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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande 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  
Dan Gustavsson (KD)
George Strömbom (C)
John Sporrong (S)

Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Tina Liljered-Myremark, avdelningschef
Alexander Strömberg, föreningskonsulent
Anna Gustafsson, kultursamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§62

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen, efter att workshopen om 
friluftsplanen strukits. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63

Anmälan av delegeringsbeslut 2015

2015/13

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
1. Tjörns kultur- och teaterförening får 10 000 kronor till ett 

metodutvecklingsprojekt med syfte att få in fler unga i teaterlivet.
2. Stiftelsen Säbygården får 3 000 kronor till att finansiera återstoden av ett 

inköp av värmepump.

Avtal
Inga för perioden.

Personalärenden
Anställningar 17-18/2015
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64

Stiftelsen Tjörns Ishall: Ansökan om extra bidrag

2015/71

Beslut
Stiftelsen Tjörns ishall får 142 000 kronor i extra bidrag för att täcka underskottet till 
och med 31 december 2015.

Nämnden noterar att den nyrekryterade verksamhetschefen ska ta tag i frågan om 
ishallen med kraft när hon börjar sin tjänst i februari 2016.

Barnkonventionen
Nämnden har använt barnchecklistan i sin bedömning av ärendet och stor hänsyn 
har tagits till att så många barn nyttjar ishallen dagligen.

Sammanfattning
Stiftelsen Tjörns ishall ansöker under hösten 2015 om totalt 750 000 kronor i bidrag 
som en kortsiktig lösning på det underskott som uppstått under året.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sina möten i oktober och november 2015 
att ge Stiftelsen Tjörns ishall bidrag på totalt 608 000 kronor. 

Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-11-09, KFN § 60
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-05, KFN § 53

Beslutsunderlag
Ansökan om akut extra bidrag

Överenskommelse gällande bidrag till Stiftelsen Tjörns ishall avseende stiftelsens 
underskott 2015

Tjänsteutlåtande den 2015-11-16

Beslutet skickas till
Stiftelsen Tjörns Ishall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65

Idrottspolitiskt program

2015/76

Beslut
1. All text i avsnittet Integration ersätts av: ”Idrotten förenar människor. 

Oavsett språk, kultur och etniskt ursprung kan människor idrotta 
tillsammans. Idrottsföreningarna är en viktig och omistlig aktör för att skapa 
en lyckad integration av människor från skilda kulturer. Det är därför viktigt 
att vi skapar en öppen och individuell dialog med idrottsföreningarna, där 
Tjörns kommun vill bidra och hjälpa föreningarna att utnyttja kraften i sina 
olika förutsättningar och möjligheter för det nödvändiga brobygget mellan 
människor med olika bakgrund som vi har framför oss.”

2. Förvaltningen får i uppdrag att i avsnittet Kultur lyfta fram möjligheten för 
idrottsföreningar att samverka med kultur- och fritidsförvaltningen.

3. Efter att ovan korrigeringar gjorts godkänner kultur- och fritidsnämnden 
Idrottspolitiskt program för Tjörns kommun och överlämnar det till 
kommunstyrelsen med rekommendationen att programmet skickas på remiss 
till berörda nämnder.

4. Kultur- och fritidsnämnden skickar programmet på remiss till kommunens 
idrottsföreningar.

 
Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktats.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen ska i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen ta fram ett idrottspolitiskt program för 2016-2020. 
Programmet ska vara ett styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett 
vägledande dokument för andra nämnder och bolag. Det ska även innehålla 
spontanidrotten. 

Under 2015 har ett program arbetats fram tillsammans med en styrgrupp från olika 
förvaltningar och även i samarbete med Västsvenska idrottsförbundet och 
föreningslivet på Tjörn. Ett arbetsmaterial var uppe för diskussion i kultur- och 
fritidsnämnden där en del synpunkter lyftes. De synpunkterna är nu medtagna i det 
program som presenteras. 

