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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Frank Holvik (C), Teams 
Magnus Andersson (M), §§ 23–33, 35–45 
Barbro Johansson (KD) 
Carl Bloom (MP) 
Rikard Simensen (SD) 
Bert-Inge Nordberg (S), Teams 
Ludwig Andréasson (S) 
Andréas Hansson (TP) 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare, § 34 
Kerstin Gunneröd (S), tjänstgörande ersättare 
Gert Kjellberg (TP), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande Ulf Mellin (C), ej tjänstgörande ersättare, Teams 
Emma Brattgård, förvaltningschef 
Denice Östlund, ekonom 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Maria Bäckersten, bibliotekschef, §§ 24, 26 
Annica Skog, tidigare verksamhetschef, §§ 32, 34 
Erik Larsson, avdelningschef, Teams, §§ 31, 36–37 
Mats Pettersson, Stiftelsen Tjörns ishall/Rönnängs IK, § 33 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen med följande 
tillägg: 
 

1. Information: Festivalen Uttryckt! 
2. Information: Renoveringen av ishallen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 

Information: Festivalen Uttryckt! 

2022/32 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om demokrati- och yttrandefrihetsfestivalen Uttryckt! – På 
Tjörn är ordet fritt! 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av Maria Bäckersten, bibliotekschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 

Anmälan av delegationsbeslut 

2022/3 

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 2022-02-28: 
§ 4 Återrapportering av beslutsärenden – Styrdokument för 
friluftslivet: Kultur- och fritidsnämndens presidium ger 
förvaltningen i uppdrag att till nästa presidiemöte undersöka 
förutsättningarna för ett nytt styrdokument för friluftslivet på 
Tjörn. 

§ 5 Ansökan om bidrag till konstvandringen Södra Bohuslän 2022: 
Föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän får 20 000 kronor i 
bidrag för att genomföra konstvandringen 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförandes beslut 2022-02-28:  
§ 1 Öppettider för Kundcenter: Kultur- och fritidsnämnden 
godkänner öppettiderna för Kundcenter som föreslås i 
tjänsteutlåtandet 2022-02-06 (bifogas). 

Avtal 
2022-02-15: Överenskommelse med Frigångarna (Sundsby säteri) 

2022-03-16: Justering i avtalet gällande hyra av Kuskbostaden, 
Sundsby säteri (SilverWijk AB) 

Personal 
Nyanställningar: 1 (danslärare)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 

Information: Kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhetsberättelse 2021 

2022/34 

Beslut 
Verksamhetsberättelse 2021 för kultur- och fritidsnämnden 
noteras. 

Sammanfattning 
Som komplement till kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 
2021 har förvaltningen tagit fram en verksamhetsberättelse, som 
följer upp aktiviteterna i verksamhetsplanen för 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet 2021 var fortsatt 
starkt påverkad av covid-19-pandemin, vilket framgår av såväl 
uppföljningen av aktiviteter som indikatorerna.  

Nämnden får ta del av verksamhetsberättelsen för kännedom. 

Samverkan 
FSG 2022-03-11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-11 
Verksamhetsberättelse 2021 för kultur- och fritidsnämnden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden noterar verksamhetsberättelsen 
2021. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 

Information: Budgetprocessen 

2022/32 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om Tjörns kommuns nya budgetprocess. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av Emma Brattgård, förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 

Information: Återrapportering av sponsringsärenden 

2021/6 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att en 
återrapportering gjorts av kommunstyrelsens beslut gällande följande 
sponsringsärenden som nämndens presidium yttrat sig över: 

 Havets dag 2022 
 Midsummer Match Cup 2022 
 Träbåtsfestivalen 2022 
 Sillens dag 2022 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-10, § 38: Ansökan om sponsring av 
Havets dag 2022 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-10, § 39: Ansökan om sponsring av 
Midsummer Match Cup 2022 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-10, § 40: Ansökan om sponsring av 
Träbåtsfestivalen 2022 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-10, § 41: Ansökan om sponsring av 
Sillens dag 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 

Information: Färg & form popup 

2022/39 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om projektet Färg & form popup, där kultur- och 
fritidsförvaltningen under sommaren 2022 ska låna ut Fårhuset på 
Sundsby säteri till verksamma konstnärer och hantverkare. 
 
