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2011-11-07

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00-19:27

Beslutande

Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf.
Anders G Högmark (Moderaterna)
Inger Bergstam (Moderaterna)
Berndt Wångstedt (Moderaterna)
Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet)
Barbro Johansson (Kristdemokraterna)
Leif Göbel (Socialdemokraterna)
Hanna Gustafsson (Socialdemokraterna)
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)
Ulf Mellin (Socialdemokraterna)
Solveig Börjeson (Moderaterna), tjg ers
Anette Wallin (Folkpartiet), tjg ers
Linn Snarset (Socialdemokraterna), tjg ers

Övriga närvarande

Tina Baudino (Socialdemokraterna), tjg ers
Morgan Andersson (Socialdemokraterna), tjg ers
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Lena Karlstedt, avdelningschef
Maria Bäckersten, kultursekreterare

Utses att justera

Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, kommunhuset 2011-11-09

Paragraferer

58-63

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________
Britta Leander (nämndsekreterare)

Ordförande

__________________________________________________________
Benita Nilsson (Folkpartiet)

Justerare

__________________________________________________________
Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-11-07

Datum för
anslagets uppsättande

2011-11-10

Datum för
anslagets nedtagande

2011-12-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Britta Leander
Utdragsbestyrkande
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KFN § 58
Dnr. 11.023/006

Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordning enligt kallelse.
Beslut
Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN § 59
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.
Presidieutskottets delegeringsbeslut (sammanfattning)
Dnr 11. 076/212: Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-09-26, § 56, att
delegera yttrandet om Översiktsplan 2012 till nämndens presidieutskott. Utskottet
lämnar följande yttrande:
1. Tjörns kommun bör arbeta aktivt för att dels öka inflyttningen, dels utveckla
möjligheterna för tjörnborna att kunna förvärvsarbeta i kommunen.
2. Kommunens strandnära områden ska hanteras varsamt, då de har avgörande
betydelse för såväl livskvalitet som turismnäringen.
3. Det är av vikt att Tjörns kommun utvecklar formerna så att kollektivtrafiken
även omfattar kommunens anläggningar och sevärdheter.
4. Tjörns kommun bör överväga att vidta åtgärder för att motverka fortsatt
igenväxning, och – där det är möjligt och önskvärt – återställa
kulturlandskapet till dess tidigare skick.
5. Tjörn kommun måste kräva utrymme i regionens gemensamma utveckling
och inte finna sig i att ligga utanför i Göteborgs planerade
utvecklingsstruktur.
6. En gemensam strategi för utvecklingen av kultur- och
fritidsanläggningar/byggnader och mötesplatser bör skapas, något som också
föreslås i kommunens lokalförsörjningsplan. Nämnden vill särskilt betona
vikten av ett nytt Saga kulturhus.
7. Badplatserna är viktiga för Tjörns attraktionskraft. Då ansvaret kring
badplatserna utökats måste fokus ligga på att utveckla, säkerställa och
tillgänglighetsanpassa de kommunala badplatser som redan finns innan nya
badplatser planeras.
8. Tjörns kommun måste starkare prioritera skapandet av nya parkeringsplatser.
Även gång- och cykelvägarna måste utvecklas, inte minst för att gynna en
växande cykelturism.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2011-11-07

4 [10]

9. Det är av stor vikt att Översiktsplan 2012 blickar framåt i frågor som rör
kultur- och fritidsområdet. Nya generationer måste få komma till tals och
själva bidra till ett samhälle de vill leva i.
10. Översiktsplanen måste tydligare visa att även ”mjuka värden” som kultur och
fritid har en viktig plats i kommunens framtid. Detta genom att ta bort
kommentarer som hänvisar till dyra kostnader i samband med kultur- och
fritidsåtgärder.
Beslut
Delegeringsbesluten noteras.
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KFN § 60
Dnr. 11.085/041

Budget 2012
Ärendebeskrivning
Ett förslag har tagits fram till budget för kultur- och fritidsnämnden 2012.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2011-11-04
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att tillsätta 1,75 pedagogtjänster och
1,00 tjänst inom event- och arrangörsområdet.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2012.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för de verksamhets- och inriktningsmål
samt de prioriteringar som de och Miljöpartiet presenterade i sin budget 2012 för
Tjörns kommun, enligt bilaga 1.
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KFN § 61
Dnr. 11.065/866

Utsmyckning av rondell i Södra hamnen, Skärhamn
Ärendebeskrivning
Skärhamns Frys ansöker hos samhällsbyggnadsnämnden om att få uppföra en så
kallad långebock i rondellen i Södra hamnen, Skärhamn. Ett arkitektkontor har tagit
fram bygghandlingar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill att kultur- och fritidsnämnden yttrar sig i frågan.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-08-29 att återremittera ärendet till
nämndens sammanträde 2011-11-07.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-08-29, § 48
Presidieutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på idén med att gestalta långafisket som
utsmyckning någonstans i Södra hamnen, men avvaktar med att lämna övriga
synpunkter i frågan, tills ett gestaltningsprogram har tagits fram för området. I detta
program måste tydligt framgå hur utsmyckningen av Södra hamnen ska utformas, i
fråga om placering, form och konstnärlighet gestaltning.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på idén med att gestalta långafisket som
utsmyckning någonstans i Södra hamnen, men avvaktar med att lämna övriga
synpunkter i frågan, tills ett gestaltningsprogram har tagits fram för området. I detta
program måste tydligt framgå hur utsmyckningen av Södra hamnen ska utformas, i
fråga om placering, form och konstnärlighet gestaltning.
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KFN § 62
Dnr. 10.079/871

