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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Frank Holvik (C) 
Magnus Andersson (M) 
Barbro Johansson (KD) 
Rikard Simensen (SD) 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Andréas Hansson (TP) 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare 
Ludwig Andréasson (S), tjänstgörande ersättare 
Ulf Mellin (C), tjänstgörande ersättare, via Teams 
Jan Josefsson (V), tjänstgörande ersättare, via Teams 
 

Övriga närvarande Ginny Crocker (M) fd (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Annica Skog, tf förvaltningschef 
Cathrine Berntsson, tf förvaltningschef 
Denice Östlund, ekonom §§ 96–101 
Lena Karlstedt, avdelningschef, §§ 104, 106 
Anna-Karin Leverin, gruppledare Kultur- och fritidscentra, § 97 
Andreas Gunnarsson, gruppledare kulturpedagogpoolen, § 97 
Britta Leander, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 

Information: Samverkan för barn och unga, med målet att 
förhindra utanförskap 

2021/4 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om samverkan för barn och unga, med målet att förhindra 
utanförskap. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av Cathrine Berntsson, tf. förvaltningschef, Anna-Karin 
Leverin, gruppledare på Kultur- och fritidscentra, och Andreas 
Gunnarsson, gruppledare för kulturpedagogerna
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 

Information: Resterande medel i föreningsbidragspotten 

2021/1 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om resterande medel i föreningsbidragspotten.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av Annica Skog, tf. förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 

Information: Avvikande händelser första halvåret 2021 

2021/55 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att 
information lämnats om rapporterade avvikande händelser i 
kultur- och fritidsförvaltningen under perioden 1 januari – 30 juni 
2021. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns personal rapporterar själva avvikande händelser 
på ett formulär och enligt tydliga rutiner (olika chefsnivåer, 
eventuella anmälningar till polisen eller Försäkringskassan, värde, 
åtgärder etc.). 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en rapport över 
samtliga anmälda avvikande händelser för förvaltningen under 
första halvåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Statistik avvikande händelser januari–juni 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 

Information: Länsstyrelsen ger bidrag till 
byggnadsvårdsplan för Sundsby säteri 

2021/73 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om att länsstyrelsen ger bidrag till en byggnadsvårdsplan för 
Sundsby säteri. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut om bidrag till vård av värdefull kulturmiljö: Sundsby säteri 
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 31 augusti 
2021 

2021/57 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten per 2021-
08-31. 

Sammanfattning 
En delårsrapport till och med 31 augusti har tagits fram med 
uppföljning av mål, ekonomi och personal för kultur- och 
fritidsnämnden. 

Samverkan 
FSG 2021-09-29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-16 
Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden augusti 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden 
godkänner delårsrapporten per 2021-08-31. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge Nordberg 
och Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 

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: 

Avtal 

2021-09-16: Hyreskontrakt för massvaccination, förlängning 
(Närhälsan Tjörn) 

2021-09-16: Avtal om rabatt på hyra, covid-19-stöd 
(Sjöräddningssällskapet Tjörn). Kommentar 2021-10-04: Avtalet var 
tecknat ”under förutsättning att”; då villkoren inte uppfylldes 
ogiltigförklarades avtalet. 

2021-09-16: Avtal om rabatt på hyra, covid-19-stöd (Tjörns 
segelsällskap) 

2021-09-16: Avtal om rabatt på hyra, covid-19-stöd (Tjörns 
konståkningsklubb) 

Personal 

Avslutade anställningar: Nr 5/2021 (egen begäran)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 

Yttrande över motion om aktivitetspark från Martin 
Johansson, (-) fd (SD) 

2021/66 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen med hänvisning till det arbete som redan pågår 
för att öka den fysiska aktiviteten hos Tjörns invånare. Detta 
beskrivs bland annat i styrdokumentet Idrottspolitisk strategi 
2021–2035, som är ute på remiss hos berörda instanser innan den 
antas av kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
aktivitetspark, där han föreslår att kommunen utreder: 

 möjligheterna och kostnadsförslag för att bygga en 
aktivitetspark 

 byggandet av en aktivitetspark enligt motionens 
intentioner efter utredning.  

Enligt motionen skulle anläggandet av en aktivitetspark gå i linje 
med verksamhetsplanen för lokalt folkhälsoarbete i Tjörns 
kommun. Syftet är att nå närmare målen om en friskare kommun 
genom att skapa en allmän mötesplats både för yngre och äldre 
med lekpark för små barn, skateboardbana, parkourbana, utegym 
och sittplatser med bord.  

Kommunstyrelsen ber kultur- och fritidsnämnden yttra sig över 
motionen.   

