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2011-03-21

Plats och tid

Kommunhuset kl 17:00-20:25

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Anders G Högmark (Moderaterna)
Inger Bergstam (Moderaterna)
Berndt Wångstedt (Moderaterna)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Mikael Berntsson (Samhällets Bästa)
Jonas Lindqvist (Centern)
Leif Göbel (Socialdemokraterna), §§ 18, 22, 23
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Bernt Berndtsson (Moderaterna), tjg ers
Anette Wallin (Folkpartiet), tjg ers
Fredrik Dahne (Socialdemokraterna), tjg ers
Linn Snarset (Socialdemokraterna), tjg ers
Tina Baudino (Socialdemokraterna), tjg ers §§ 18-21, 24-28, 30-31

Övriga närvarande

Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Kurt Dahlberg, avdelningschef, §§ 22-23, 29
Lena Karlstedt, avdelningschef, § 24
Maria Bäckersten, kultursekreterare § 31

Utses att justera

Ulf Mellin (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, kommunhuset 2011-03-28

Paragrafer

18-31

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Ulf Mellin (Socialdemokraterna

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-21

Datum för
anslagets uppsättande

2011-03-29

Datum för
anslagets nedtagande

2011-04-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2011-03-21

KFN § 18
Dnr. 11.023/006

Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordning enligt kallelse.
Beslut
Dagordning godkänns med följande ändringar/tillägg:
1. Punkterna 5, 6 och 12 läggs först på sammanträdet.
2. Som övrig information anmäls parkeringssituationen på Låka badplats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 19
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.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Presidieutskottets delegeringsbeslut
Dnr 11.022/805: 5 000 kronor till Tjörns Fotoklubb för nyskapande och
gränsöverskridande verksamhet
Dnr 11.022/805: 50 procent av förlusten vid arrangemang, dock högst 2 000 kronor,
till Tjörns konstförening
Dnr 11.022/805: 5 000 kronor till Åstols Trädgårdsförening i verksamhetsbidrag
Dnr 11.030/805: 2 000 kronor till Bohusläns föreningsarkiv i driftsbidrag
Dnr 11.022/805: 4 000 kronor till Onsdagskören i arrangemangsbidrag
Beslut
Dnr 11.021/041 Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för
GR år 2012
Övrig delegering
Avtal
Dnr 11.027/844 Hyreskontrakt för lokal: Turistbyrån i Södra hamnen
Personal
Timrapporter 1-29/2011
Anställningar 1-13/2011
Beslut
Delegeringsbesluten noteras

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 20
Dnr. 11.037/042

Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2010
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2010 presenteras.
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2010 godkänns.
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2010 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 21
Dnr. 11.013/002

Ny delegationsordning: förvaltningschef mm.
Ärendebeskrivning
Ett förslag på ny delegationsordning för förvaltningschef mm. presenteras.
Yrkanden
Jonas Lindqvist (Centern) yrkar på att punkt 2 (Inrättande av ny befattning/tjänst)
stryks ur delegationsordningen.
Anders G Högmark (Moderaterna) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller Anders G Högmarks förslag.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delegationsordningen för förvaltningschef
mm, enligt bilaga 1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 22
Dnr. 11.031/046

Ändring av regelverket för balanskontot
Ärendebeskrivning
Enligt direktiv från ekonomiavdelningen måste regelverket kring balanskontot för
föreningsbidrag ändras. Anläggningsbidragen till föreningar ligger fast under tre år,
varefter de ifrågasätts i en fyraårscykel (inför 2011 ifrågasätts medel avsatta för 2006
och så vidare). Föreningar behåller bidraget om det finns en godtagbar anledning till
detta. Om behovet inte längre finns för avsatta medel måste enligt direktiv från
ekonomiavdelningen medlen återföras till driften för att användas innevarande år.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande
2011-03-10
Presidieutskottets förslag till beslut
Anläggningsbidragen till föreningar ligger fast under tre år, varefter de ifrågasätts i
en fyraårscykel (inför 2011 ifrågasätts medel avsatta för 2006 och så vidare).
Föreningar behåller bidraget om det finns en godtagbar anledning till detta. Om
behovet inte längre finns för avsatta medel, återförs medlen till driften med inriktning
att användas till ändamål för att de ideella föreningarna ska ha en långsiktig och
hållbar utveckling.
Beslut
Anläggningsbidragen till föreningar ligger fast under tre år, varefter de ifrågasätts i
en fyraårscykel (inför 2011 ifrågasätts medel avsatta för 2006 och så vidare).
Föreningar behåller bidraget om det finns en godtagbar anledning till detta. Om
behovet inte längre finns för avsatta medel, återförs medlen till driften med inriktning
att användas till ändamål för att de ideella föreningarna ska ha en långsiktig och
hållbar utveckling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 23
Dnr. 11.032/805

