
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Tjörnsalen och Teams kl. 17:00–19:10 

Utses att justera Bert-Inge Nordberg (S)  

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-05-04 14:30 

Paragrafer 43–62 

 
Underskrift  Sekreterare 

 
 Britta Leander 

 Ordförande 
 

 Benita Nilsson (L) 
 Justerare 

 
 Bert-Inge Nordberg (S)  

 

 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Anslaget sätts upp 2021-05-04 

Anslaget tas ner 2021-05-25 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Britta Leander 
 Utdragsbestyrkande 

 

1



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L), Stora Tjörnsalen 
Frank Holvik (C), Teams 
Magnus Andersson (M), Teams 
Carl Bloom (MP), Teams 
Rikard Simensen (SD), Teams, §§ 54–62 
Bert-Inge Nordberg (S), Teams 
Andréas Hansson (TP), Stora Tjörnsalen 
Ewa-Lena Svensson (L), Teams, tjänstgörande ersättare 
Ginny Crocker (M) fd. (KD), Teams, tjänstgörande ersättare 
Ulf Mellin (C), Teams, tjänstgörande ersättare, §§ 43–53 
Ludwig Andréasson (S), Teams, tjänstgörande ersättare 
Gert Kjellberg (TP), Stora Tjörnsalen, tjänstgörande ersättare, §§ 46–
62 
 

Övriga närvarande Barbro Johansson (KD), Stora Tjörnsalen, ej tjänstgörande ersättare, 
§§ 49–62 
Jan Josefsson (V), Teams, ej tjänstgörande ersättare, §§ 51–62 
 
Annica Skog, tillförordnad förvaltningschef, Teams 
Cathrine Berntsson, tillförordnad förvaltningschef, Teams 
Britta Leander, nämndsekreterare, Stora Tjörnsalen 
Denice Östlund, ekonom, Teams, §§ 43–52 
Maria Bäckersten, bibliotekschef, Teams, § 56 
Lena Karlstedt, avdelningschef turism, Teams, § 58 
Julia Boström, kulturstrateg, Teams, §§ 57–58 
Lothy Wärn, digital assistent, Teams
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43 

Fastställande av dagordning 

2021/3 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen med följande 
tillägg: 

Information – Valsängs Ryttarförenings klubbstuga 

Extra ärende – Ändring i formulering av föreningsbidragsregler 

Extra ärende – Remiss: Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser i Tjörns kommun
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44 

Information: Grundläggande granskning, 
revisionsrapport 

2020/91 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om KPMG:s grundläggande granskning av Tjörns kommuns 
styrelse och nämnder 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Brev från kommunrevisorerna: Grundläggande granskning av 
kommunens styrelse och nämnder 
KPMG:s rapport: Grundläggande granskning 2020
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45 

Information: Parkering vid Bö tjärn 

2021/31 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att 
information lämnats om parkeringssituationen vid Bö tjärn. 

Beslutsunderlag 
Kommentar från förvaltningen: Angående parkering vid Bö tjärn 
Mejlkommunikation med Friluftsfrämjandet Tjörn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46 

Information: Ekonomisk uppföljning kring 
konstgräsplanerna 

2021/4 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att en 
ekonomisk uppföljning gjorts kring konstgräsplanerna på Tjörn. 

Beslutsunderlag 
Information gällande konstgräsplaner 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-14, § 119: Övriga frågor
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47 

Information: Simskolestatistik 2020 

2021/4 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att 
information lämnats om Tjörns simskolors statistik från 2020. 

Beslutsunderlag 
Simskolestatistik 2020  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48 

Information: Kommunstyrelsens beslut om sponsring av 
Tjörn Open 

2021/6 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att 
information lämnats om kommunstyrelsens beslut om sponsring 
av Tjörn Open. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-08, § 77: Ansökan om sponsring av 
Tjörn Open 
Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2021-03-01, § 2: 
Yttrande om sponsring av Tjörn Open
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49 

Information: Kommunstyrelsens beslut om ändrade 
öppettider för Tjörns kundcenter 2021 

2021/35 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att 
information lämnats om kommunstyrelsens beslut om ändrade 
öppettider för Tjörns kundcenter 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-08, § 75: Förändrade öppettider för 
kundcenter 2021 
Kommunledningskontoret: Tjänsteutlåtande förändrade öppettider 
Kundcenter 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 37: Ändrade 
öppettider för Turistbyrån och bibliotekets verksamhet i Kundcenter 
2021

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50 

Information: Utegymmet i Kållekärr invigs 

2021/49 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att 
information lämnats om invigningen av det nya utegymmet i 
Kållekärr. 