Beslutsunderlag 
Pressmeddelande 2022-03-03: Sundsbylokal lånas ut till konstnärer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 

Information: Särskilda utmärkelser 2021 och stipendium 
för unga 2022 

2022/24 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats inför årets utnämnande av särskilda utmärkelser 2021 och 
stipendium för unga 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Pressmeddelande 2022-03-01: Särskilda utmärkelser och stipendium för 
unga är tillbaka 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 

Information: Sundsby säteris vatten och avlopp 

2022/32 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om Sundsby säteris vatten och avlopp. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av Erik Larsson, avdelningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 

Information: Ishallens hyreshöjnings ekonomiska 
konsekvenser 

2022/47 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att 

information lämnats om ishallens hyreshöjnings ekonomiska 
konsekvenser. 

 
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att på nästa 

nämndsammanträde redovisa en total översikt av ishallens 
intäkter och kostnader (drift och personal med mera).  

 
Beslutsunderlag 
Redovisning av Annica Skog, tidigare verksamhetschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 

Information: Renoveringen av ishallen 

2022/47 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om renoveringen av ishallen. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av Mats Pettersson, Stiftelsen Tjörns ishall/Rönnängs IK 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 

Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om 
markägarförklaring 

2022/25 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden uppmanar Kroksdalshallens 

verksamhetsråd att inkomma med en borgensansökan. 

2. Nämnden erbjuder föreningen att teckna sedvanlig 
kommunal borgen samt hemställer att detta snabbehandlas. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om en 
markägarförklaring för tecknande av banklån för finansiering av 
renovering av Kroksdalshallen i Skärhamn. Markägarförklaringen 
krävs som säkerhet vid lånet, eftersom panträtt inte är möjlig då 
Kroksdalshallen ligger på ofri grund. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Kroksdalshallens verksamhetsråd: Ansökan om 
markägarförklaring 
 
Jäv 
Magnus Andersson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP), Ewa-Lena Svensson (L) och Frank Holvik (C) föreslår 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, det vill säga att 
nämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen tecknar en 
markägarförklaring för Kroksdalshallens verksamhetsråd avseende 
Kroksdal 1:170 och att detta görs under förutsättning att sedvanlig 
prövning görs av kommunstyrelsen som visar att markägarförklaringen 
inte innebär någon risk eller negativ konsekvens för Tjörns kommun. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden 1. uppmanar Kroksdalshallens 
verksamhetsråd att inkomma med en borgensansökan, och 2. erbjuder 

14



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

föreningen att teckna sedvanlig kommunal borgen samt hemställer att 
detta snabbehandlas. 

Andréas Hansson (TP) föreslår att nämnden beslutar enligt Gert 
Kjellbergs förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Carl Bloom, 
Ewa-Lena Svensson och Frank Holviks förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Carl Bloom, Ewa-Lena Svensson och Frank Holviks förslag 

Nej-röst för Gert Kjellbergs förslag 

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster: Benita Nilsson (L), Frank Holvik (C), Barbro Johansson 
(KD), Carl Bloom (MP), Ewa-Lena Svensson (L) 

6 Nej-röster: Rikard Simensen (SD), Bert-Inge Nordberg (S), Kerstin 
Gunneröd (S), Ludwig Andréasson (S), Gert Kjellberg (TP), Andréas 
Hansson (TP) 

Gert Kjellbergs förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 

Ansökan om starttillstånd för investering i nytt boknings- 
och bidragssystem 

2022/26 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner starttillstånd för 
investering i nytt boknings- och bidragssystem. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska godkänna starttillstånd för 
investering i boknings- och bidragssystem för hantering av 
lokalbokningar, föreningsbidrag, föreningsregister med mera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Magnus Andersson (M) föreslår att nämnden 
godkänner starttillstånd för investering i nytt boknings- och 
bidragssystem. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och 
Magnus Anderssons förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 

Ansökan om starttillstånd för investeringen VA-åtgärder 
på Sundsby säteri 

2022/26 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner starttillstånd för 
investeringen VA-åtgärder (utbyggnad av avloppsanläggningen 
med mera) på Sundsby säteri. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska godkänna starttillstånd för 
investering i VA-åtgärder för Sundsby säteri. Investeringen avser 
utbyggnad av avloppsanläggningen med mera på säteriet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden 
godkänner starttillstånd för investeringen VA-åtgärder (utbyggnad av 
avloppsanläggningen med mera) på Sundsby säteri. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och 
Gert Kjellbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 

Hyresvillkor för lokaler på Sundsby säteri 

2021/85 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner hyresvillkor för 

lokaler på Sundsby säteri, enligt bilaga 1. 
 

