
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
Sammanträdesdatum  2015-08-31

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00–19:55

Ajournering 18:48–19:51

Utses att justera Tina Baudino (S)  

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 38-45

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Britta Leander

Ordförande _____________________________________________________________
Lennart Rosén 

Justerare _____________________________________________________________
Tina Baudino  

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-08-31

Anslaget sätts upp 2015-09-04

Anslaget tas ner 2015-09-25

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Lennart Rosén (M), tf ordf.
Alma Nilsson (S)
Annika Andersson (M)
Ewa-Lena Svensson (FP)
Anette Johansson (MP)
Bert-Inge Nordberg (S)
Tina Baudino (S)
Ulf Mellin (S)
Daniel Loch (TP)
Rikard Simensen (SD)

Övriga närvarande Inger Forsberg Bergstam (M)                  ers:Berndt Wångstedt (M)
Kenneth Hermansson (FP)                      ers:Benita Nilsson (FP)
George Strömbom (C)                          ers:Frank Holvik (C)
Klaes Lundin Eide (S)                        ers:Barbro Johansson (KD)

 
Rosalie Sanyang (S), ej tjänstgörande ersättare
John Sporrong (S), ej tjänstgörande ersättare
Katarina Johansson (V), ej tjänstgörande ersättare
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Anna Orvefors, processledare – endast information
Åsa Jansson, processledare – endast information
Katarina Hillberg, ekonomichef – endast information
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Information till kultur- och fritidsnämnden

2015/23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av information.

Sammanfattning
Följande information lämnas för kännedom till kultur- och fritidsnämnden i juni 
2015:

1. Budget 2016. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-11, KF § 133, att 
godkänna majoritetens förslag till budget 2016 och preliminär budget 2017–
2018 samt investeringsbudget 2016 och plan 2017–2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

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:

Ordförandebeslut
Ansökan om starttillstånd för reparation och målning av Säbygårdens byggnader

Presidieutskottets delegeringsbeslut
Inga

Avtal
2015-08-18 Ny avtalsperiod för överenskommelsen gällande biblioteksverksamhet 
– Dyröns Idrottsförening
2015-08-18 Ny avtalsperiod för överenskommelsen gällande biblioteksverksamhet 
– Häröns Intresseförening
2015-08-18 Ny avtalsperiod för överenskommelsen gällande biblioteksverksamhet 
– Åstols Samhällsförening
2015-08-18 Ny avtalsperiod för överenskommelsen gällande biblioteksverksamhet 
– Klädesholmens Samhällsförening

Personalärenden
Anställningar 9-11/2015 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Handlingsplan för stärkt och samordnad barn- och ungdomskultur 
2016-2020

2015/51

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av utvärderingen av planen för 

samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 2010–2015 och godkänner 
den nya handlingsplanen.

2. Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 2016–
2020 godkänns och skickas till kommunstyrelsen, som föreslås ta in beslut 
om godkännande även från barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden.

Barnkonventionen
Genom handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 
uppfyller Tjörns kommun barnkonventionens artiklar inom berörda områden.

Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur har reviderats. 
Den nya planen gäller åren 2016–2020.

Beslutsunderlag
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 2016–2020 
(ändringar gulmarkerade)

Röster från en ö – en utvärdering av Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- 
och ungdomskultur 2010–2015

Tjänsteutlåtande den 2015-06-22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Remiss: Strategi Skola 2025

2015/42

Beslut
Paragrafen justeras omedelbart.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande remissvar, gällande konsekvenser av en 
eventuell omstrukturering av kommunens skolor med tanke på målen inom Barn- 
och ungaplanen samt övergripande kommunala perspektiv: 

4.4.2 Kompetensförsörjning 
Kompetensen behöriga musiklärare för åk 3-5 köps i nuläget in från Kulturskolan. 
Hur påverkas musikämnet om sexorna kommer att finnas på yngreskolorna? I åk 6 
sätts det betyg. Detta kommer att betyda ett utökat ansvar och kräva mer arbetstid av 
de undervisande musiklärarna. 
Kraven ökar även på skolbiblioteken och deras personal om sexorna flyttas till 
yngreskolorna. 

4.7 Framgångsfaktorer i Tjörns kommuns skolverksamheter
I rapporten Skola 2025 nämns inte Tjörns omfattande kulturarbete inom skolan 
överhuvudtaget. Vi vill betona Handlingsplanen för barn- och ungdomskultur i 
allmänhet och Kulturträdet i synnerhet som en av framgångsfaktorerna inom Tjörns 
skolor.

En annan framgångsfaktor är överenskommelsen om skolbibliotek i Tjörns kommun 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, som 
inte heller nämns i rapporten.  