Beslutsunderlag 
Anteckningar: Utegymmet i Kållekärr  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51 

Information: Valsängs RF:s klubbhus 

2021/50 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att 
information lämnats om Valsängs Ryttarförenings klubbhus. 

Beslutsunderlag 
Presentation av Annica Skog, tf. förvaltningschef  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52 

Budgetuppföljning och investeringsuppföljning 31 mars 
2021 

2021/47 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning tom 31 mars 2021 
noteras. Investeringsuppföljningen noteras.  

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 redovisar för perioden 1 januari till 
och med 31 mars 2021 en positiv budgetavvikelse på +1,6 mkr. De 
största positiva avvikelserna finns inom verksamheterna barn och 
unga samt under förvaltningsövergripande. Prognosen för helåret 
är en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Rapport kultur- och fritidsnämnden mars 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden noterar budgetuppföljningen 
och investeringsuppföljningen per 30 april 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 

Nämnden svarar ja. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

2021/2 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
presidiet, ordförande och tjänstepersoner enligt en av kultur- och 
fritidsnämnden godkänd delegationsordning. 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. 

Följande delegationsbeslut har tagits sedan förra redovisningen: 

Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2021-04-12: 

§4 Tjörns konstförening i samarbete med föreningen M/S Atene 
ansöker om bidrag: Tjörns konstförening i samarbete med 
föreningen M/S Atene får maximalt 4 000 kronor i bidrag till 
musikevenemanget ”På kryss med Evert Taube” i maj 2021, 
förutsatt att det äger rum utomhus och att det arrangeras enligt 
rådande smittorestriktioner. Bidragsansökan till arrangemanget 18 
april avslås. 

Avtal 

2021-03-22: Avropsavtal lekplats- och parkutrustning för utegym i 
Kållekärr (Kompan Sverige AB) 

2021-03-22: Samarbetsavtal projekt ”Ute är det nya inne” 
(Träningskliniken AB) 

2021-03-22: Samarbetsavtal projekt ”Ute är det nya inne” (GF 
Atletica) 

2021-03-25: Samarbetsavtal projekt KOKO 2021 Tjörn 
(Förvaltningen för kulturutveckling, VGR) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021-03-29: Avtal om slutbesiktning av utegym, Kållekärr (Green 
Landscaping AB) 

Tillförordnad förvaltningschef 

Ingen 

Beslut om ung kreativ aktivitet 

Inga 

Undantag 

Inga 

Inköp av konst 

Inga 

Personal 

Nyanställning 3/2021 

Avslutade anställningar 1–2/2021 (pension respektive egen 
begäran) 

Inventarier 

Inga  

Projekt 

Inga 

Öppethållande 

Inget
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54 

Förnyad remiss: Handlingsplan för samordnad och stärkt 
barn- och ungdomskultur 

2021/43 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom den reviderade 
handlingsplanen och betonar att det ursprungliga förslaget att låta 
handlingsplanen löpa 2021–2025 ska ligga kvar. 

Barnkonventionen 
Samverkansgruppens arbete med reviderad handlingsplan tar 
avstamp i Barnkonventionen, särskilt artiklar 2, 3, 6, 12, 23 och 31. 
Genom handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får 
ärendet påverkan och konsekvenser för barn och unga i såväl 
skola som under fritid.  

Barn och unga har fått möjlighet att uttrycka sin mening i 
tillkomsten av handlingsplanen. Kulturgarantin omfattar även 
särskolan. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur löpte ut 2020 och har reviderats av 
samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i mars 2021 att skicka 
den reviderade handlingsplanen på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
socialnämnden. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-25, § 80: Beslut 
om förnyad remiss – Handlingsplan för samordnad och stärkt 
barn- och ungdomskultur  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-14 
Förslag till reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur 2020-03-01 
Kommentar till revidering av barn- och ungdomskulturplan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande ang remiss reviderad handlingsplan för samordnad 
och stärkt barn- och ungdomskultur (KS) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 

Nämnden svarar ja. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55 

Granskning av förebyggande insatser för barn och 
ungdomar 

2021/40 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom 

granskningens rekommendationer för de berörda 
nämndernas fortsatta arbete med förebyggande insatser för 
barn och ungdomar. 