Ansökan om starttillstånd för investeringsprojekt för Sundsby
säteri, projektnummer KF403
Ärendebeskrivning
Tjörns Bostad AB tog 2010 tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen fram en
underhållsplan för byggnaderna på Sundsby säteri. I investeringsbudget 2012-2016
finns en summa om 4 000 000 kronor för underhåll av fastigheter på Sundsby samt
200 000 kronor för belysning och parkeringsplatser vid Sundsby säteri. Av den
tilldelade summan om 4 000 000 kronor (2011-2012) har kultur- och fritidsnämnden
beviljats starttillstånd för 2 500 000 kronor.
Presidieutskottet beslutade 2011-10-17 att
1. Ombyggnaden av köket på Sundsby säteri får högsta prioritet i
prioriteringslistan.
2. Köket renoveras för cirka 1 250 000 kronor, enligt angivna förutsättningar i
bilaga 1.
Presidieutskottet gav också förvaltningen i uppdrag att revidera underhållsplanen så
att köket lyfts upp högst i prioriteringen samt att även ta med trädgården i planen.
Med anledning av presidieutskottets beslut ansöker kultur- och fritidsförvaltningen
hos kommunstyrelsen om starttillstånd att använda de resterande 1 500 000 kronor
för renovering på Sundsby. Det skulle innebära att renovering av Sundsby säteri kan
fortsätta till vissa delar enligt den underhållsplan som finns framtagen.
Förvaltningen ansöker också om starttillstånd för att använda 200 000 kronor för
färdigställande av parkeringsplatser och belysning med mera vid Sundsby säteri.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande 2011-10-28
Presidieutskottets förslag till beslut
1. Ombyggnaden av köket på Sundsby säteri får högsta prioritet i
prioriteringslistan.
2. Köket renoveras för cirka 1 250 000 kronor.
Beslut
1. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsförvaltningen starttillstånd att
använda de resterande medlen för 2011-2012 om 1 500 000 miljoner kronor
för investeringsprojekt KF403 på Sundsby säteri under 2012.
2. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsförvaltningen starttillstånd att
använda de resterande medlen om 200 000 kronor (2011) för färdigställande
av parkeringsplats, belysning med mera.
Justerandes sign
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KFN § 63

Information
a. Budgetuppföljning
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning 2011-09-30 presenteras.
b. Kurser och konferenser
 Läge för dialog i GR – en informationsdag om relationen mellan
studieförbund och kommuner (Kungälv 16 november 2011)
 Hållbar stadsutveckling – den kulturella dimensionen (Göteborg 16
november 2011)
c. Förvaltningschefen informerar
d. Övrig information
Beslut
Informationen noteras.
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Bilaga 1:

Reservation (S)
Kultur- och fritidsnämnden 2011-11-07 pkt 3 ang detaljbudget 2012.
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för de verksamhets- och
inriktningsmål samt de prioriteringar som vi och Miljöpartiet presenterade i vår
Budget 2012 Tjörns kommun. Preliminära ramar 2013-2015. Mål &verksamhetsinriktning.
Budget 2012 Tjörns kommun.
.|. Mål & verksamhetsinriktning för KFN bifogas denna reservation.

Vi vill särskilt understryka behovet av att förbättra och ta fram oberoende verktyg
för:
• kvalitetssäkring,
• leverantörskontroll samt
• tydligare och mätbara verksamhets- och produktionsmål samt nyckeltal.
Detta för att säkerställa att varje skattekrona används rätt och effektivt samt för
att måluppfyllelse löpande ska kunnas utvärderas.
Vi vill understryka värdet av kontinuerlig dialog och samråd med medborgare,
brukare, föreningsliv och intresseorganisationer kring verksamheten. På samma
sätt är en öppen och förtroendefull samverkan med de anställda och deras
organisationer en viktig del för att förbättra och utveckla verksamheterna.
Föreliggande detaljbudget för Kultur- och fritidsnämnden återspeglar ytterst
majoritetens mål och prioriteringar även om det finns en bred samsyn över
partigränserna kring många mål och prioriteringar.
Vi vill särskild anmäla vår mening i detaljbudgeten avseende:
Kultur- och fritidsaktiviteter för äldre.
Vi ser det som angeläget att det påbörjas ett kultur- och fritidsarbete som vänder
sig till främst de som bor på äldreboendena men även övriga pensionärer. Detta
arbete bör ske långsiktigt och engagera personal, anhöriga m fl på motsvarande
sätt som satsningen på barn- och ungdomskultur.
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Sundsby
Vi ser positivt till en långsiktig satsning på Sundsby med planlagda
investeringar/renoveringar, trädgårdsprojektet, rensning av karpdammen och
mer åretruntverksamhet. För att förverkliga detta förutsätts att man kan nå
Sundsby med kollektivtrafik samt att det parallellt arbetas på att hitta en hållbar
P-lösning för destinationen. Vi är inte främmande för att låta Sundsby får en
egen styrelse.
Saga Kulturhus för ungdomen
Vi ser det som mycket angeläget att det tas upp investeringsmedel och händer
något med Saga kulturhus i Skärhamn. Det är kanske den viktigaste
ungdomsfrågan som nu måste få en lösning.
Hållbar kultur-, fritids- och turistverksamhet.
KF har antagit målet för K2020 som innebär en kraftig ökning av kollektivtrafiken.
Självklart måste våra kultur- och fritidsanläggningar liksom turistattraktioner
kunna nås med kollektivtrafik av något slag.
Inte minst gäller detta för Tjörns Gyllene Triangel Akvarellmuséet-PilarneSundsby som attraherar ca 350 000 besökare om året.
Vi påminner om vårt förslag om en s k UpplevelseBuss.
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