
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
Sammanträdesdatum  2015-03-16

Kultur- och fritidsnämnden

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

Utses att justera Ulf Mellin 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Paragrafer 12-20

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Britta Leander

Ordförande _____________________________________________________________
Benita Nilsson 

Justerare _____________________________________________________________
Ulf Mellin  

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-03-16

Anslaget sätts upp 2015-03-18

Anslaget tas ner 2015-04-08

Protokollets förvaring Kultur- och fritidsförvaltningens expedition

Underskrift ____________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Rosalie Sanyang (S)                          ers:Bert-Inge Nordberg (S)

Inger Forsberg Bergstam (M)
Kenneth Hermansson (FP)
Dan Gustavsson (KD)
Katarina Johansson (V)

Evike Sandor, förvaltningschef
Marie Bergdahl, projektledare (§14)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen, med följande tillägg:

 Valsängs RF: Ansökan om extra bidrag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

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
 Föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän får 12 000 kronor i bidrag till 

konstvandringen som ska genomföras påsken 2015.
 Bohusläns Föreningsarkiv får 2 000 kronor i driftsbidrag för verksamhetsåret 

2015. Hälften tas från föreningsbidrag för fritidsföreningar och hälften från 
föreningsbidrag för kulturföreningar.

Avtal
-

Personalärenden
Anställningar 1-10/2015
Timrapporter 1-4/2015
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14

Information till kultur- och fritidsnämnden

2015/23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av informationen.

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

1. Redovisning av uppdraget att projektera för nytt kulturhus/ungdomens hus

2. Kommunstyrelsen godkänner sammanslagning av styrgrupper

3. Kommunfullmäktige antar biblioteksplan 2015–2018

4. Kommunstyrelsen ger Tjörns konståkningsklubb sponsorbidrag till att 
arrangera Synkro-SM

5. Förvaltningschefen informerar

6. Övrig information
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Fördelning av bidrag mellan studieförbund och kulturföreningar 
2015

2015/18

Beslut
Följande bidragsfördelning görs: 340 000 kronor till studieförbunden, 210 000 
kronor till kulturföreningar och 100 000 kronor till anläggningar och deras skötsel 
(gäller De seglade för Tjörn, Tjörns hembygdsförening, Säbygårdens stiftelse, 
Åstols hembygdsförening och Klädesholmens sillmuseum).

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 beslutar varje år om fördelningen av bidragsmedel 
mellan studieförbunden och kulturföreningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-02-23

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden godkänner tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Kompletterande val till politisk styrgrupp för revidering av 
handlingsplanen för konst i offentlig miljö

2015/21

Beslut
Rosalie Sanyang (S) väljs till ledamot i politisk styrgrupp för revidering av 
handlingsplanen för konst i offentlig miljö.

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
Oppositionen ska välja en ledamot till politisk styrgrupp för revidering av 
handlingsplanen för konst i offentlig miljö. 

Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-02-02, KFN § 9
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-10-06, KFN § 64

Förslag till beslut på sammanträdet
Alma Nilsson (S) föreslår att Rosalie Sanyang (S) väljs till ledamot i politisk 
styrgrupp för revidering av handlingsplanen för konst i offentlig miljö.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Alma Nilssons förslag.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Ansökan om starttillstånd för reparation och renovering av 
badplatser

2015/27

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om starttillstånd för 
reparation och renovering av badplatser. 

Paragrafen justeras omedelbart.

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 ansöker om starttillstånd för reparation och renovering 
av badplatser. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-02-23

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden godkänner tjänsteutlåtandets förslag till beslut och 
om paragrafen ska justeras omedelbart.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2014

2015/22

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2014 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
Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2014 ska godkännas.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2014

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden godkänner bokslutet 2014.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Tjörns kommuns kulturmiljöprogram 2015

2012/35

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till kulturmiljöprogram för Tjörns 
kommun 2015. 

Paragrafen justeras omedelbart.

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 över förslaget till 
kulturmiljöprogram för Tjörns kommun 2015. 

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-06, SBN § 37
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-04-24, KFN § 26

Beslutsunderlag
Kulturmiljöprogram 2015
Tjänsteutlåtande 2015-02-23

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden godkänner förslaget till kulturmiljöprogram för 
Tjörns kommun och om paragrafen ska justeras omedelbart.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

Valsängs RF: ansökan om extra bidrag

2015/31

Beslut
Valsängs Ryttarförening får 75 000 kronor i bidrag för att flytta och iordningställa 
tre moduler som kortsiktigt kan fungera som klubblokal.

Paragrafen justeras omedelbart.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att ett 
positivt beslut gynnar barn och unga i Valsängs Ryttarförening, som annars 
exponeras för en ohälsosam miljö.

Sammanfattning
Valsängs Ryttarförening ansöker om 75 000 kronor för att flytta och iordningställa 
tre moduler som kortsiktigt kan fungera som klubblokal.

Beslutsunderlag
Ansökan om extraordinärt föreningsbidrag

Offert OPR Transport

Offert PAB

Tjänsteutlåtande 2015-03-13

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden godkänner tjänsteutlåtandets förslag till beslut och 
om paragrafen ska justeras omedelbart.
Nämnden svarar ja.
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