2. Nämnden vill invänta resultatet från uppdraget 
”Förbättrad samordning, styrning och ledning av 
kommunens förebyggande arbete”, för att få veta om det 
krävs ytterligare åtgärder för att uppfylla 
rekommendationerna. 

Barnkonventionen 
Barn och ungas hälsa gynnas genom en förbättrad styrning, 
ledning och samordning med kommunövergripande 
behovsanalyser och utvärderingar. 

Sammanfattning 
Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har på uppdrag av 
Tjörns kommunrevision granskat kommunens förebyggande 
insatser för barn och ungdomar. Kommunrevisionen ber kultur- 
och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen att yttra sig över 
granskningen. 

Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har 
fungerande rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga.  

Granskningen visar att de berörda nämnderna har fungerande 
rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga. Dock 
rekommenderas nämnderna och kommunstyrelsen att: 

• tydliggöra styrningen av de förebyggande insatserna  
• genomföra kommunövergripande behovsanalys 
• följa upp och utvärdera insatsernas resultat. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-25 
Missiv 
Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar 
(KPMG) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik 
och Carl Blooms förslag. 

Nämnden svarar ja. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56 

Utvärdering av Meröppet på Häggvallbiblioteket 

2021/42 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar utvärderingen av Meröppet 
på Häggvallbiblioteket. 

Barnkonventionen 
Både när barnen är i skolan och på fritiden har deras möjligheter 
att använda biblioteket ökat, dock i sällskap av vuxen. 

Sammanfattning 
En utvärdering har gjorts av Meröppet på Häggvallbiblioteket, 
som infördes i april 2020. Meröppet innebär att kunder kan nyttja 
bibliotekets utbud på plats även när det är stängt och obemannat, 
genom att ta sig in med personlig tagg och pinkod. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-02-03, § 5 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-25 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge 
Nordberg och Frank Holviks förslag. 

Nämnden svarar ja.

19



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57 

Yttrande om motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
langebockar 

2021/32 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på motionen från 

Martin Johansson (-) fd (SD) om langebockar, som är en viktig 
tidsmarkör.  

Det är viktigt för Tjörns kommun att det lokala kulturarvet tas 
tillvara, lyfts fram och utvecklas och att platsens själ så sätt 
rätt förvaltas för kommande generationer. Det görs på flera 
olika sätt, bland annat genom kommunens 
kulturmiljöprogram och genom stöd till föreningar som 
arbetar med kulturhistoriska frågor.   

I Tjörns kommuns kulturplan 2021–2023 definieras målet 
”Kunskapen om Tjörns historiska och nutida kulturvärden ska 
öka”. Prioriteringarna för den närmaste perioden är att ”stärka 
samverkan med kulturföreningar” samt att ”sprida kunskap 
om Tjörns kulturella värden genom digitala kanaler”. Utifrån 
dessa prioriteringar skulle frågan om behov/önskemål om 
långabockar/langebockar kunna ställas till kommunens 
hembygdsföreningar och museum. Även frågan om 
pedagogiskt syfte, användning, placering och drift bör 
behandlas tillsammans med föreningarna. 

Om det handlar om att bygga ett offentligt ”monument” på 
allmän plats bör frågan även behandlas utifrån ”Riktlinjer för 
konst i offentlig miljö” inom begreppet ”Gestaltad livsmiljö” 
och då beredas i en tvärsektoriell arbetsgrupp för gestaltning. 
Placeringen och utformningen behöver också förhålla sig till 
kommunens detaljplaner och gestaltningsprogram, och 
beslutas i samråd med berörda nämnder. 

2. Nämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjliga samarbeten med kulturarvsföreningar och 
andra relevanta aktörer kring ett gemensamt koncept för att 
uppföra långebockar i ett pedagogiskt och historiskt syfte. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barnkonventionen 
Tjörns kulturhistoria tillhör alla, barn som vuxna. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
langebockar med följande yrkande: 

”Att Tjörns kommun ska uppföra en eller flera torrfiskställningar 
som minnesmonument så att man inte ska glömma bort Tjörns 
viktiga historia och all den aktivitet som funnits på våra 
fiskeområden runt vår vackra ö. 

