efter dialog med andra
kommuner välja de målgrupper som främjar effektiva jämförelser i
framtiden.
2. Nämnden godkänner att förvaltningen använder priser för att locka
ungdomarna att svara på enkäten.
Beslut
1. Kultur- och nämnden godkänner kommunens medverkan i Lupp och ger
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att efter dialog med andra
kommuner välja de målgrupper som främjar effektiva jämförelser i
framtiden.
2. Nämnden godkänner att förvaltningen använder priser för att locka
ungdomarna att svara på enkäten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 43
Dnr 11.066/002

Korrigering i delegationsförteckning
Ärendebeskrivning
En korrigering samt ett tillägg ska göras i kultur- och fritidsnämndens
delegationsförteckning, punkt 6: Beslut om framställan/ansökan om nationella
projektmedel.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning, punkt 6: ”Beslut om
framställan/ansökan om nationella projektmedel” stryks.
2. Ny punkt i delegationsförteckningen blir 6a: ”Ansöka hos kommunstyrelsen
om medverkan i internationella projekt” (delegat: presidieutskott).
3. Ny punkt i delegationsförteckningen blir 6b: ”Ansöka om nationella projekt”
(delegat: förvaltningschef).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 44

Information
a. Budgetuppföljning
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning 2011-04-30 presenteras.
b. Medarbetarenkäten
En medarbetarenkät genomfördes under 2010 och resultaten presenteras muntligt.
c. Lägesbeskrivning av Sundsby säteri
En muntlig presentation görs av renoveringar och projekt med mera på Sundsby.
d. Uppdrag om utredning av framtida hantering av Säbygården
Kommunstyrelsen (KSU § 15-2011) har gett kommunchefen i uppdrag att
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram ett underlag på hur den
framtida hanteringen av Säbygården kan se ut.
e. Stiftelsen Tjörns Ishall ansöker om extra bidrag till byte av sarg
Stiftelsen Tjörns Ishall ansöker om extra bidrag på 600 000 kronor för byte av sarg,
vilket motsvarar 50 procent av kostnaden. Kultur- och fritidsnämndens
presidieutskott beslutade 2011-05-30 att återremittera ärendet till kultur- och
fritidsförvaltningen som ska analysera finansieringsfrågan.
f. Definition av ”social karaktär”
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-05-02, § 34, att tilldela avdelningschef
Kurt Dahlberg delegation på beslut om fördelning av de 55 000 kronor i
föreningsbidragspotten som gäller främjande arbete av social karaktär. Nämnden bad
samtidigt förvaltningen definiera ”social karaktär” och redovisa definitionen till
presidieutskottet. Definitionen som godkänts av presidieutskottet är:
”Social karaktär” avser aktiviteter och verksamhet som har en direkt koppling till
att förbättra barn och ungdomars sociala situation på Tjörn, och som man inte med
självklarhet kan säga hör till ordinarie basverksamhet inom respektive förening.
En sådan aktivitet kan till exempel vara att ta fram en handlingsplan för hur
föreningen ska jobba med sociala frågor i ett längre perspektiv, eller att skapa
möjligheter och förutsättningar för att utveckla det enskilda laget och individerna i
social kompetens. Andra exempel är teambildning, drogförebyggande information,
skapande av gemensamma riktlinjer för hur man behandlar varandra i laget samt
arbete med frågor som rör mobbning, genusperspektiv, sexuell läggning, rasism osv.
g. Synpunkter av politisk karaktär
Kultur- och fritidsförvaltningen tar varje vecka emot ett antal synpunkter från
allmänheten. De flesta handläggs av tjänstemän men en del är av så kallad politisk
karaktär och besvaras med att de ska komma de förtroendevalda tillkänna. Den här
gången handlar dessa synpunkter om en önskad skejtpark samt planer för ett
framtida kulturhus på Tjörn.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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h. Kurser och konferenser
Nämndledamoten Jonas Lindqvist, barnkonventionsansvarig, berättar om
barndagskonferensen i Örebro han deltog vid i mars 2011.
i. Förvaltningschefen informerar
Beslut
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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