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-21 § 126: Anmälan om 
motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om aktivitetspark.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-29 
Motion ifrån Martin Johansson (-) fd (SD) om aktivitetspark 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Rikard Simensen och 
Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 

Yttrande över motion om husbilsplatser från Martin 
Johansson, (-) fd (SD) 

2021/67 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att frågan om husbilsplatser 
lyfts till arbetsgruppen för infrastrukturfrågor, som får i uppdrag 
att identifiera omfattningen av problemet och undersöka om en 
extern konsult bör rekryteras och i så fall centrala medel avsättas.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
husbilsplatser, med följande yrkanden: 

”- att en utredning görs att utveckla centrala ställplatser i 
huvudorten Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – 
även tillsammans med privata aktörer och föreningar. 

- att en utredning görs att utveckla ställplatser på övriga orter 
utifrån Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans med 
privata aktörer och föreningar. 

- att en utredning görs att utveckla långtidsparkeringar i 
huvudorten Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – 
även tillsammans med privata aktörer och föreningar”. 

Kommunstyrelsen ber kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden yttra sig över motionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 115: Anmälan av 
motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om husbilsplatser 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-01 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om husbilsplatser 
Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018–2025 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 

Yttrande över motion om historia och konst på elskåp 
från Martin Johansson, (-) fd (SD) 

2021/74 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen med hänvisning till att Tjörns kommun inte äger 
elskåpen och därför inte kan besluta om en eventuell utsmyckning 
av dem. I övrigt hänvisas till den standardformulering som 
nämnden antagit 2021-09-06, § 91, för svar på vissa 
kulturmotioner: 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en treårig kulturplan 
2021–2023 som utgår från Kulturpolitisk strategi 2014–2025 för 
Tjörns kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11, KF § 
113. Utifrån kulturplanen planerar och genomför kultur- och 
fritidsförvaltningen kommunal kulturverksamhet.  

Förslag om projekt tas tacksamt emot från medborgare via Tjörns 
kommuns ”Tyck till”-funktion på hemsidan. Förvaltningen 
beaktar inkomna förslag i relation till planerad verksamhet och 
budget.  

När det gäller projektförslag från politiker i Tjörns kommun 
beaktas principen om armlängds avstånd, här beskrivet av 
Myndigheten för kulturanalys i rapporten Så fri är konsten (2021:1):  

”När det gäller principen om armlängds avstånd /…/ bygger /den/ 
på två förhållanden i den svenska kulturpolitiken. För det första 
ska politiker och politiska församlingar generellt avhålla sig från 
styrning som påverkar eller riskerar att påverka vilka företeelser 
konstnärer och kulturskapare väljer att skildra, men också hur 
olika företeelser skildras. Politisk styrning som påverkar eller 
riskerar att påverka vilka företeelser som skildras och/eller hur 
olika företeelser skildras bedömer Kulturanalys vara negativ för 
den konstnärliga friheten. För det andra bygger principen på att 
det ska finnas ett organisatoriskt avstånd mellan politiskt 
beslutsfattande å ena sidan, och beslut som har med konstnärlig 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

bedömning att göra å den andra. Armlängdsprincipen syftar alltså 
i stor utsträckning till att skapa förutsättningar för konstnärlig 
frihet genom att förespråka ett organisatoriskt skydd från politiska 
beslut om konstnärligt innehåll.” 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över en motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) med följande yrkanden: 

 Att Tjörns kommun utreder förutsättningarna för att 
dekorera kommunens elskåp 

 Att Tjörns kommun utreder kring om lokala kreativa 
förmågor kan involveras i projektet via 
intresseanmälningar 

 Att berörda nämnder och bolag får i uppdrag att utreda hur 
ett sådant arrangemang skulle kunna genomföras i 
motionens intentioner 

 Att finansiering sker genom berörd nämnd eller bolags 
driftsbudget  

 Att minst tio elskåp i centrala Skärhamn dekoreras inför 
sommaren.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-17, § 150 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-02 
Motion från Martin Johansson, (-) fd (SD) om historia och konst på 
elskåp 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Rikard Simensen och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 

Yttrande över skrivelse om förslag till långsiktig lösning 
för parkering i Pilane 

2021/30 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden anser att en ”kulturlinje” som ett 
hållbart komplement till parkeringen vid Pilane skulpturpark bör 
hanteras som ett kommunövergripande infrastrukturärende. Då 
en sådan busslinje kräver en stor organisation och varaktig 
finansiering måste frågan utredas ytterligare. 

