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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Frank Holvik (C) 
Magnus Andersson (M), §§ 122–140 
Barbro Johansson (KD) 
Carl Bloom (MP) 
Rikard Simensen (SD) 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Ludwig Andréasson (S) 
Andréas Hansson (TP) 
Kerstin Gunneröd (S), tjänstgörande ersättare 
Lena Palmén (S), tjänstgörande ersättare 
Ginny Crocker (M) fd (KD), tjänstgörande ersättare § 141 
 

Övriga närvarande Ewa-Lena Svensson (L), ej tjänstgörande ersättare 
Ulf Mellin (C), ej tjänstgörande ersättare 
 
Cathrine Berntsson, tf. förvaltningschef 
Annica Skog, tf. förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Martin Wallin, processledare, § 128 
Lena Karlstedt, avdelningschef 
Maria Bäckersten, avdelningschef 
Anna Klingstedt, enhetschef 
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§ 122 

Fastställande av dagordning 

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

 Övrigt ärende: Fördelning av resterande föreningsbidrag 2021 
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§ 123 

Information: Kulturrådet ger bidrag till projektet 
Litteratursamling 

2020/38 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om att Kulturrådet ger 100 000 kronor i bidrag till bibliotekets 
projekt Litteratursamling.  
 
Beslutsunderlag 
Kulturrådets beslut om läs- och litteraturfrämjande åtgärder: 
Litteratursamling 
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§ 124 

Information: Regional handlingsplan för friluftsliv i 
Västra Götalands län 

2020/95 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om att Västra Götalands län antagit en regional handlingsplan 
för friluftsliv. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut om regional handlingsplan för friluftslivet – 
Västra Götaland 
Regional handlingsplan för friluftslivet – Västra Götaland 
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§ 125 

Information: Göteborgsregionens förbundsstyrelse 
godkänner utredning om samordningsuppdrag rörande 
kulturfrågor 

2021/12 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om att GR:s förbundsstyrelse godkänner utredningen om 
samordningsuppdrag rörande kulturfrågor, där nämnden var en av 
flera remissinstanser. 
 
Tidigare beslut 
Förbundsstyrelsens beslut 2021-11-19, § 332: Samordningsuppdrag till 
GR rörande kulturfrågor – efter samråd  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-11, § 46: Svar på remiss angående 
utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor   

Beslutsunderlag 
Förbundsstyrelsen 2021-10-20: Ärende 9 – Samordningsuppdrag till GR 
rörande kulturfrågor, inkl bilaga Utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 
Kultur- och fritidsnämndens remissvar angående utredning om 
eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor
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§ 126 

Information: Tjörns kommuns klimatlöften 2022 

2021/80 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om att Tjörns kommun antagit klimatlöften inför 2022, av vilka 
nämnden ska arbeta med två. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-02, § 213: Tjörns kommuns 
klimatlöften 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-10-04, § 107: Remiss – 
Kommunernas klimatlöften 2022 
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§ 127 

Remiss: Göteborgs stads program för besöksnäringens 
utveckling 2022–2030 

2021/95 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig över Göteborgs stads 
program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 enligt bilaga 1, 
under förutsättning att Tjörns kommun sköter kommunikationen 
med våra medborgare. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska för Tjörns kommuns räkning yttra 
sig över Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling 
2022–2030. Yttrandet ska ges utifrån tre definierade 
bedömningsdimensioner: ekonomiska, ekologiska och sociala. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-26 
Kultur- och fritidsnämndens remissvar  
Bilaga 1: Remittering av förslag till Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022–2030 
Bilaga 2: Remissversion Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022–2030 
Bilaga 3: Fördjupningsmaterial  
Bilaga 4: Remissmissiv inklusive sändlista 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden yttrar sig över Göteborgs stads 
program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 enligt 
förvaltningens förslag, under förutsättning att Tjörns kommun sköter 
kommunikationen med våra medborgare. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Bilaga 1 
 

Frågeområde Kommentar/bedömning 
Övergripande synpunkter på 
programmets innehåll och 
struktur. 

 

Programmet är välformulerat och 
innehållsmässigt väl avvägt. Bra i 
omfattning, väl avgränsat med tydligt 
uttalade mål. Bilaga 1. 
Fördjupningsmaterial kompletterar 
programmet och tar frågorna vidare, både 
strategiskt och operativt. 

