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2011-05-02

Plats och tid

Dyröns IF:s klubbstuga, Dyrön kl 17:30-19:40

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Anders G Högmark (Moderaterna)
Inger Bergstam (Moderaterna)
Berndt Wångstedt (Moderaterna)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Mikael Berntsson (Samhällets Bästa)
Leif Göbel (Socialdemokraterna)
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Anette Wallin (Folkpartiet), tjg ers
Solveig Börjeson (Moderaterna), tjg ers
Fredrik Dahne (Socialdemokraterna), tjg ers

Övriga närvarande

Linn Snarset (Socialdemokraterna), ej tjg ers
Tina Baudino (Socialdemokraterna), ej tjg ers
Morgan Andersson (Socialdemokraterna), ej tjg ers
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Kurt Dahlberg, avdelningschef
Anna-Kajsa Thagesson, utvecklingsledare
Louise Berndtsson (Kommunal), facklig representant

Utses att justera

Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, kommunhuset 2011-05-04

Paragrafer

32-38

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-02

Datum för
anslagets uppsättande

2011-05-04

Datum för
anslagets nedtagande

2011-05-26

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande
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KFN § 32
Dnr. 11.023/006

Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordning enligt kallelse.
Beslut
Ett övrigt ärende läggs till: KFN § 37 Renhållning samt underhåll av offentliga
toaletter och lekplatser inför och under turismsäsongen på Tjörn
I övrigt godkänns dagordningen.
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KFN § 33
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.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Presidieutskottets delegeringsbeslut
Dnr 10.070/826: Åtgärder inför Myggenäs Väg- och Samfällighetsförenings
övertagande av bollplan
Dnr 11.044/805: 3 000 kronor i anläggningsbidrag till SPF:s boulesektion, för totala
kostnader vid resande av skärmtak vid boulebanan i Skärhamn.
Personal
Timrapporter 30-52/2011
Anställningar 14/2011
Beslut
Delegeringsbesluten noteras.
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KFN § 34
Dnr. 11.045/805

Ramar för användande av avsatta medel i föreningsbidrag gällande
stöd till främjande aktiviteter med social inriktning inom
föreningslivet
Ärendebeskrivning
I fördelningen av föreningsbidrag 2011 avsattes en pott på 55 000 kronor till
främjande aktiviteter med social inriktning inom föreningslivet.
Ramar ska tas fram för användande av avsatta pengar i föreningsbidrag gällande stöd
till främjande aktiviteter med social inriktning inom föreningslivet. Två syften är av
vikt:


Enskilda lag och verksamheter ska kunna söka pengar direkt till socialt
stärkande aktiviteter och beslut ska fattas snabbt.



Det ska vara en drivkraft för föreningar att ta fram långsiktiga mål för sitt
främjande arbete (till exempel ”Röda tråden”).

Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande
2011-04-04
Presidieutskottets förslag till beslut
Avdelningschef Kurt Dahlberg tilldelas delegation på beslut om fördelning av de
55 000 kronor i föreningsbidragspotten som gäller främjande arbete av social
karaktär för föreningslivet.
Beslut
Avdelningschef Kurt Dahlberg tilldelas delegation på beslut om fördelning av de
55 000 kronor i föreningsbidragspotten som gäller främjande arbete av social
karaktär för föreningslivet.
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KFN § 35
Dnr. 11.041/214

Detaljplaneprogram för Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311,
Skärhamn
Ärendebeskrivning
Programområdet omfattar Södra hamnen och norra Nötsäter i centrala Skärhamn.
Området är 37 hektar stort inklusive vattenområden.
Syftet med detaljplanen är att förtäta och förmera området genom att möjliggöra nya
verksamheter, bostäder och äldreboende, utvidga den befintliga småbåtshamnen
genom att bygga nya pirar, anlägga nytt havsbad, skapa nya parkeringsmöjligheter
samt planera för en utbyggnad av Nordiska Akvarellmuseet.
Målet är att åstadkomma en blandning av verksamheter och att denna omvandling
bidrar till ett ökat fokus på besöksverksamhet och näringsliv.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandor och intendent Lars Eric Olssons tjänsteutlåtande
2011-03-21
Presidieutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden betonar att ett gestaltningsprogram bör tas fram i ett
tidigt skede och att nämnden inbjuds att lämna synpunkter på detta.
2. I övrigt har kultur- och fritidsnämnden inget att erinra mot det föreslagna
detaljplaneprogrammet, förutsatt att det 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
1. Kultur- och fritidsnämnden betonar att ett gestaltningsprogram bör tas fram i ett
tidigt skede och att nämnden inbjuds att lämna synpunkter på detta.
2. Nämnden betonar vikten av att skapa nya parkeringsmöjligheter och i övrigt
utforma en trafikmiljö inom ramen för en mer uthållig trafikförsörjning med bland
annat bättre förutsättningar för busstrafik.
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3. I övrigt har kultur- och fritidsnämnden inget att erinra mot det föreslagna
detaljplaneprogrammet, förutsatt att det 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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KFN § 36
Dnr. 11.043/805