2. Beslutet ersätter kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-
11-08, § 118 punkt 1, som därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram hyresvillkor för 
lokaler på Sundsby säteri. Villkoren är avsedda för Sundsby 
vänförening samt entreprenörer med befintligt hyresavtal på 
säteriet. Lokalerna som omfattas av villkoren är Magasinsvinden, 
möteslokalen i Östra flygeln samt Trädgårdsmästarbostaden, där 
uthyrningen av den första avser ett uppdrag från kultur- och 
fritidsnämnden. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-11-08, § 118 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-02 
Hyresvillkor för lokaler på Sundsby säteri 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Andersson (M), Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Magnus Andersson, 
Carl Bloom och Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Sundsby vänförening 
Entreprenörerna på Sundsby säteri 
  

18



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 1: Hyresvillkor för lokaler på Sundsby säteri 

Aktörer 
Följande aktörer har möjlighet att nyttja lokalerna 
(Magasinsvinden, mötesrummet i Östra flygeln samt 
Trädgårdsmästarbostaden) för interna arrangemang: 

 Sundsby vänförening 
 Entreprenörer med befintligt hyreskontrakt på Sundsby 

säteri 

Entreprenörer med befintligt hyreskontrakt har även möjlighet att 
nyttja lokalerna för slutna sällskap. 

Definitioner 
Med interna arrangemang avses 

 arrangemang för vänföreningens föreningsmedlemmar 
 arrangemang för entreprenörernas egen personal. 

Med slutna sällskap avses 

 en begränsad krets av personer som har någon form av 
gemensamt intresse i förening eller sammanslutning utöver 
den aktuella festen. Ett slutet sällskap kan vara 
föreningsmedlemmar, anställda i ett företag eller inbjudna 
släktingar, vänner och kollegor vid till exempel bröllop och 
födelsedagar. Om vem som helst i allmänheten kan köpa 
biljett till festen är det inte fråga om slutet sällskap även om 
biljetterna förköps. 

 
Magasinsvinden 
Lokalen består av en ouppvärmd vindsvåning och saknar 
befintligt möblemang. Max antal personer som får vistas i lokalen 
samtidigt är 50. 

Hyreskostnad 
 Sundsby vänförening nyttjar magasinsvinden utan kostnad. 
 Entreprenörer med befintligt hyreskontrakt på Sundsby 

säteri nyttjar magasinsvinden för 100 kr/tim. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Trädgårdsmästarbostaden 
Lokalen består av en inredd stuga med konferensbord för 10–12 
personer, pentry och toalett. Här finns tv och internet. 

Hyreskostnad 
 Sundsby vänförening nyttjar Trädgårdsmästarbostaden 

utan kostnad. 
 Entreprenörer med befintligt hyreskontrakt på Sundsby 

säteri betalar 50% på den av Tjörns kommun fastställda 
hyran för kommersiell verksamhet (kategori 3).  

 
Mötesrummet i Östra flygeln 
Lokalen består av ett enklare mötesrum med plats för 10 personer. 

Hyreskostnad 
 Sundsby vänförening nyttjar mötesrummet utan kostnad. 
 Entreprenörer med befintligt hyreskontrakt på Sundsby 

säteri betalar en hyra på 500 kr/ heldag. 

 
Bokningsbestämmelser 
Lokalerna nyttjas efter dialog och överenskommelse med 
kommunen.  

Lokalerna uthyres i befintligt skick. Hyrestagaren iordningsställer 
själv lokalen för önskat ändamål samt återställer den därefter till 
ursprungligt skick. Lokalen ska städas av hyrestagaren efter 
nyttjandet.  

Andrahandsuthyrning är inte tillåtet. 

Hyrestagaren ska i övrigt följa de lokala bokningsbestämmelserna 
för lokalen som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller vid 
bokningstillfället. 

Kultur- och fritidsförvaltningen äger hela besluts- och 
förfoganderätten gällande lokalerna på Sundsby säteri. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 

Återremiss: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

2021/10 

Beslut 
Med hänvisning till Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun, 
antagen av kommunstyrelsen 2021-01-14, § 10, anser kultur- och 
fritidsnämnden att de ändringar och tillägg som Rosalie Sanyang 
(S) föreslår inte hör hemma i en strategi. Nämnden skickar därför 
tillbaka Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för att antas av 
kommunfullmäktige utan korrigeringar. 