Turismens och besöksnäringens värde och 
den attraktivitet som genereras beskrivs 
bra. Samma sak gäller frågor som rör 
infrastruktur. Här kan vi inte vara tydliga 
nog för att få gehör för dessa behov i 
berörda nämnder och förvaltningar. Detta 
bör, där det behövs, öka viktighetsgraden 
ute i kommunerna. 

Det är viktigt att innovation och akademi 
lyfts fram på det sätt som gjorts. 

Beskrivningen är bra av den angelägna 
frågan om att bredda delaktigheten och 
fördjupa kunskapen kring hur staden kan 
bidra till destinationens hållbara utveckling.  

Eventuella förändringar eller 
tillägg av förslaget som anses 
nödvändiga ur 
verksamhetens/organisationens 
perspektiv. 

 

Under Inledning på sidan 4 beskrivs att 
programmet ska främja samverkan över 
kommungränserna och att det ska ses som 
ett gemensamt inriktningsdokument för alla 
13 kommuner i regionen. Samverkan 
beskrivs visserligen i programmet, men 
behöver förtydligas kring synergier för både 
besökare, invånare och besöksnäringen. En 
eller flera samverkansmodeller vore 
önskvärda för att skapa utrymme och 
förutsättningar för ömsesidiga samarbeten 
mellan staden Göteborg och den 13 
kommunerna. Viktiga effekter av detta är till 
exempel förlängning av vistelse, en rikare 
upplevelse, ökad konsumtion med mera. 
Regionens utbud till konsumenterna 
breddas samtidigt som attraktiviteten ökar 
att bosätta sig i staden eller i någon av de 
13 kommunerna. 

Digitaliseringen beskrivs väl, men saknar 
beskrivning som rör det personliga 
värdskapet och det ökande värde som det 
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innebär i de alltmer digitaliserade utbud 
som rör information, marknadsföring och 
besökardialog. 

I avsnittet Strategi 2 gällande 
infrastrukturfrågor (sidan 20) saknas 
renhållning, både på land och till havs. 

Eventuella målkonflikter. 

 

I avsnittet Strategi 1 gällande upplevelser 
och reseanledningar (sidan 19) föreslås att 
den första punkten kompletteras med 
orden ”och vidareutveckla”:  

”Stödja och uppmuntra säsongsutjämning 
och etableringen av nya reseanledningar 
och besöksmål (fysiska, digitala och hybrida) 
samt att vårda och vidareutveckla de 
befintliga.”  

Om målen tydliggör riktningen 
för stadens gemensamma 
insatser. 

 

Riktning tas, vilket skildras både i 
övergripande och detaljerade beskrivningar, 
ur flera perspektiv. 

Om strategierna bedöms leda 
till måluppfyllelse. 

 

I en föränderlig värld är inget självklart, men 
det finns goda förutsättningar för att uppnå 
målen. Önskvärt och värdefullt i det 
sammanhanget är samverkan inom hela 
regionen. Det skapar förutsättningar för 
utbud, kunskap och innovation som kan 
göra skillnad. 
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§ 128 

Handlingsplan för stärkt hbtqi- och inkluderingsarbete 
2022–2024 

2021/23 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Handlingsplan för stärkt hbtqi- 
och inkluderingsarbete 2022–2024, med tillägget ”elever och 
övriga invånare” på sidan 3: ”Medarbetare, samarbetspartner, 
besökare till förvaltningens verksamheter, elever och övriga 
invånare ska känna sig trygga med att alla medarbetare i 
förvaltningen har tagit del av kommunens diskrimineringspolicy 
och aktivt arbetar i dess anda”. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska anta Handlingsplan för stärkt 
hbtqi- och inkluderingsarbete 2022–2024, som har tagits fram för 
att styra arbetet vidare efter att kultur- och fritidsförvaltningen 
hbtqi-diplomerats i november 2021. 

Samverkan 
FSG 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-26 
Handlingsplan för stärkt hbtqi- och inkluderingsarbete 2022–2024 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ludwig Andréasson (S) föreslår att nämnden antar Handlingsplan 
för stärkt hbtqi- och inkluderingsarbete 2022–2024, med tillägget 
”elever och övriga invånare” på sidan 3: ”Medarbetare, 
samarbetspartner, besökare till förvaltningens verksamheter, 
elever och övriga invånare ska känna sig trygga med att alla 
medarbetare i förvaltningen har tagit del av kommunens 
diskrimineringspolicy och aktivt arbetar i dess anda”. 

