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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Frank Holvik (C), via Teams 
Magnus Andersson (M) 
Barbro Johansson (KD) 
Carl Bloom (MP) 
Rikard Simensen (SD) 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Marie Rössberger (TP) 
Andréas Hansson (TP) 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare 
Ginny Crocker (KD), via Teams, tjänstgörande ersättare 

 
  
Övriga närvarande Evike Sandor, förvaltningschef 

Britta Leander, nämndsekreterare 
Jessica Dahlström, processledare, § 65 
Maria Bäckersten, tf bibliotekschef, § 66 
Anna Klingstedt, avdelningschef, § 66 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65 
 
 
 
Information: Barnkonventionen 
 
2020/56 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
Barnkonventionen. 
 
Underlag 
Presentation av Jessica Dahlström, processledare
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66 
 
 
 
Workshop: Inför budget 2021 
 
2020/62 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att de deltagit i en workshop om 
budget 2021. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67 
 
 
 
Information: Framtidens skola på Tjörn 
 
2020/18 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
fullmäktiges beslut gällande skolstrukturen på Tjörn. 
 
Underlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 104: Inriktningsbeslut för framtidens 
skola på Tjörn
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68 
 
 
 
Information: Verksamhetsberättelse 2019 för kultur- och 
fritidsförvaltningen 
 
2020/72 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
förvaltningens verksamhetsberättelse 2019. 
 
Underlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse 2019
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69 
 
 
 
Information: Verksamhetsplan 2020 för kultur- och 
fritidsförvaltningen 
 
2020/71 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
förvaltningens verksamhetsplan 2020. 
 
Underlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2020
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70 
 
 
 
Information: Synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen, första 
halvåret 2020 
 
2020/37 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
inkomna synpunkter (Fråga & tyck!) till kultur- och fritidsförvaltningen under första 
halvåret 2020. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande med beskrivning av synpunkterna 
Statistik Fråga & tyck!, januari–juni 2020
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71 
 
 
 
Information: Avvikande händelser i kultur- och 
fritidsförvaltningen, första halvåret 2020 
 
2020/70 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
rapporterade avvikande händelser i kultur- och fritidsförvaltningen under första 
halvåret 2020. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande med beskrivningar om de avvikande händelserna 
Statistik Avvikande händelser, januari–juni 2020
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
2020/2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden godkänd 
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. 
Följande delegeringsbeslut har tagits sedan förra redovisningen: 
 
Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2020-08-24: 
§ 8 Upphävande av beslut om verksamhetsbidrag för Visans vänner på Tjörn: 
Kultur- och fritidsnämndens presidium upphäver tidigare beslut (KFNPU § 2020/7 
punkt 12) att ge föreningen Visans vänner 8 000 kronor i verksamhetsbidrag 2020. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförandes beslut 2020-07-06: 
Yttrande över detaljplan för Fridhem, Hövik 5:1 mfl.: Detaljplanen för Fridhem, 
Hövik 5:1 mfl. måste 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 natureller 
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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avtal 

2020-06-09: Avtal om nyttjanderätt på del av fastigheten Rönnäng 1:455 
(Bengtsson, Kristensson, Kristensson) 

2020-06-11: Överenskommelse kring tillgång till lokaler på Sundsby säteri 
(Frigångarna) 

2020-06-11: Avtal om uppdrag, tillsyn av kor, grindar och stängsel på Tuveslätt 
naturreservat (Eriksson) 

2020-06-29: Avtal om rabatt på hyra (Rönnängs idrottsklubb) 

2020-06-29: Samarbetsavtal med Tjörns kommunbibliotek kring 
processtöd/utvecklingsstöd (Förvaltningen för kulturutveckling, VGR) 

2020-06-30: Avtal om personuppgiftsbiträde (Axiell Media) 

2020-07-01: Avtal om rabatt på hyra (Tjörns konståkningsklubb) 

2020-07-02: Avtal om rabatt på hyra (Sundsby Gårdscafé, Restaurang och Butik) 

2020-07-02: Avtal om rabatt på hyra (SilverWijk AB) 

2020-07-02: Avtal om rabatt på hyra (Restaurang & Hotell Mollösund AB) 

2020-07-03: Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Restaurang & 
Hotell Mollösund AB) 

2020-08-10: Arrendeavtal gällande nyttjande av väg för gång- och cykeltrafik på 
fastigheterna Tjörn Brok 1:7 mfl. (Byfält) 

2020-08-27: Arrendeavtal för upplåtande av tillfälliga parkeringsplatser för 
Stockeviks badplats (Andersson) 
 
Tillförordnad förvaltningschef 
2020-07-05 Kristina Östelind 
2020-07-06–2020-07-12 Annica Skog 
2020-07-13–2020-07-19 Kristina Östelind 
2020-07-20–2020-07-26 Annica Skog 
2020-07-27–2020-08-02 Cathrine Berntsson 
 
Beslut om ung kreativ aktivitet 
Inget för perioden 
Undantag 
Inga för perioden 
Inköp av konst 
Inga för perioden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Personal 
Inga nyanställningar 
En avslutad anställning (nr 2/2020) 
Inventarier 
Inga för perioden 
Projekt 
Inget för perioden 
Öppethållande 
Inget för perioden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73 
 
Särskilda utmärkelser 2019 och stipendium för unga 2020 
 
2020/31 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte utse några mottagare av nämndens 
särskilda utmärkelser 2019 och stipendium för unga 2020, med anledning av 
restriktioner i samband med covid-19. 
 