Balanskonto med bedömning av föreningsbidrag 2006
Ärendebeskrivning
Anläggningsbidragen till föreningar ligger fast under tre år, varefter de ifrågasätts i
en fyraårscykel (inför 2011 ifrågasätts medel avsatta för 2006 och så vidare).
Föreningsbidragen 2006 ska bedömas om de ska ligga kvar.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande
2011-02-28
Presidieutskottets förslag till beslut
2006 års äskanden av föreningsbidrag ligger kvar, eftersom behovet finns och
medlen kommer att användas 2011.
Beslut
2006 års äskanden av föreningsbidrag ligger kvar, eftersom behovet finns och
medlen kommer att användas 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 24
Dnr. 11.004/840

Handlingsplan för turism
Ärendebeskrivning
En handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 presenteras.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Lena Karlstedts tjänsteutlåtande
2011-03-14
Presidieutskottets förslag till beslut
Majoriteten föreslår att handlingsplanen godkänns. Oppositionen återkommer med
förslag till beslut på nämnden.
Yrkanden
Anders G Högmark (Moderaterna) yrkar bifall till att handlingsplanen godkänns med
följande tillägg:
1. Det är angeläget att löpande under perioden utveckla relevanta nyckeltal för
att än bättre kunna förfina uppföljningsarbetet.
2. Med hänvisning till Tjörns kommuns ansträngningar att utveckla en mer
hållbar turism bör försök göras med olika former av kollektivtrafik
(upplevelsebuss). Parallellt bör hög prioritet ges åt arbetet med ökad
tillgänglighet och flera p-platser för bilburna besökare.
Ulf Mellin (Socialdemokraterna) yrkar återremiss med följande tillägg:
1. Att programmet återremitteras för konkretiseringar i syfte att få fram fler
konkreta, kvantitativa och mätbara mål som kan ligga till grund för årlig
utvärdering och bedömning av insatserna.
2. Att en översikt och sammanställning måste finnas med av kommunens stöd
till olika turismsatsningar.
3. Att programmet kompletteras med ett bättre statistiskt underlag, nyckeltal
och utvecklingstendenser på viktiga områden exempel båtlivet,
besöksutveckling till destinationer, sysselsättningseffekter.
4. Att ett förslag om inrättande av en UpplevelseBuss ska arbetas in och
finansieras i budget 2012.
5. Att ett förslag om ett särkilt turistkonto – för kommunens proaktiva
medfinansiering av turismsatsningar i samverkan med andra aktörer – medtas
i förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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6. Att en dialog måste inledas kring näringslivets medfinansiering av
Turistbyrån. Det kan inte enkom vara skattebetalarna som ska stå för den
verksamheten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller Anders G Högmarks förslag.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Tjörns kommuns handlingsplan för en
hållbar natur- och kulturturism 2011-2014.
2. Det är angeläget att löpande under perioden utveckla relevanta nyckeltal för
att än bättre kunna förfina uppföljningsarbetet.
3. Med hänvisning till Tjörns kommuns ansträngningar att utveckla en mer
hållbar turism bör försök göras med olika former av kollektivtrafik
(upplevelsebuss). Parallellt bör hög prioritet ges åt arbetet med ökad
tillgänglighet och flera p-platser för bilburna besökare.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande samt
tillägg enligt bilaga 2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 25
Dnr. 10.093/805

Oppositionens ledamot i föreningsgruppen
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-02-07, § 4, att upplösa nämndens
arbetsgrupper, med undantag för föreningsgruppen.
Föreningsgruppen beslutades samtidigt bestå av nämndens presidieutskott samt två
ledamöter från majoriteten och en från oppositionen. Som ledamöter för majoriteten
valdes Inger Bergstam (M) och Ewa-Lena Svensson (Fp). Oppositionen bad att få
återkomma med namnet på sin ledamot.
Oppositionen föreslår att Bert-Inge Nordberg (S) väljs som ledamot i
föreningsgruppen.
Presidieutskottets förslag till beslut
Bert-Inge Nordberg (S) väljs som ledamot i föreningsgruppen.
Beslut
Bert-Inge Nordberg (S) väljs som ledamot i föreningsgruppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 26
Dnr. 11.025/214