Frank Holvik (C) och Magnus Andersson (M) föreslår att 
nämnden beslutar enligt Ludwig Andréassons förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Ludwig 
Andréassons förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, för kännedom 
Personalavdelningen, för kännedom 
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§ 129 

Förlängning av ändrade öppettider för Turistbyråns och 
bibliotekets verksamheter i Kundcenter 

2021/35 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteket och 
Turistbyrån i Kundcenter håller öppet måndag–lördag (med 
undantag för Trettondedag jul) under perioden 2022-01-01—2022-
03-31. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden godkände i mars 2021 nya öppettider 
för Turistbyrån och bibliotekets verksamheter i Kundcenter i 
Skärhamn, i väntan på en större genomlysning av öppettiderna. 
Då denna inte är klar än föreslår förvaltningen att beslutet om 
ändrade öppettider förlängs. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-08, § 75 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 37 

Samverkan 
FSG 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C), Carl Bloom (MP) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik, Carl 
Bloom och Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
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§ 130 

Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

2021/10 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Idrottspolitisk strategi 
2021–2031 för Tjörns kommun och skickar den till 
kommunfullmäktige för att antas där. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna Idrottspolitisk strategi 
2021–2031 för Tjörns kommun, som har reviderats något efter att 
den varit ute på remiss till övriga nämnder, de kommunala 
bolagen och föreningslivet. 

Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2021-10-27, § 205: Remiss till styrelse och 
nämnder (förutom kultur- och fritidsnämnden) – Idrottspolitisk 
strategi 2021–2031 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 309: Svar på 
remiss – Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Tjörns Hamnar AB:s styrelses beslut 2021-10-15, § 47: Remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Tjörns Måltids AB:s styrelses beslut 2021-10-13, § 38: Remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Tjörns Bostads AB:s styrelses beslut 2021-10-12, § 54: Remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-23, § 103: Remiss 
till styrelse och nämnder (förutom kultur- och fritidsnämnden) – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-05-03, § 59: 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 24: Information – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

Samverkan 
FSG 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
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Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Sammanställning av remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner Idrottspolitisk 
strategi 2021–2031 för Tjörns kommun och skickar den till 
kommunfullmäktige för att antas där.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 131 

Budgetuppföljning 31 oktober 2021 

2021/47 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning till och med 31 
oktober 2021 noteras.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden 1 januari till 
och med 31 oktober 2021 en positiv budgetavvikelse på +1,7 mkr. 
De största positiva avvikelserna finns inom 
förvaltningsövergripande och barn och unga som en följd av 
vakanser. En fortsatt effekt syns av inställda kulturaktiviteter och 
arrangemang på grund av pandemin och restriktioner. 

Större negativa budgetavvikelser finns under fritid, där den 
största är ett utbetalat startbidrag på 1,0 mkr från föreningsstödet 
där det 2021 saknas budget. Startbidraget fanns budgeterat 2019 
då kultur- och fritidsnämnden beslutade om det.  

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret är en positiv 
avvikelse mot helårsbudget på 0,2 mkr. En viss osäkerhet finns 
kring helårsprognosen på grund av pandemin. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 
Rapport kultur- och fritidsnämnden oktober 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden noterar budgetuppföljningen till 
och med 31 oktober 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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§ 132 

Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2022 

2021/93 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens antar den föreslagna detaljbudgeten för 
2022, kompletterat med följande nya prioriterade mål: 

 Under inriktningsmålet Tjörn ska bli en bra miljökommun – 
Undersöka möjligheter att anlägga ett antal platser för att 
stärka den biologiska mångfalden 

 Under inriktningsmålet Skapa möjligheter för ett gott liv –
Undersöka möjligheter till att anordna en skatepark 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska anta en detaljbudget för den egna 
verksamheten 2022. Detaljbudgeten utgår från den av fullmäktige 
beslutade budgeten för Tjörns kommun 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18, § 223: Antagande av 
budget 2022 och preliminär budget 2023–2024 samt antagande av 
investeringsbudget 2022 samt plan 2023–2026, fastställande av 
skattesats 

Samverkan 
FSG 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2022 
Grönblåas budgetförslag 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden antar den 
av förvaltningen föreslagna detaljbudgeten för 2022, med följande nya 
prioriterade mål: 
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 Under inriktningsmålet Tjörn ska bli en bra miljökommun – 
Undersöka möjligheter att anlägga ett antal platser för att 
stärka den biologiska mångfalden 