Barnkonventionen 
Stipendiet för unga riktar sig till barn och unga som fyller högst 20 år innevarande 
år. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden skulle på sitt sammanträde 2020-04-27 ha utsett 
mottagarna av nämndens särskilda utmärkelser 2019 och stipendiet för unga 2020. 
Priserna skulle sedan ha delats ut på nationaldagen. 
 
På grund av restriktioner i samband med Covid-19 har kommunens publika 
arrangemang ställts in eller kraftigt reducerats. Det gäller bland annat 
nationaldagsfirandet i Stenkyrka kyrka, där nämndens utmärkelser brukar delas ut. 
Därför har heller inga mottagare av särskilda utmärkelser utsetts.  
 
Då restriktionerna ligger kvar under resten av året ska kultur- och fritidsnämnden 
besluta hur de särskilda utmärkelserna 2019 och stipendiet för unga 2020 ska 
hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringar och ansökningar till särskilda utmärkelser 2020  

Tjänsteutlåtande den 2020-08-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa-Lena Svensson (L) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden beslutar 
enligt tjänsteutlåtandet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Ewa-Lena Svensson och Bert-Inge 
Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja.  
 
Beslutet skickas till 
Privatpersoner som nominerat till utmärkelser eller ansökt om stipendiet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74 
 
Reviderad arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden 
 
2020/54 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar den reviderade arbetsordningen för kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
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 arbetsordning har reviderats, eftersom stora delar av 
den regleras av kommunens allmänna stadga.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ny arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden 
Nuvarande arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden 
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun 
Tjänsteutlåtande den 2020-06-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa-Lena Svensson (L) föreslår att nämnden antar den reviderade arbetsordningen 
för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Ewa-Lena Svenssons förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75 
 
Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2021 
 
2020/63 
 
Beslut 
Följande datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2021 fastställs: 
 
8 februari 
22 mars 
3 maj 
14 juni 
6 september 
4 oktober 
8 november 
13 december  
 
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 
Datum ska fastställas för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-06-16 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
sammanträdesdatum 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Avdelningscheferna i kultur- och fritidsförvaltningen 
Nämndsekreterarna  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76 
 
Rönnängs Idrottsklubb ansöker om projektbidrag för inköp av 
sarg/planavdelare 
 
2020/1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger Rönnängs Idrottsklubb 30 000 kronor i projektbidrag 
för att delfinansiera inköp av sarg/planavdelare.  

Barnkonventionen 
Beslutet påverkar barn och unga positivt.  
 
Sammanfattning 
Rönnängs Idrottsklubb ansöker om projektbidrag för att delfinansiera inköp av 
sarg/planavdelare. Detta för att implementera nya spelformer anpassade för barn 
och för att kunna delta i seriespel från hösten 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till sarg/planavdelare 

Tjänsteutlåtande den 2020-08-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD), Bert-Inge Nordberg (S) och Frank Holvik (C) föreslår att 
nämnden ger Rönnängs Idrottsklubb 30 000 kronor i projektbidrag för att 
delfinansiera inköp av sarg/planavdelare. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Rikard Simensen, Bert-Inge 
Nordberg och Frank Holviks förslag till beslut. 
Nämnden svarar ja.  
 
Beslutet skickas till 
Rönnängs Idrottsklubb 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§77 
 
Fördelning av outnyttjade medel till följd av covid-19 
 
2020/51 
 
Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur covid-
19-pandemin har påverkat budgeterade medel till arrangemang och 
evenemang. 

2. Förvaltningen får också i uppdrag att ta fram ett förslag till hur eventuella 
outnyttjade medel kan fördelas till föreningslivet på Tjörn. Förslaget ska 
innehålla tydliga riktlinjer och kriterier. 

 
Barnkonventionen 
Barn och unga har påverkats negativt av restriktionerna på föreningslivet till följd 
av pandemin. Många barn och unga är med i en eller flera föreningar och har 
aktiviteter med dem en eller flera gånger i veckan. Ett ökat stöd till föreningslivet 
skulle ge positiva effekter för barn och unga på Tjörn. 
 
Sammanfattning 
Föreningslivet på Tjörn har drabbats hårt av covid-19-pandemin. Samtidigt har 
kultur- och fritidsförvaltningen behövt ställa in eller minska på planerade 
arrangemang och evenemang.  
 
Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att dels utreda hur mycket outnyttjade medel som finns kvar, dels ta fram 
riktlinjer för hur dessa skulle kunna omfördelas till föreningslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-08-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Ewa-Lena Svensson (L) föreslår att nämnden beslutar enligt 
presidiets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och Ewa-Lena 
Svenssons förslag. 
Nämnden svarar ja. 
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