Att Tjörns kommun skall medverka till att dem lokala 
kulturhistoriska miljö tas tillvara och förstärks.” 

Kultur- och fritidsnämnden ombeds yttra sig om motionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25, § 49: Anmälan av motion 
från Martin Johansson (-) fd (SD) om langebackar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden om langebackar 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om langebackar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens och presidiets förslag, men att stycket om att 
nämnden får ett uppdrag blir en egen beslutspunkt, samt att det 
framgår i beslutet att placering och utformning av långebocken 
ska beslutas i samråd med berörda nämnder. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 

Nämnden svarar ja. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58 

Remiss: Långsiktig lösning för parkering vid Pilane 
skulpturpark 

2021/30 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden skickar tillbaka remissen till 
kommunstyrelsen med en begäran om ett förtydligande kring 
uppdraget som ligger till grund för remissen. 

Barnkonventionen 
En parkeringsplats minskar risken för barn att tvingas promenera 
på trafikerade vägar. 

Sammanfattning 
Frågan om en långsiktig och hållbar lösning för parkeringen vid 
Skulptur i Pilane har aktualiserats. I samband med att bygglov 
söktes för en större parkeringsplats vid anläggningen lämnades 
remissvar från berörda parter. Kommunstyrelsen ber kultur- och 
fritidsnämnden yttra sig över dessa remissvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Fastighetsägare längs Hällenevägen (Pilane och Hällene): 
Skrivelse om förslag till långsiktig lösning för parkering i Pilane – 
en kommunövergripande angelägenhet, inkl bilaga Synpunkter på 
ansökningar för bygglov för Pilane 1:4 samt Sältebo 1:1 

Turistrådet Västsverige: Angående Pilane skulpturpark 

Kultur- och fritidsförvaltningen: Skulptur i Pilane – 
bygglovsansökan parkering 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden beslutar att skicka 
tillbaka remissen till kommunstyrelsen med en begäran om ett 
förtydligande kring uppdraget som ligger till grund för remissen. 

Frank Holvik (C), Carl Bloom (MP) och Bert-Inge Nordberg (S) 
föreslår att nämnden beslutar enligt Gert Kjellbergs förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Gert Kjellbergs 
förslag. 

Nämnden svarar ja. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§59 

Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

2021/10 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden skickar tillbaka Idrottspolitisk strategi 
2021–2031 till förvaltningen med uppdraget att förtydliga ledarens 
roll och utveckling i dokumentet. 

Barnkonventionen 
Barnperspektivet har beaktats. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna remissversionen för 
den idrottspolitiska strategin för Tjörns kommun, som ska vara ett 
styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett 
vägledande dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 
Strategidokumentet ska skickas på remiss till berörda instanser 
(och eventuellt redigeras) innan det antas av kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 24: Information – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-14 
Remissversion: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Extern remisslista 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden skickar tillbaka strategin 
till förvaltningen med uppdraget att förtydliga ledarens roll och 
utveckling i dokumentet. 

Gert Kjellberg (TP), Carl Bloom (MP) och Andréas Hansson (TP) 
föreslår att nämnden beslutar enligt Frank Holviks förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 

Nämnden svarar ja.
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§60 

Hyresrabatt för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler 
med anledning av covid-19 

2021/46 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att erbjuda SilverWijk 

AB och Restaurang och Hotell Mollösund AB (Vår gård 
Hultet), som bedriver butiksverksamhet på Sundsby säteri, 
50 procents hyresrabatt för perioden 2021-01-01–2021-03-31. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att erbjuda 
föreningarna Rönnängs Idrottsklubb och Tjörns 
Konståkningsklubb, som hyr förråd i Tjörns ishall, 50 
procents hyresrabatt för perioden 2021-01-01–2021-03-31.  

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att erbjuda 
föreningarna Tjörns segelsällskap och 
Sjöräddningssällskapet Skärhamn, som hyr föreningslokal i 
TSS-huset, 50 procents hyresrabatt för perioden 2021-01-01–
2021-03-31.  

4. Erbjudandet i punkten 1, 2 och 3 är villkorat av att 
kommunen beviljas statligt stöd för del av respektive 
hyresrabatt. 

Barnkonventionen 
Barn och unga påverkas positivt av beslutet att rabattera 
hyresavgifterna.  