Kultur- och fritidsnämndens utmärkelser 2010 och stipendium för
unga 2011
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att, som tidigare år, dela ut särskilda
utmärkelser och ett stipendium för unga. Utmärkelserna avser 2010 och stipendiet
2011 och definieras enligt följande:
Särskilda kulturinsatser
5 000 kronor till enskild eller förening för förtjänstfulla insatser inom kulturell
verksamhet med tydlig Tjörnanknytning och som varit kommunen till glädje och
nytta.
Stora insatser inom föreningslivet
5 000 kronor till enskild för stora insatser som ungdomsledare eller annat omfattande
ideellt arbete inom föreningslivet på Tjörn. Insatserna ska ha varit kommunen till
glädje och nytta.
Goda tävlingsresultat
Guldsmycke med Tjörns vapen till enskild eller lag som tagit guld, silver eller brons
vid svenskt, nordiskt, europeiskt mästerskap eller världsmästerskap. Om utmärkelsen
går till ett helt lag kan detta, efter beslut i kultur- och fritidsnämnden, istället få
5 000 kronor. Enskild pristagare eller en majoritet av laget ska vara skrivna på Tjörn.
Kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga
10 000 kronor till enskild, som maximalt fyller 20 år innevarande år, som i sin
verksamhet visar goda resultat och lovande förutsättningar för fortsatt utveckling
inom kultur- och fritidssektorn. Stipendiet kan användas till utbildning, resor eller
annan kompetenshöjning som bidrar till den sökandes utveckling inom sektorn.
Stipendiaten ska ha tydlig anknytning till Tjörns kommun. Ansökan ska göras av
sökande själv.
Beslut
Kjell Eriksson får utmärkelsen Särskilda kulturinsatser 2010 för sitt starka
engagemang i att teckna ner Tjörns historia, som han med stor entusiasm sprider
vidare till såväl unga som gamla.
May-Lis Olsson får utmärkelsen Stora insatser inom föreningslivet 2010 för att under
många år ha varit drivande i och utvecklat Föreningen Tjörnslöjd i dess arbete med
att bevara och visa upp den traditionella Tjörnslöjden.
Team Seaflowers, Tjörns konståkningsklubb, får utmärkelsen Goda tävlingsresultat
2010 för andraplatsen i Ungdoms-SM i teamåkning i Stockholm.
Justerandes sign
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Sander Omrcen tilldelas kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga 2011 för
att utveckla sitt ledarskap inom bland annat Tjörns Basket och Sibräcka Änglar.
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KFN § 37
Dnr. 11.047/338

Renhållning samt underhåll av offentliga toaletter och lekplatser
inför och under turismsäsongen på Tjörn
Ärendebeskrivning
Som övrig fråga diskuterade nämnden vikten av god renhållning och fungerande
underhåll av offentliga toaletter och lekplatser på Tjörn, inte minst för en kommun
som strävar efter att få besökare att återvända på framtida resor.
Nämnden underströk vikten av att kommunstyrelsen snarast ser till att åtgärda brister
i frågan.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har som ansvariga för kommunens hållbara natur- och
kulturturism noterat stora brister i kommunens renhållning samt underhåll av
offentliga toaletter och lekplatser. Nämnden förutsätter att kommunstyrelsen snarast
samordnar insatserna för att åtgärda bristerna.
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KFN § 38

Information
a. Budgetuppföljning
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning 2011-03-31 presenteras.
b. Medarbetarenkäten
En medarbetarenkät genomfördes under 2010 och resultaten presenteras muntligt.
c. Nyckeltal
En sammanställning av nämndens totala nyckeltal presenteras.
d. Investeringsmedel för upprustning av kommunens badplatser
Nya regler angående investeringshantering antogs av kommunstyrelsen 2011-03-10.
e. Badplatser med totalansvar
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2011-03-21 ställdes frågan vilka
badplatser som har föreningar med totalansvar. Svaret är Åstol, Lilla Askerön och
Olsby.
f. Ägandeskapet för Kroksdalshallen
Muntlig information om olika vägar att lösa ägandefrågan för Kroksdalshallen.
g. Parkering på Låka
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2011-03-21 föreslogs att en äng i
anslutning till Låka badplats skulle utredas som möjlig ny parkeringsplats.
Förvaltningen har nu varit i kontakt med ängens ägare, som inte är intresserad av att
upplåta mark. Istället undersöks andra möjligheter till parkering i området. Muntlig
information på nämnden.
h. Reviderade reglementen
Samtliga nämnders reglementen sågs över i slutet av 2010. För kultur- och
fritidsnämnden handlade korrigeringarna om att föra in de nya verksamheterna.
i. Revisionsrapport: Barnkonventionen
Företaget PWC har granskat hur Tjörns kommun införlivar barnkonventionen i den
kommunala verksamheten, och har lämnat en rapport på detta.
j. Tobaksprojekt, policy och handlingsplan mot tobak
Tjörns kommun har i ett samverkansprojekt med Stenungsunds kommun arbetat med
att minska tobaksanvändandet hos unga. Rapporten som bifogas ligger till grund för
den genomgång av projektet som folkhälsosamordnare Johan Sjöholm gör på kulturoch fritidsnämndens sammanträde 2011-06-13.
k. Skärhamns IK: kvartalsrapport
Muntlig information om uppföljningen av Skärhamns IK:s ekonomi.
Justerandes sign
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l. Kurser och konferenser
Nämndledamoten Jonas Lindqvist, barnkonventionsansvarig, berättar om
barndagskonferensen i Örebro han deltog vid i mars 2011.
m. Förvaltningschefen informerar
 Flera rekryteringar är klara eller på gång att klaras upp.
 Kultur- och fritidscentra planerar att hyra Radona på prov, som ersättning till
redan stängda andra våningen på Saga kulturhus.
n. Övrig information
Beslut
Medarbetarenkäten och Kurser och konferenser flyttas till nästa nämnd.
Informationen noteras.
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