Detaljplan: Dalbergen, Härön 1:4 m. fl.
Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Dalbergen på Härön var utställd 2006, då en rad synpunkter
framfördes från länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och fastighetsägare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu beslutat om en andra utställning fram till
2011-03-10.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och intendent Lars Eric Olssons tjänsteutlåtande
2011-02-14
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen, men
betonar att stora krav utifrån ett kulturhistoriskt värnande perspektiv måste ställas på
placering och gestaltning av den kommande bebyggelsen.
Vidare ska detaljplanen 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, men
betonar att stora krav utifrån ett kulturhistoriskt värnande perspektiv måste ställas på
placering och gestaltning av den kommande bebyggelsen.
Vidare ska detaljplanen 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 27
Dnr. 10.046/214

Detaljplan: Kroksdal 1:170, ”Tennistomten”
Ärendebeskrivning
Programmet för ”Tennistomten” var utställt 2010-04-27 – 2010-05-25 och mottogs
mycket väl. Endast smärre synpunkter framfördes.
Området ligger i centrala Skärhamn, norra Kroksdal och omfattar cirka två hektar.
Här planeras att uppföras några bostadsbyggnader antingen som flerbostadshus i två
våningar eller sex radhus i två våningar. Den förskola som idag finns i tillfälliga
lokaler inom planområdet ges möjlighet att vara kvar.
Marken bedöms vara lämplig för bostadsändamål och ligger i ett område med
befintlig villabebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer att anknyta till den
befintliga bebyggelsen i skala och materialval.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och intendent Lars Eric Olssons tjänsteutlåtande
2011-03-14
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2010-06-14, § 51
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 § 28
Dnr. 11.038/805

Reviderat beslut: Fördelning av bidrag mellan studieförbund och
kulturföreningar
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-02-07, § 5, om fördelningen av
bidragsmedel mellan studieförbunden och kulturföreningarna. Det totala bidraget är
på 700 000 kronor.
På grund av felaktigheter i uträkningen av summorna i tjänsteutlåtandet som låg till
grund för beslutet krävs ett nytt beslut om fördelningen. Samtidigt hävs det
ursprungliga beslutet.
Bidraget till studieförbunden, betalas ut enligt gällande rekommendationer från
Folkbildningsrådet (rev. 2007).
Följande bidragsfördelning föreslås för 2011:
Studieförbunden
Kulturföreningar
Anläggningar och
skötsel (kulturföreningar)
Totalt

467 000 kronor
133 000 kronor
100 000 kronor
700 000 kronor

Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och kultursekreterare Maria Bäckerstens
tjänsteutlåtande 2011-03-14
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-02-07, § 5
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-02-07, § 5, hävs.
2. Följande bidragsfördelning görs: 467 000 kronor till studieförbunden,
133 000 kronor till kulturföreningar och 100 000 kronor till kulturföreningar
för anläggningar och deras skötsel (gäller De seglade för Tjörn, Tjörns
hembygdsförening, Säbygårdens stiftelse och Klädesholmens sillmuseum).

Justerandes sign
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KFN § 29
Dnr. 11.039/805

Skärhamns IK: Ansökan om förtida utbetalning av resterande
föreningsbidrag
Ärendebeskrivning
Skärhamns IK ansöker om att få ut andra delen av föreningsbidraget för 2011 på
124 360 kronor snarast istället för sista veckan i maj som regelverket föreskriver.
Eftersom bidraget bygger på kostnader som föreningen hade 2009 och elkostnaden
dramatiskt skiljer sig för 2010 på grund av den hårda vintern har föreningen ett
behov av att snarast få ut resterande föreningsbidrag.
Föreningen har i dagsläget inga skulder till Tjörns kommun utan allt är reglerat.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande
2011-03-11
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden upphäver den del av beslutet 2010-12-06, § 91,
punkt 1 (godkännande av föreningsbidragsgruppens förslag till fördelning av
föreningsbidrag) som avser Skärhamns IK: ”Föreningens utbetalning
kommer att bli första halvan i sista veckan i januari och andra halvan i sista
veckan i maj.”
2. Kultur- och fritidsförvaltningen betalar ut resterande föreningsbidrag 2011
till Skärhamns IK snarast istället för sista veckan i maj.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta följa Skärhamns
IK:s ekonomi.

