TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

1 [11]

2011-08-29

Plats och tid

Sundsby säteri kl 17:00-20:20

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Anders G Högmark (Moderaterna)
Inger Bergstam (Moderaterna)
Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Mikael Berntsson (Samhällets bästa)
Jonas Lindqvist (Centern)
Leif Göbel (Socialdemokraterna)
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Bernt Berndtsson (Moderaterna), tjg ers
Fredrik Dahne (Socialdemokraterna), tjg ers
Tina Baudino (Socialdemokraterna), tjg ers

Övriga närvarande

Anette Wallin (Folkpartiet), ej tjg ers
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare

Utses att justera

Tina Baudino (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, kommunhuset 2011-08-31

Paragraferer

45-52

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Tina Baudino (Socialdemokraterna)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-08-29

Datum för
anslagets uppsättande

2011-08-31

Datum för
anslagets nedtagande

2011-09-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2011-08-29

KFN § 45
Dnr. 11.023/006

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2011-08-29
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KFN § 46
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: Onsdagskören får avslag på sin ansökan om resebidrag men
förvaltningen donerar vängåvor som kören kan ta med på resan.
Dnr 11.022/805: De seglade för Tjörns ansökan återremitteras till presidieutskottet.
Dnr 11.022/805: Stiftelsen Säbygården får 20 000 kronor i anläggningsbidrag och
20 000 kronor för genomförda investeringar.
Dnr 11.074/871: Projektansökan ”Förundersökning, Trädgård på Sundsby säteri”
godkänns förutsatt att angivna kriterier uppfylls. Tjörns kommun blir projektägare.
Avtal
2011-06-03: STO-Förstahjälpengrupp, avtal gällande beredskap vid PinkPort 2 juli
2011-06-17: Tjörns Miljö AB, avtal för lokalvård 2011
2011-07-05: Kaffehuset i Sundsby, uppsägning av avtal
2011-07-14: Fastighetsförvaltningen, Tjörns kommun, hyreskontrakt för Radona
Beslut
Delegeringsbesluten noteras.

Justerandes sign
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KFN § 47
Dnr. 10.056/214

Detaljplan för Hövik 1:5 m fl
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om utställning över detaljplan för Hövik 5:1
m fl under perioden 2011-06-09 – 2011-07-15. Ärendet har tidigare varit på samråd.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och intendent Lars Eric Olssons tjänsteutlåtande
2011-07-26
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2010-06-14, § 52
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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2011-08-29
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KFN § 48
Dnr. 11.065/866

Utsmyckning av rondell i Södra hamnen, Skärhamn
Ärendebeskrivning
Skärhamns Frys ansöker hos samhällsbyggnadsnämnden om att få uppföra en så
kallad långebock i rondellen i Södra hamnen, Skärhamn. Ett arkitektkontor har tagit
fram bygghandlingar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill att kultur- och fritidsnämnden yttrar sig i frågan.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors och kultursekreterare Maria Bäckerstens
tjänsteutlåtande 2011-07-25
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på idén med en långebock som utsmyckning
i Södra hamnen, men avvaktar med att lämna övriga synpunkter i frågan tills ett
gestaltningsprogram har tagits fram för området. I detta program ser nämnden fram
emot att idén med långebocken tas med liksom tydliga riktlinjer för hur
utsmyckningen av Södra hamnen ska utformas, i fråga om placering, form och
konstnärlighet gestaltning.
Beslut
Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2011-11-07.
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KFN § 49
Dnr 11.073/885

Gemensamma låneregler och avgifter inom Bibliotek i Väst
Ärendebeskrivning
Tjörns kommunbibliotek vill införa gemensamma låneregler och avgifter med övriga
medlemskommuner i Bibliotek i Väst.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och bibliotekchef Evastina Tillbergs tjänsteutlåtande
2011-07-25
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att Tjörns kommunbibliotek inför
gemensamma låneregler och avgifter med övriga medlemskommuner i Bibliotek i
Väst, enligt bilaga 1. Lika låneregler och avgifter för Bibliotek i Väst.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att Tjörns kommunbibliotek inför
gemensamma låneregler och avgifter med övriga medlemskommuner i Bibliotek i
Väst, enligt bilaga 1. Lika låneregler och avgifter för Bibliotek i Väst.
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KFN § 50
Dnr 11.056/805