 Under inriktningsmålet Skapa möjligheter för ett gott liv –
Undersöka möjligheter till att anordna en skatepark 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och 
Carl Blooms förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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§ 133 

Plan för intern kontroll 2022 

2021/92 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollplan 2022 
med följande riskområden: 

• Risk att inte följa fastställda mål 
• Risk att besluten om bidrag inte är korrekta 
• Risk för fel vid hantering av ärenden och dokument 
• Risk för fel vid inköp och fakturahantering 
• Risk för att personalen hotas eller trakasseras 

Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll har kultur- och 
fritidsnämnden det övergripande ansvaret att se till att det finns 
en god intern kontroll för sina verksamhetsområden. Nämnden 
ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen i en så kallad internkontrollplan.  

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av 
kommunens verksamhet och att kontinuerligt utveckla 
verksamheten och dess resultat. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska 
rapporteras till nämnden. 

Samverkan 
FSG 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
Förslag till internkontrollplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens förslagna plan för intern kontroll 2022. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna, för kännedom 
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§ 134 

Kultur- och fritidsförvaltningens hyror och avgifter 2022 

2021/86 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hyrorna och avgifterna för 
2022 inte förändras utan är kvar på samma nivå som 2021. 

Sammanfattning 
Inför varje budgetår ska kultur- och fritidsnämnden besluta om 
förvaltningens hyror och avgifter. Förvaltningen föreslår att ingen 
höjning görs inför 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Hyror och avgifter 2021 KOF 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Andersson (M) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden 
beslutar att hyrorna och avgifterna för 2022 inte förändras utan är kvar 
på samma nivå som 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Magnus Andersson 
och Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja.
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 Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135 

Fördelning av föreningsbidragen 2022 

2021/1 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner 

föreningsbidragsgruppens förslag till fördelning av 
föreningsbidrag 2022, enligt bilaga 2. 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att 
verksamhetsbidrag för våren 2021 ska räknas upp mot 
våren 2020 års verksamhet.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje år om fördelning av 
föreningsbidrag till fritidsföreningar på Tjörn. Fördelningen görs 
utifrån fastställda bidragsregler och tidigare beslut fattade i 
kultur- och fritidsnämnden gällande anläggningsmedel.  

Med anledning av covid-19 beslutade kultur- och fritidsnämnden 
2020-04-27 och 2020-12-14 att verksamhetsbidrag skulle baseras på 
föreningarnas planerade verksamhet, oavsett om verksamheten 
genomförts eller inte. Då det även under våren 2021 var många 
verksamheter som var helt eller delvis nedstängda föreslår 
förvaltningen aktiviteterna då ska räknas upp mot föregående års 
siffror.   

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-14, § 117 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-20, § 35 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-26 
Budgetförslag på fördelning av föreningsbidrag 2022 
Sammanställning driftbidrag, anläggningsbidrag, lönebidrag 2022 
Ansökta anläggningsbidrag 2022 
Bidragsregler för fritidsföreningar på Tjörn 
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 Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden 
godkänner föreningsbidragsgruppens förslag till fördelning av 
föreningsbidrag 2022, samt att den godkänner att 
verksamhetsbidrag för våren 2021 räknas upp mot våren 2020 års 
verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och 
Carl Blooms förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 
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Bilaga 2 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136 

GF Atletica ansöker om kommunal borgen för renovering 
av hoppgropar 

2021/94 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att GF Atleticas ansökan om 
kommunal borgen för renovering av hoppgropar i 
Sparbankshallen, Svanvik, avslås.  

Sammanfattning 
GF Atletica ansöker om kommunal borgen för ett lån till att 
renovera två hoppgropar som föreningen använder i sin 
gymnastikverksamhet för barn och ungdomar i Sparbankshallen, 
Svanvik. Föreningen hyr lokaler av ett privat företag.  

Investeringskostnaden beräknar föreningen till 780 000 kronor. 
Kommunal borgen söks för en del av den kostnaden, motsvarande 
340 000 kronor. Borgensansökan överensstämmer inte med Tjörns 
kommuns borgenspolicys intentioner, krav och villkor. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-11, §84 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 
Ansökan borgensåtagande 
Budget hoppgropar 
Tjörns kommuns borgenspolicy  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge Nordbergs 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137 

Yttrande över detaljplan för Häggvall 3:43 mfl. i Hövik, 
Tjörns kommun 

2021/91 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden framhåller att detaljplanen för 
Häggvall 3:43 mfl. i Hövik ska anpassas efter kulturmiljön, 
friluftslivet och kultur- och fritidsaktiviteter. 