Justerandes sign
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KFN § 30
Dnr. 11.036/111

Val av ledamot till styrgruppen för Oceanum
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-28, § 21, att en styrgrupp för Oceanum skulle
inrättas. Kultur- och fritidsnämnden skulle då utse två representanter till gruppen, en
vardera från majoritet och opposition.
Kultur- och fritidsnämnden utsåg Benita Nilsson (Folkpartiet) och Eva Lind
(Socialdemokraterna) till nämndens representanter i styrgruppen för Oceanum.
Då Eva-Lind inte längre är ledamot i kultur- och fritidsnämnden ska en ny
representant från oppositionen väljas.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2010-02-15, § 14
Kommunstyrelsens beslut 2010-01-28, § 21
Beslut
Leif Göbel (Socialdemokraterna) väljs till ny ledamot för kultur- och fritidsnämnden
i styrgruppen för Oceanum.

Justerandes sign
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KFN § 31

Information
a. Aktuellt om kulturföreningarna
Frågan om ersättningsnivåerna till kulturföreningarna på Tjörn har aktualiserats på
senare tid, bland annat i dagspressen.
b. Renovering av kommunhuset och ändrade öppettider
Ombyggnaden av kommunhusets entréplan är i full gång och påverkar bland annat
bibliotekets öppettider.
c. Kommunstyrelsen avslår erbjudande om förvärv av Röahallen
Med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens och Tjörns Bostads AB:s remissvar
avslårs Skärhamns Idrottsklubbs affärsförslag om köp av Röahallen.
d. Boverket avslår ansökan om bidrag till renovering av stenmagasinet
Kultur- och fritidsförvaltningen ansökte i höstas om bidrag till renovering av
stenmagasinet på Sundsby säteri. Boverket har nu avslagit ansökan.
e. Verksamhetsplan för turism 2011
En verksamhetsplan för turism 2011 presenteras.
f. Inbjudan till nätverksträff inför turismsäsongen 2011
Näringsliv, föreningar och andra aktörer inom turismnäringen är välkomna till möte
där alla får möjlighet att berätta om sina planer inför kommande turismsäsong, tisdag
12 april klockan 18:30 på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.
g. Dags att utse årets särskilda utmärkelser och stipendiat
Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser
och att söka nämndens stipendium för unga. Sista ansökningsdag är fredag 1 april.
h. Kurser och konferenser
Periodens konferenser är Kulturens roll i samhällsutvecklingen, Göteborg 7 april,
samt Förutsättningar för föräldrastöd, Göteborg 18 maj.
i. Förvaltningschefen informerar
Förvaltningsschefen informerade om budgetprocessen, renoveringarna på Sundsby,
kultur- och fritidsnämndens utbildningsdag 13 april och att en privatperson stämt
Tjörns kommun i en markfråga vid Låka badplats.
j. Övrig information: Parkeringsplatser vid Låka badplats
Det behövs fler parkeringsplatser vid Låka badplats.
Beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen uppmanas se över parkeringssituationen vid Låka.
I övrigt noteras informationen.
Justerandes sign
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Delegationsförteckning:
Kultur- och fritidsnämnden, till förvaltningschef
Ärende

Delegat

Villkor/kommentar
Med rätt till vidaredelegering

1

Tillsättning av befattning/tjänst

Förvaltningschef

2

Inrättande av ny befattning/tjänst

Förvaltningschef

3

Beslut om lönesättning av
personal

Förvaltningschef

4

Förhandlingsansvar enligt MBL

Förvaltningschef

5

Förhandlingsansvar enligt MBL
vid tvisteförhandling

Personalchef

6

Beslut om arbetsmarknadsåtgärd

Förvaltningschef

Efter samråd med personalchef

7

Uppsägning och avsked av
personal

Förvaltningschef

Efter samråd med personalchef

8

Beslut om disciplinåtgärd

Förvaltningschef

Efter samråd med personalchef

9

Beslut om förbud mot bisyssla

Förvaltningschef

Efter samråd med personalchef

10

Fullmakt att föra Tjörns
kommuns talan

Förvaltningschef

Med rätt till vidaredelegering

11

Beslut att väcka talan i ärende i
rättslig instans

Förvaltningschef

Justerandes sign
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12

Teckna avtal för Tjörns kommun
inom nämndens ansvarsområde
enligt reglementet

Förvaltningschef

13

Träffa och säga upp serviceavtal,
hyresavtal,externa konsult- och
nyttjanderättsavtal samt andra
avtal inom nämndens
ansvarsområde

Förvaltningschef

Med rätt till vidaredelegering

14

Beslut att ej lämna ut allmän
handling

Förvaltningschef

Efter samråd med jurist

15

Avvisa överklagan som inkommit
försent

Förvaltningschef

Efter samråd med jurist

16

Utse beslutsattestanter med
ersättare

Förvaltningschef

17

Ändring av verksamhetens
öppettider under helger och
skollov samt stängning när
särskilda skäl föreligger