Sammanfattning 
Efter en remissomgång till berörda instanser – och korrigeringar i 
enlighet med remissvar – beslutade kultur- och fritidsnämnden 
2021-12-13 att godkänna Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för 
Tjörns kommun och att skicka den till kommunfullmäktige för att 
antas där. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-27 
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att 
inhämta synpunkter på föreslagna ändringar och tillägg från 
Rosalie Sanyang (S). 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-27, § 3 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-13, § 130 
Socialnämndens beslut 2021-10-27, § 205 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 309 
Tjörns Hamnar AB:s styrelses beslut 2021-10-15, § 47 
Tjörns Måltids AB:s styrelses beslut 2021-10-13, § 38 
Tjörns Bostads AB:s styrelses beslut 2021-10-12, § 54 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-23, § 103 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 24 

Beslutsunderlag 
Utlåtande från presidiet 2022-03-01 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun 
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt presidiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 

Remiss: Förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete 

2022/13 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till 
förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete. 

Sammanfattning 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslås förändringar kopplat till den 
politiska organisationen. Förslaget innebär att en politisk 
styrgrupp tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell 
samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet 
och förebyggande arbete samt prioriterade mål i 
kommunstyrelsens detaljbudgetar 2020 och 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över förslaget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-27, § 18: Beslut 
om remiss – Förslag till förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 111: Svar på motion 
från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om 
Agenda 2030 organisation 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 110: Svar på motion 
från Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande 
av kommunövergripande avdelning för social hållbarhet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret: Remiss av 
förslaget till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden ställer sig 
bakom förslaget till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet 
och förebyggande arbete. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

24



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 

Remiss: Äldrestrategi 2022–2025 

2022/14 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till 
Äldrestrategi 2022–2025, men föreslår att den även hänvisar till 
redan antagna styrdokument för Tjörns kommun samt FN:s 
allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna: 

 Sidan 3: Förebyggande och främjande insatser kan kopplas 
till Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025, som 
antogs av kommunfullmäktige 2014-06-11, KF § 113: 
”Kultur bidrar till människors möjligheter att känna 
sammanhang, till kunskapsutveckling och till att 
förverkliga drömmar. Här spelar biblioteksverksamheten 
en stor roll jämte de folkbildande resurser som finns på 
Tjörn. Kultur på äldre dagar medverkar till ökad 
livskvalitet ...” 

 Sidan 5–6: Äldrestrategin beskriver att Tjörns kommun 
utifrån fokusområdet digitalisering ska ”använda och 
främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig i 
arbetet med våra äldre /…/ Tjörns kommun ska därför 
säkerställa att våra äldre får stöttning för att hantera olika 
digitala tjänster och verktyg”. I Biblioteksplan 2019–2022 för 
Tjörns kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2018-
12-13, § 200, står att de grupper som inte kan ta sig till 
biblioteket eller har någon form av läsnedsättning ska 
erbjudas särskilt anpassade medier och tjänster.   

 Sidan 6: Delaktighet, inflytande och självständighet kan 
med fördel kopplas till FN:s allmänna förklaring av de 
mänskliga rättigheterna, artikel 27, som anger var och ens rätt 
att ”fritt delta i samhällets kulturella liv” och ”att njuta av 
konst”.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanfattning 
Ett förslag till Äldrestrategi 2022–2025 för Tjörns kommun har 
tagits fram av kommunens folkhälsostrateg i samverkan med 
socialförvaltningen och i dialog med berörda förvaltningar och 
bolag, regionen och invånare.  

Strategin har remitterats till samtliga nämnder och styrelser, rådet 
för pensionärs- och funktionshinderfrågor samt de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-27, § 17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Utkast: Äldrestrategi 2022–2025 
Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen: Beslut om remiss av 
Äldrestrategi 2022–2025 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 41 

Remiss: Ändrad valperiod för nämnder och styrelser 

2022/21 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
Alma Sibrians motion om ändrad valperiod för nämnder och styrelser. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om 
ändrad valperiod för nämnder och styrelser, med följande yrkande: 

”politiker väljs av Kommunfullmäktige på ett (1) år”. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-16 att motionen fick ställas och 
att remittera den till kommunstyrelsen, som i sin tur remitterade 
motionen vidare till nämnderna för yttrande. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-16, § 254 

Beslutsunderlag 
Motion från Alma Sibrian (V) om ändrad valperiod för nämnder och 
styrelser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Carl Bloom (TP) och Magnus Andersson (M) 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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§ 42 

Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/36 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot Riktlinjer för 
lokalförsörjning för Tjörns kommun, men lokalförsörjningen för 
fritids- och idrottsanläggningar bör förstärkas i 
lokalförsörjningsplanen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Tjörns kommun, som beskriver grundläggande 
förhållningssätt och tillvägagångssätt samt ansvar och roller för 
kommunens lokalförsörjning.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-24, § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-02 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun (förslag) 
Beslut om remiss av riktlinjer för lokalförsörjning (TU) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden inte har något att erinra mot 
Riktlinjer för lokalförsörjning för Tjörns kommun, men att 
lokalförsörjningen för fritids- och idrottsanläggningar bör förstärkas i 
lokalförsörjningsplanen.  

Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) 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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§ 43 

Remiss: Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/37 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot Hyresmodell 
Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över Hyresmodell Tjörns 
kommun, som redogör för bestämmelser kopplade till upplåtelse 
av lokaler till Tjörns kommun från hyresvärden Tjörns Bostads 
AB. Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och 
principer för beräkning av hyror. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-24, § 37 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-03 
Hyresmodell Tjörns kommun 
Tjänsteutlåtande: Beslut om remiss av hyresmodell för Tjörns 
kommun (kommunkansliet) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden inte har något att erinra 
mot Hyresmodell Tjörns kommun. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 44 

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2021 

2022/29 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2021 godkänns. 

Sammanfattning 
En årsredovisning av kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse 
och ekonomi 2021 har sammanställts. Kultur- och fritidsnämnden 
redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på +0,8 mkr.  

De största positiva avvikelserna finns inom 
förvaltningsövergripande och barn och unga som en följd av 
vakanser. En fortsatt effekt kunde också ses av inställda 
kulturaktiviteter och arrangemang på grund av pandemin.  

Större negativa budgetavvikelser finns under fritid. De beror 
främst på ett utbetalt startbidrag till en förening där det saknas 
budget 2021 och nämndens beslut att betala ut ytterligare 
föreningsbidrag. 

Samverkan 
FSG 2022-03-11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Helårsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner årsredovisningen för 
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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§ 45 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2021 

2022/28 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av planen 
för intern kontroll 2021, enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har det övergripande ansvaret att se 
till att det finns en god intern kontroll för sina 
verksamhetsområden. Nämnden antar varje år en 
internkontrollplan.  

Följande områden för intern kontroll fastställdes inför 2021: 

• 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. 

Förvaltningens uppföljning av kontrollområdena visar att 88 
procent av de fastställda målen är uppfyllda. Avvikelsen kan 
härledas till restriktioner i samband med pandemin. Stickprov för 
att undersöka bidragshantering, ärendehantering samt inköp och 
fakturahantering visar inga allvarliga avvikelser. Inga hot eller 
trakasserier mot personal har rapporterats under året. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-10-12, § 85 

Samverkan 
FSG 2022-03-11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Uppföljning av plan för intern kontroll 2021 
Bilaga 1: Stickprov på utbetalda föreningsbidrag 
Bilaga 2: Stickprov på upphandling vid leverantörsfakturor 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden godkänner uppföljningen av 
planen för intern kontroll 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Blooms förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Protokollsanteckning 
Frank Holvik (C) lämnar följande protokollsanteckning: ”Det är 
konstigt att risken för mutor och jäv inte finns med i planen för intern 
kontroll”. 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna 
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Bilaga 2: Uppföljning av plan för intern kontroll 2021 
 

Händelse S K R Åtgärd Uppföljning 
Risk att inte följa 
fastställda mål 

2 3 6 Stickprov på ett 
nämndmål och ett 
fullmäktigemål, som 
följs i hela 
beslutskedjan. 

Stickprov utan anmärkning. 
2021 var 88 procent av de 
prioriterade målen i hög 
grad eller helt uppfyllda. 4 
procent var delvis uppfyllda. 
8 procent var inte uppfyllda. 
Pandemin påverkade 
utfallet. 

Risk att besluten om 
bidrag inte är 
korrekta 

2 3 6 Stickprov på två beslut 
för minst tre bidrag. 

Endast godkända avvikelser 
(ordförandebeslut pga 
tidsbrist, respektive 
ansökan som lämnats via 
mejl till enskild 
tjänsteperson och som 
därför riskerade att falla 
mellan stolarna) 

Risk för fel vid 
hantering av 
ärenden och 
dokument 

2 3 6 Stickprov på tre 
ärenden. 

Stickprov utan anmärkning. 

Risk för fel vid inköp 
och fakturahantering 

3 2 6 Stickprov med fokus på 
att regelverk följs och 
att fakturahanteringen 
är snabb och korrekt. 

Korrekt upphandling men 
två fall av kortare försening i 
fakturahanteringen. 

Risk för att 
personalen hotas 
eller trakasseras 

3 2 6 Redovisning av samtliga 
avvikande händelser 
där personal har blivit 
hotade eller 
trakasserade. 

Ingen avvikande händelse 
om hot eller trakasserier 
rapporterad. 

 
S = sannolikhet, K = konsekvens, R = Risktal (S x K).  
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