Ansökan från Stiftelsen Tjörns Ishall om bidrag till bygge av
skateramp
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Tjörns Ishall ansöker hos kommunstyrelsen om ett bidrag på 180 000
kronor för att bygga en skateramp vid ishallen i Rönnäng. Stiftelsen uppger att den
gärna ser att verksamheten sker i samråd med kultur- och fritidscentra.
Kommunstyrelsen ber kultur- och fritidsnämnden yttra sig i frågan.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2011-08-02
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att en skateramp byggs i Rönnäng och ser
det som självklart att kultur- och fritidscentra deltar i den framtida
skateverksamheten.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att en skateramp byggs i Rönnäng och ser
det som självklart att kultur- och fritidscentra deltar i den framtida
skateverksamheten.
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KFN § 51
Dnr 11.075/006

Ändring av datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträde
Ärendebeskrivning
Då kultur- och fritidsnämndens sammanträde 31 oktober 2011 krockar med
konferensen ”Av egen kraft – om barn och ungas rätt till kultur” föreslår
presidieutskottet att mötet flyttas till 7 november.
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 31 oktober 2011 flyttas till 7 november
2011.
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 31 oktober 2011 flyttas till 7 november
2011.
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KFN § 52

Information
a. Budgetuppföljning
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning 2011-06-30 presenteras.
b. Arkeologisk förundersökning: Boplats och täkt i Tångeröd
Bohusläns museum har med anledning av detaljplanen för området genomfört en
arkeologisk förundersökning i Tångeröd. Anläggningar och fynd har påträffats.

c. Frivillig marinarkeologisk utredning inom Rönnäng 1:75 m fl.
På uppdrag av Saltholmsgruppen Väst AB har Västarvet genom Bohusläns Museum
utfört en frivillig marinarkeologisk utredning av ett vattenområde i Rönnäng.
Ingenting av antikvariskt intresse påvisades.
d. 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 beröm till Säbygården och en guidning på
Nordiska Akvarellmuseet samt behovet av en ny idrottshall i Häggvall.
h. Kurser och konferenser
 Ska kommunerna fortsätta att äga och driva idrottsanläggningar? Stockholm
26 september 2011
 Av egen kraft – en konferens om barn och ungas rätt till kultur. Karlstad 31
oktober – 1 november 2011
j. Övrig information
Beslut
Informationen noteras.
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Bilaga 1: Lika låneregler och avgifter för Bibliotek i Väst
Alla bibliotek har olika avgifter och denna kompromiss har tagit tid att genomföra.
För att underlätta för besökaren har vi försökt göra det så enkelt som möjligt.
Huvudtanken är att lån och beställningar ska vara gratis. Undantag är filmer för
vuxna som kostar 10 kronor per lån.
Förseningsavgifter får man betala för varje påbörjad vecka. Barn betalar inga
förseningsavgifter.
Om uppgiften skiljer sig från tidigare anges detta kursivt.
Lånetider
4 veckor (28 dagar) är den vanligaste lånetiden. Gäller även för musik och spel.
2 veckor vid kö
2 veckor för tidskrifter
1 vecka för film
(Långlån och kortlån: Olika varianter finns lokalt)
Kostnader
Utlån: Gratis
Film: 10 kronor (tidigare: film för vuxna 20 kronor, film för barn 10 kronor)
Beställningar av media: Gratis (tidigare 5 kronor)
Förseningsavgift
10 kronor/påbörjad vecka för all media (tidigare 1 krona/dag/bok, 5 kronor/dag/film,
5 kronor/dag/musik-CD)
Ingen avgift för barn eller vid lån av barnmedia
Ingen påminnelseavgift
Fakturaavgift
Per utskickat krav: 10 kronor (tidigare 5 kronor)
Lånekort
Köp av nytt: 20 kronor (tidigare 10 kronor)
Spärr av kort: 100 kronor
Kopior
2 kronor/sida
Färgkopior: 4 kronor/sida
För kopior som beställs från andra bibliotek betalas den avgiften (kan variera)
Fax
2 kronor/sida
Påsar
2 kronor
Justerandes sign
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Skadat och förkommet (schablonpriser, om inte aktuellt pris finns att tillgå)
Bok för vuxna, talböcker, ljudböcker, DAISY, årgång tidskrifter: 250 kronor
Tidskrift, pocketbok, pekbok, länder i fickformat: 50 kronor
Barnbok: 150 kronor
Språkkurs, film: 500 kronor
Musik: 150 kronor
USB- minne, Mp3-spelare, CD-spelare, gångstavar, tevespel: inköpspris + 50 kronor
Låneregler
Åldersgräns för lånekort finns inte; lånekort delas ofta ut vid 6-årsålder.
För barn och ungdomar upp till 18 år ansvarar målsman för lån (förbindelsekort
skrivs).
För lån av film och tevespel är åldersgränsen 18 år utan fullmakt/tillåtelse från
målsman.
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