Förvaltningschef

Med rätt till vidaredelegering

18

Inköp av konst till kommunens
konstsamling, enligt budget

Förvaltningschef

Med rätt till vidaredelegering

19

Försäljning och bortskänkning av
kasserade inventarier samt böcker
inom nämndens ansvarsområde

Förvaltningschef

Med rätt till vidaredelegering

20

Registrera och bevilja tillstånd för
lotteri samt kontroll av beviljade
lotteritillstånd

Förvaltningschef

Med rätt till vidaredelegering

21

Utse ersättare för förvaltningschef

Förvaltningschef

Vid semester och annan
kortare frånvaro

22

Utse ersättare för avdelningschef

Förvaltningschef

Med rätt till vidaredelegering
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Bilaga 2

Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträde 2011-03-21
Punkt 7. ”Tjörn – möjligheternas ö” –
Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011 - 2014

Ambitionerna med programmet är goda och uttrycker de positiva möjlighet som turismen kan få för
arbete, företagande och upplevelser.
Då turismen inte bara handlar om upplevelser för tjörnbor och besökare, utan är strategisk som
näringslivsfråga är det viktigt att kommunens handlingsplan är tydlig, mätbar och utvärderingsbar.
Föreslagen i handlingsplanen är i för stora delar deskriptiva och ger exempel på vad som kan göras.
Programmet är svårt för fullmäktige och nämnd att utvärdera. För att bli en strategisk handlingsplan
måste kommunens åtaganden vara tydliga och finansiering klarlagd.
På flera områden som behandlas i programmet krävs att kommunen tar fram konkreta och mätbara
mål, nyckeltal och mått på verksamheter och prestationer.
Statistiken, inte minst när det gäller utvecklingstrender, är för bristfällig på många områden för att
kunna fungera som vägledning för beslut om vilka åtgärder som krävs. Det blir svårt att göra en seriös
analys om insatta medel och åtgärder gett resultat eller vad som är trender och tendenser inom turismen.
Detta är betydelsefullt då många åtgärder görs med olika inblandade aktörer. Metoder för att
kvalitetssäkra de kommunala insatserna saknas.
Programmet måste självklart årsvis brytas ner i betydligt mer konkreta verksamhetsmål som måste
relateras till budget och investeringsbeslut. Annars blir det fromma förhoppningar och ingen verkstad.
Programmet ger ingen överblick eller vägledning om de samlade kommunala resurserna för att
främja turismen. Den bristen måste åtgärdas för att samlat kunna bedöma insatserna och utvärdera dem
utifrån perspektivet av en processtyrd verksamhet och organisation. Nämnden bör också ha ett samlat
konto för sina stödinsatser inom turismområdet.
På flera håll i programmet talas det om hållbar turism som viktigt mål. Däremot behandlas t ex inte
och inga förslag till åtgärder föreslås för att lösa P-problemen i kustorterna och att minska biltrafiken
kring de mest frekventerade turistdestinationerna. Det rimmar inte med av fullmäktige antaget program
”Handlingsplan för kollektivtrafiken K2020 lokalt” eller ”Klimatplanen”.
Bristen på P-platser och kollektiva komplement/alternativ är en av de mest hämmande barriärerna för
flera turistföretag. Och det är fortfarande inte acceptabelt att över 80 procent av resorna till de tre
främsta turistmålet Akvarellmuséet, Pilane och Sundsby sker med bil. Just av den anledningen måste ett
förslag om en UpplevelseBuss ingå.
Förslag till beslut:
Att programmet återremitteras för konkretiseringar i syfte att få fram fler konkreta, kvantitativa och
mätbara mål som kan ligga till grund för årlig utvärdering och bedömning av insatserna.
Att en översikt och sammanställning måste finnas med av kommunens stöd till olika turismsatsningar.
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Att programmet kompletteras med ett bättre statistiskt underlag, nyckeltal och utvecklingstendenser på
viktiga områden exempel båtlivet, besöksutveckling till destinationer, sysselsättningseffekter.
Att ett förslag om inrättande av en UpplevelseBuss ska arbetas in och finansieras i budget 2012.
Att ett förslag om ett särkilt turistkonto – för kommunens proaktiva medfinansiering av
turismsatsningar i samverkan med andra aktörer – medtas i förslaget.
Att en dialog måste inledas kring näringslivets medfinansiering av Turistbyrån. Det kan inte enkom
vara skattebetalarna som ska stå för den verksamheten.
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