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat återinföra det statliga lokalhyresstödet för 
utsatta branscher som togs fram som stödåtgärd under 2020 med 
anledning av covid-19-pandemin.  

Stödet innebär en hyresrabatt samtidigt som hyresvärden och 
staten delar på intäktsbortfallet. Kommunen ansöker i efterhand 
om kompensation via Boverket. Det återinförda stödet gäller för 
första kvartalet 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta om att erbjuda 
hyresrabatt till SilverWijk AB, Restaurang och Hotell Mollösund 
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AB (Vår gård Hultet), Rönnängs Idrottsklubb, Tjörns 
konståkningsklubb, Tjörns segelsällskap och 
Sjöräddningssällskapet Skärhamn.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-08, KFN § 63: 
Hyresrabatt för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler med 
anledning av Covid-19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD), Frank Holvik (C) och Bert-Inge Nordberg 
(S) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Rikard 
Simensen, Frank Holvik och Bert-Inge Nordbergs förslag. 

Nämnden svarar ja. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 

26



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61 

Ändring av formulering i föreningsbidragregler 

2021/34 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att formuleringen ”För varje 
deltagare som är skriven på Tjörn får föreningen 5 kronor per 
aktivitet” under 4.1.4 Verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i 
Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun gäller. 

Beslutet gäller även redan utbetalt bidrag 2021, som därmed 
korrigeras enligt den nya formuleringen.  

Barnkonventionen 
Beslutet gäller målgruppen pensionärer. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars 2021 att ändra 
regelverket för bidragsregler för pensionärsföreningar, då 
formuleringen berodde på ett skrivfel. Ändringen innebar mindre 
bidrag till kommunens pensionärsföreningar, vilket en av dem 
uppmärksammade i en skrivelse till nämnden.  

Förvaltningen har tagit synpunkterna i beaktande och föreslår att 
formuleringen som ändrades av nämnden i mars ändras tillbaka. 

 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-12-16, § 103 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 36 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-30 
Skrivelser från SPF Seniorernas styrelse 
Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik 
och Bert-Inge Nordbergs förslag. 

Nämnden svarar ja. 

 
Beslutet skickas till 
Berörda pensionärsföreningar 
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§62 

Remiss: Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser i Tjörns kommun 

2021/51 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte besluta 
om förbud mot att vistas på de angivna platserna. 
 
Barnkonventionen 
Ett beslut att införa förbud mot att vistas på vissa utvalda platser 
kan komma att påverka barn. Detta då barns möjlighet att besöka 
till exempel badplatser begränsas och tillgången till 
fritidsaktiviteter minskar.  

Ett beslut om förbud mot att vistas på kommunens badplatser kan 
också påverka den simskoleverksamhet som bedrivs om somrarna. Det 
kan få till konsekvens att vissa barn inte kommer att få nödvändiga 
simkunskaper under sommaren.  

 
Sammanfattning 
Tjörns kommun har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid-19 och förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
möjlighet att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på vissa 
platser i kommunen. 

Ett vistelseförbud kan gälla en park, en badplats eller någon 
annan liknande särskild plats där det finns en påtaglig risk för att 
trängsel uppstår.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det under 
sommarmånaderna finns en påtaglig risk för att trängsel uppstår 
på kommunens badplatser samt i grönområde i anslutning till 
Sundsby säteri. Det bedöms även finnas risk för att det i samband 
med bilträffar uppstår trängsel på den grusplan som är belägen 
intill Röavallen. Därför föreslås kommunfullmäktige att anta 
föreskrifter som ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om 
tillfälliga vistelseförbud för de aktuella platserna. 
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Förslaget har skickats på remiss till bland andra kultur- och 
fritidsnämnden. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2021-04-29: Remiss av 
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i Tjörns 
kommun 

Beslutsunderlag 
Utkast: Tjörns kommuns föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser i kommunen  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande: Föreskrift om förbud mot 
att vistas på särskilt angivna platser i kommunen 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande (beslut om remiss): 
Föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 
kommunen 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras klockan 18:50–18:53 (3 
minuter). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att inte besluta om förbud mot att vistas på de 
angivna platserna. 

Andréas Hansson (TP), Frank Holvik (C), Bert-Inge Nordberg (S) och 
Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt Gert Kjellbergs 
förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Gert Kjellbergs 
förslag. 

Nämnden svarar ja. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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