Beslutsunderlag
Idrottspolitiskt program, Tjörns kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande den 2015-12-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Frank Holvik (C) föreslår att all text i avsnittet Integration ersätts av: ”Idrotten 
förenar människor. Oavsett språk, kultur och etniskt ursprung kan människor idrotta 
tillsammans. Idrottsföreningarna är en viktig och omistlig aktör för att skapa en 
lyckad integration av människor från skilda kulturer. Det är därför viktigt att vi 
skapar en öppen och individuell dialog med idrottsföreningarna, där Tjörns kommun 
vill bidra och hjälpa föreningarna att utnyttja kraften i sina olika förutsättningar och 
möjligheter för det nödvändiga brobygget mellan människor med olika bakgrund 
som vi har framför oss.” 

Benita Nilsson (L) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att i avsnittet Kultur lyfta 
fram möjligheten för idrottsföreningar att samverka med kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill godkänna det idrottspolitiska programmet med 
föreslagna korrigeringar.
Nämnden svarar ja.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66

Föreningsbidragen 2016

2015/1

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningsbidragsgruppens förslag till 
fördelning av föreningsbidrag:

Anläggningsbidrag      19 500
Driftsbidrag 1 909 409
Utbildningsbidrag          75 000
Lönebidrag     152 444
Verksamhetsbidrag    528 445
Ishallen 1 500 000
Drift konstgräs                                                     400 000
Projekt/Aktivitetsbidrag          30 000
SISU/VSIF- idrottsutbildarna                                  30 000
Bygdegårdar                                15 000
Kultur- och idrottsskola       20 000
Reserv                                                                  310 202
Anläggningsmedel                                                  1 500 000 
Summa                6 515 000  

Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktats.

Sammanfattning
Föreningsbidragen 2016 ska fastställas.

Beslutsunderlag
Förslag till föreningsbidragsfördelning 2016 
Förslag till föreningsbidrag 2016 
Verksamhetsbidrag 2016  
Anläggningsbidrag 2016 
Utbildningsbidrag 2016 
Tjänsteutlåtande den 2015-12-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67

Fördelning av resterande anläggningsmedel 2015

2015/78

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelningen av resterande anläggningsmedel 
för 2015, enligt följande:

Hjälteby sjöscoutkår – segelbåt      50 000
Hjälteby sjöscoutkår – kanotställ      14 250
Åstols idrottsförening – ishockeymål 4 300
M/S Atene – nödutgång      66 450
M/S Atene – flytoveraller      20 000
GF Atletica – asfaltering av parkering    200 000
Dyröns idrottsförening – branddörr      15 000
Friluftsfrämjandet – nödutgång Torpet      10 000
Friluftsfrämjandet – förbandslådor        5 000
Bästkustens unicurl      25 000
Tjörns tennisklubb – tak Kroksdalshallen    150 000
Summa    560 000

Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktats. 

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-12-15, KFN § 78, att avvakta med 
fördelning av hela summan på 2 000 000 kronor till föreningar med anläggningar då 
en genomlysning av fem föreningar skulle genomföras under 2015. 

Föreningsbidragsgruppen har nu tagit fram ett förslag på fördelning av kvarvarande 
anläggningsmedel för 2015. 

Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-15, KFN § 78

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2015-12-03

Beslutet skickas till
Berörda föreningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68

Revidering av regelverket för föreningsbidrag för fritidsföreningar

2015/79

Beslut
Kultur och fritidsnämnden godkänner föreslagna revideringen av regelverk för 
föreningsbidrag. Förvaltningen får i uppdrag att göra en mer genomgripande 
revidering av föreningsbidragsregelverket under 2016. 

Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktats.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden gav 2014-12-15, KFN § 78, förvaltningen i uppdrag att i 
samråd med föreningsbidragsgruppen göra en genomlysning av 
föreningsbidragssystemet. Med anledning av kommunens revision av 
föreningsbidragen som gjordes under 2015 samt genomlysningen av fem föreningar 
med anläggning, påbörjades inte genomlysningen av föreningsbidragen under 2015. 
Detta då båda rapporterna är viktiga delar som ska beaktas när föreningsbidragens 
regelverk genomlyses och revideras.

En mindre justering av regelverket föreslås göras i väntan på en mer genomgripande 
revidering som görs 2016.

Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-15, KFN § 78

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2015-12-03
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