Ur Barn-och ungaplanen 2013-2023:
Mål och inriktning för Tjörns kommuns arbete 2013-2023:
Kultur och konstnärliga uttryckssätt ska vara en självklar del i all 
verksamhet från förskolan och uppåt.
Prioriterat mål 4: Möjligheten att möta och utöva konst och kultur ska 
stärkas. Uppfylld handlingsplan Stärkt barn- och ungdomskultur

4.8.6 Fysisk miljö
I rapporten redovisas ett överskott på lokaler. Vi ser inte det överskottet inom 
lokaler för estetisk verksamhet och vill poängtera behovet av dessa lokaler för att 
kunna uppfylla läroplanen. Det gäller musik- och bildsalar men även lokal för dans 
och drama (liknande rörelserummet på Fridas Hage). Redan nu råder brist på 
musiksal inför läsåret 2015-2016 på vissa skolor, till exempel Rönnängs skola. 

Om elever från Långekärrs skola ska flyttas till Kållekärrs skola tillsammans med 
sexorna funderar vi kring hur lokalfrågan ska lösas. När förskolan behövde lokaler i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kållekärrs skola fick skolbiblioteket flytta till fyra små rum som inte var anpassade 
till verksamheten. Biblioteket har ännu inte flyttat tillbaka. Vad händer om ännu fler 
elever ska tas in på Kållekärrs skola? Samtliga skolor är enligt skollagen ålagda att 
ha ett skolbibliotek. Vi ser att samma problematik kan komma att uppstå på 
ytterligare skolor.

Ur Barn-och ungaplanen 2013-2023:
Mål och inriktning för Tjörns kommuns arbete 2013-2023:
- alla verksamheter och lokaler för barn och unga ska hålla hög kvalitet
- kultur och konstnärliga uttryckssätt ska vara en självklar del i alla 
verksamheter från förskolan och uppåt

Övriga synpunkter på rapporten:
Kulturskolan berikar genom att bedriva undervisning dagtid på skolorna. Hur 
regleras detta i skola 2013-2023? Hur ser man på lokalfrågan vad gäller enskild 
musikundervisning? 

För att kunna följa och utföra handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur måste lokaler, rätt anpassade för verksamheten, finnas på varje skola 
för att bedriva undervisning. Dessa lokaler ska så långt det är möjligt permanentas.  
Då alla barn bör ha samma förutsättningar, oavsett var de bor, ska undervisningen 
ges med samma utbud och möjligheter.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat rapporten Strategi Skola 2025 på remiss till nämnder 
och styrelser.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-04-23, KSAU § 92

Beslutsunderlag
Strategi Skola 2025

Missiv

Tjänsteutlåtande den 2015-06-22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Planprogram Stora Dyrön

2015/54

Beslut
Nämnden inget att erinra mot planprogrammet, förutsatt att den anpassas efter 
kulturmiljön och friluftslivet enligt definitionen som antogs av kultur- och 
fritidsnämnden 2008-09-29 § 65 (första och andra stycket nedan) samt att särskild 
hänsyn tas enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-02-06, § 6 (tredje stycket 
nedan):

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.

För att bevara Tjörns kommuns unika och attraktiva landskapsbild är det viktigt 
att redan vid planeringen av nya byggnader och bostadsområden ta hänsyn till 
att horisontlinjen för berg och landskap bevaras.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden erbjuds möjlighet att yttra sig om Planprogrammet för 
Stora Dyrön. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut 2015-05-12, KMSU 
§ 103 

Beslutsunderlag
Planprogram för Stora Dyrön

Tjänsteutlåtande den 2015-07-02
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Antagande av plan för intern kontroll

2015/58

Beslut
Plan för intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 6 § 7 ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat risker inom nämndens 
ansvarsområden och sammanställt en plan för intern kontroll.

Beslutsunderlag
Plan för intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteutlåtande den 2015-08-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45

Förprojektering av kulturhus

2015/56

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beställer arbete med förprojektering av kulturhus.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
En beställning av förprojekteringsarbete av kulturhus ska göras.

Beslutsunderlag
Blankett: Beställning av förprojektering

Tjänsteutlåtande den 2015-08-12

Ajournering
Ajournering begärs av oppositionen och mötet ajourneras 19:48 – 19:51

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill beställa arbete med förprojektering av kulturhus.
Alma Nilsson (S) begär ajournering.
Ajournering i tre minuter. 
Alma Nilsson (S) meddelar att oppositionen ställer sig bakom att utredning påbörjas 
inför byggande av kulturhus.
Ordförande frågar på nytt om nämnden vill beställa arbete med förprojektering av 
kulturhus.
Nämnden svarar ja.
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