För att bevara det som enligt Tjörns kulturpolitiska strategi 2014–
2025 bildar Tjörns själ, bör hänsyn tas till kulturmiljön, kulturarvet, 
historien, havets, landskapets och orternas olika karaktärer, 
konsten och kulturen samt de erfarenheter och kunskaper som 
medborgare bär på. Inom begreppet kulturmiljö ryms även 
byggnader, kulturlandskap och fornlämningar. 

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

Hänsyn bör också tas till människors möjlighet till friluftsliv och 
kultur- och fritidsaktiviteter. Friluftsliv innebär vistelse och fysisk 
aktivitet utomhus i natur eller kulturlandskapet för välbefinnande 
och naturupplevelser, utan krav på prestation eller tävling. 
Kultur- och fritidsaktiviteter kan vara både spontana och 
planerade, och till exempel göras inom ramen för kultur- och 
fritidscentra, Kulturskolan, biblioteket och föreningslivet. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över detaljplanen för 
Häggvall 3:43 mfl. i Hövik. Detaljplanen ska pröva 
förutsättningarna för att bygga flerbostadshus med totalt cirka 30 
bostäder samt några tomter för enbostadshus. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-11-16, § 108 

26



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
Missiv 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Fastighetsförteckning 
Remisslista 
Kartor 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C), Rikard Simensen (SD) och Bert-Inge Nordberg (S) 
föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik, 
Rikard Simensen och Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Plan- och byggavdelningen 
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138 

Ansökan om starttillstånd till friluftslivet 

2021/17 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner starttillstånd för 
investeringarna 

• delfinansiering av bryggdäck vid Tubbevikens badplats 
• Åstol badplats 
• vandringsleder 
• andra nödvändiga investeringar inom kommunens 

friluftslivsanläggningar. 

Sammanfattning 
Innan kultur- och fritidsförvaltningen kan påbörja arbetet med 
friluftsinvesteringarna måste nämnden godkänna starttillstånd för 
detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden godkänner 
starttillstånd för investeringar till friluftslivet, enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och 
Carl Bloom förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139 

Ansökan om starttillstånd till Sundsby säteri 

2021/17 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner starttillstånd för att 
delaktivera investeringsmedel att använda till en ny bakugn på 
Sundsby säteri. 

Sammanfattning 
Innan kultur- och fritidsförvaltningen installerar en ny bakugn på 
Sundsby säteri måste nämnden godkänna starttillstånd för 
investeringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner starttillstånd för 
att delaktivera investeringsmedel att använda till en ny bakugn på 
Sundsby säteri. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 140 

Anmälan av delegationsbeslut 

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 2021-11-22: 

§ 12 Yttrande över sponsringsförfrågan – Havets dag i Rönnäng 
2022: 

Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom 
Rönnängs intresseförenings sponsringsansökan för Havets dag i 
Rönnäng 2022. 

Personal 

Nyanställningar: 3 (filmpedagog, bildpedagog, 
friluftssamordnare) 

Avslutade anställningar: 1 (ungdomskonsulent) 

Öppethållande 

Delegationsbeslut 2021-11-11 – Stängning av ”meröppet” på 
Häggvallbiblioteket 2021-11-22: Meröppethållandet på biblioteket 
i Häggvall hålls stängt 2021-11-22 med anledning av 
uppgradering av bibliotekssystemet. 
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 141 

Övrigt ärende: Fördelning av resterande föreningsbidrag 
2021 

2021/1 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar resterande föreningsmedel 
för 2021 enligt följande:  

1. Kroksdalshallens verksamhetsråd får 500 000 kronor i 
bidrag till renovering av multisportgolv. 

2. Rönnängs fotbollsförening får 250 000 kronor i bidrag till 
upprättande av idrottsanläggning. Bidraget avser barn- och 
ungdomsidrott som inte är padelverksamhet.  

3. Tjörns Hembygdsförening får 50 000 kronor i bidrag till 
inredning av kök med mera. 

Sammanfattning 
Kvarvarande föreningsbidragsmedel för 2021 ska fördelas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande (kompletterat muntligt) 2021-12-10 
Bidragsansökningar 
 
Jäv 
Magnus Andersson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden fördelar resterande 
föreningsmedel enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Berörda föreningar
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