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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutande

2016-01-25

Benita Nilsson (L)
Lennart Rosén (M)
Alma Nilsson (S)
Berndt Wångstedt (M)
Annika Andersson (M)
Ewa-Lena Svensson (L)
Barbro Johansson (KD)
Anette Johansson (MP)
Frank Holvik (C)
Bert-Inge Nordberg (S)
Tina Baudino (S)
Ulf Mellin (S)
Daniel Loch (TP)
Rikard Simensen (SD)

Övriga närvarande
Inger Forsberg Bergstam (M)
Kenneth Hermansson (L)
Dan Gustavsson (KD)
Belinda Olofsson Olausson (MP)
George Strömbom (C)
Klaes Lundin Eide (S)
John Sporrong (S)
Alma Sibrian (V)
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2016-01-25

§1

Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2016-01-25

§2

Anmälan av delegeringsbeslut 2016
2016/9
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden antagen delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.
Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Presidieutskottets delegeringsbeslut
2016-01-11 KFNPU § 1: Konstvandringen Södra Bohuslän får 15 000 kronor i
bidrag för att genomföra konstvandringen 2016.
Avtal
2015-12-23: Överenskommelse angående bidrag till Bästkustens Unicurl avseende
asfaltering vid Toreplan
2015-12-23: Överenskommelse angående bidrag till Friluftsfrämjandet avseende
byggandet av nödutgång till Torpet
2015-12-23: Överenskommelse angående bidrag till Hjälteby Sjöscoutkår avseende
inköp av segelbåt
2015-12-23: Avtal om leverans av NetLoan (Axiell)
2015-12-23: Avtal om underhåll av NetLoan (Axiell)
Personal
Anställningar 1-4/2016

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2016-01-25

§3

Fördelning av bidrag mellan studieförbund och kulturföreningar
2016
2016/7
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fördelar 310 000 kronor till kulturföreningarna på Tjörn
och 340 000 kronor till studieförbunden. 50 000 kronor av bidraget till
studieförbunden ingår inte i den totala potten utan ska istället sökas direkt av
studieförbunden för kulturverksamhet som främjar asylsökandes och nyanländas
integrering i samhället.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Skriftlig
reservation nedan.
Tjörnpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Alma Nilssons
förslag.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje år om fördelningen av bidragsmedel
mellan studieförbunden och kulturföreningarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2016-01-04
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:55-19:02
Förslag till beslut på sammanträdet
Bert-Inge Nordberg (S) föreslår återremiss.
Benita Nilsson (L) föreslår att ärendet avgörs idag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och förslaget att ärendet avgörs idag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet avgörs idag
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat
8 Ja-röster: Benita Nilsson, Lennart Rosén, Berndt Wångstedt, Annika Andersson,
Ewa-Lena Svensson, Barbro Johansson, Anette Johansson, Frank Holvik
6 Nej-röster: Alma Nilsson, Bert-Inge Nordberg, Tina Baudino, Ulf Mellin, Daniel
Loch, Rikard Simensen
Förslaget att ärendet avgörs idag väljs.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2016-01-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Benita Nilsson (L) föreslår att nämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet.
Alma Nilsson (S) förslår avslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt tjänsteutlåtandet.
Nämnden svarar ja.
Tjörnpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Alma Nilssons
förslag.
Socialdemokraterna reserverar sig och lämnar skriftlig reservation före justering.
Skriftlig reservation
Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige skall extra kostnader för flyktigmottaget
bekostas av Kommunstyrelsen. Att som beslutet nu göra ta 50 000 kronor av pengar
från Studieförbundens ordinarie verksamhet på Tjörn och bekosta en verksamhet som
Kommunstyrelsen skall finansiera.
Kommunstyrelsen har också fått extra statsanslag för att bekosta extra verksamhet
som uppstår i samband med flyktingmottagandet.
Beslutet skickas till
Berörda studieförbund

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2016-01-25

§4

Motion gällande gratis simskola
2015/37
Beslut
Majoriteten i kultur- och fritidsnämnden lämnar skriftligt svar på motionen gällande
gratis simskola på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-01-25:
Majoritetens svar på motion om införande av gratis simskola sommartid för
alla barn på Tjörn
Majoriteten kommer att fördubbla antalet platser i vintersimskolan på
Sundahallen från om med hösten/vintern 2016/2017. Vintersimskolan blir också
kostnadsfri för deltagarna.
Som vi tidigare svarat är även majoriteten ytterst angelägen om att våra barn och
unga utvecklar en god simkunnighet, badvett och säkerhet vid vatten.
Majoriteten kommer därför att göra den vintersimskola som vi driver idag
kostnadsfri för deltagarna. Den innefattar 30 platser. Detta startar inför
hösten/vintern 2016/2017. Då vi har fått möjlighet att hyra Sundahallen för
ytterligare en kursomgång vintertid får vi möjlighet att fördubbla antalet deltagare;
så vi får sammanlagt 60 kostnadsfria platser med start från samma tid.
Simundervisningen bedrivs i 6 olika grupper. På så sätt kan man bedriva
undervisning i öppna eller slutna grupper utifrån alla olika behov. Varje kurs är
upplagd på 10 tillfällen.
Genom att införa gratis vintersimskola inomhus tror vi att vi får en trygg
simundervisning i en hall där man har möjlighet att skärma av och bedriva
undervisning i slutna grupper och detta behövs. Viktigast är att vi får möjlighet att
fokusera på de barn som har störst behov.
Vi fortsätter att ordna sommarsimskolor på de nio platser som vi har idag.
Kommunen själv ansvarar för fyra av dem (Gråskär, Kårevik, Låka och Linneviken).
Fem av sommarsimskolorna Stockevik, Bleket, Klädesholmen, Gunneby och Lilla
Askerön) drivs av föreningar men med stöttning från kommunen med vissa praktiska
saker och ett ekonomiskt stöd.
Dessa simskolekurser innefattar vardera 20 tillfällen. Tjörnbarnen betalar här en
lägre avgift än de som inte är skrivna här.
Sommarsimskolan är viktig både för de barn som bor stadigvarande på Tjörn och de
som är fritidsboende. Att kombinera det med en mer riktad gratis vintersimskola
som särskilt vänds till de barn som behöver stärkt simundervisning främst i åk 3 tror
vi kan stärka simkunnigheten på Tjörn på ett bra sätt.
Vi är beredda att arbeta för att utöka antalet kostnadsfria platser på vintersimskola
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2016-01-25

om så skulle behövas framöver.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden möjlighet att yttra sig över
Gunilla Nordbergs (S) motion om gratis simskola.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-05, KFN § 51
Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-25, BU § 54
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott 2015-05-18, KFNPU § 6
Kommunfullmäktige 2015-02-26, KF § 46
Beslutsunderlag
Motion om gratis simskola
Kommunfullmäktiges beslut att motion får ställas
Tjänsteutlåtande den 2016-01-15
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden ska lämna majoritetens svar till kommunfullmäktige.
Nämnden svarar ja.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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