Sammanfattning 
Frågan om en långsiktig och hållbar lösning för parkeringen vid 
Skulptur i Pilane har aktualiserats. Kommunstyrelsen ber kultur- 
och fritidsnämnden yttra sig över synpunkterna om en kulturlinje 
i en skrivelse från fastighetsägarna längs Hällenevägen. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-05-03, § 58 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande (med förslag från presidiet) 2021-09-01 
Begäran från kommunstyrelsen om yttrande över Skrivelse om 
förslag till långsiktig lösning för parkering i Pilane 

Skrivelse om förslag till långsiktig lösning för parkering i Pilane – 
en kommunövergripande angelägenhet 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden 
beslutar enligt presidiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Rikard Simensen och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 

Remiss: Kommunernas klimatlöften 2022 

2021/80 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden väljer att genomföra följande åtgärder 
från Kommunernas klimatlöften under 2022: 

11. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter istället 
för att köpa.  

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 
klimatet. 

Sammanfattning 
För att nå Västra Götalands klimatmål med 80 procent minskade 
utsläpp till år 2030 (jämfört med 1990) har länsstyrelsen bjudit in 
samtliga kommuner i länet att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften. Kommunstyrelsens arbetsutskott ber därför nämnder 
och styrelser i Tjörns kommun att uppge vilka åtgärder (enligt 
lista i bilagan Kommunernas klimatlöften) som de bedömer att de 
kan genomföra under 2022. Eventuella resurser, finansiella 
och/eller personella, som krävs för att uppfylla de löften som 
nämnden eller styrelsen ställer sig bakom ska respektive nämnd 
och styrelse stå för. 

Nämnder och styrelser uppmanas till höga ambitionsnivåer i sina 
åtaganden. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-26, § 160: Beslut 
om remiss Kommunernas klimatlöften inför 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-02 
Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande  
20 klimatlöften inför 2022 
Beskrivning Kommunernas klimatlöften inför 2022 
Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret: Beslut om remiss 
kopplat till kommunernas klimatlöften 2022 
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 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
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 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 

Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 
2022 

2021/78 

Beslut 
Följande datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 
2022 fastställs: 

7 februari 

21 mars 

2 maj 

13 juni 

5 september 

3 oktober 

7 november 

12 december 

Sammanfattning 
Datum ska fastställas för kultur- och fritidsnämndens 
sammanträden 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
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 
Kommunkansliet 
Nämndsekreterarna i Tjörns kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningens avdelnings- och enhetschefer
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 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109 

Ny behandling: Initiativärende från Marie Rössberger 
(TP) gällande tidsbegränsat vistelseförbud för hundar på 
badplatser (ändring av lokal ordningsstadga) 

2021/65 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden upphäver beslutet KFN 2021 § 

92. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Marie 
Rössbergers (TP) yrkande.   

Reservation 
Tjörnpartiet reserverar sig till förmån för Marie Rössbergers yrkande. 

Sammanfattning 
Marie Rössberger (TP), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, har 
lämnat ett initiativärende med yrkande att nämnden ska göra en 
framställan till kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att 
komplettera den kommunala ordningsstadgan 19 §. 
Kompletteringen gäller en tidsbegränsning av vistelseförbudet för 
hundar på badplatser. 

Nämnden beslutade 2021-09-06 att ärendet inte fick väckas, vilket 
är i strid med kommunallagens bestämmelser om ledamöters 
initiativrätt. 

Förvaltningen föreslår därför att nämnden upphäver det tidigare 
beslutet och att ärendet behandlas på nytt.   

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-09-06, § 92 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Initiativärende från Marie Rössberger (TP) 
Lokal ordningsstadga för Tjörns kommun 
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden upphäver beslut KFN 2021 § 92 
och därefter avslår Marie Rössbergers (TP) yrkande. 

Andréas Hansson (TP) föreslår att nämnden upphäver beslut KFN 2021 
§ 92 och därefter godkänner Marie Rössbergers (TP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Frank Holviks förslag 
väljs. 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Frank Holviks förslag 

Nej-röst för Andréas Hanssons förslag 

Omröstningsresultat 
9 Ja-röster: Benita Nilsson (L), Frank Holvik (C), Magnus Andersson 
(M), Barbro Johansson (KD), Ewa-Lena Svensson (L), Bert-Inge 
Nordberg (S), Ludwig Andréasson (S), Ulf Mellin (C), Jan Josefsson (V) 

1 Nej-röst: Andréas Hansson (TP)  

1 Avstår: Rikard Simensen (SD) 

Frank Holviks förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Marie Rössberger (för kännedom) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 

Val av ledamöter till badplatsgrupp 

2021/5 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser följande ledamöter att ingå i en 
badplatsgrupp: 

Bert-Inge Nordberg (S) 
Rikard Simensen (SD) 
Ewa-Lena Svensson (L) 
Ginny Crocker (M) 
Andréas Hansson (TP) 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska utse en politisk badplatsgrupp 
som tillsammans med tjänstepersoner (sammankallande) ska 
genomlysa kommunens badplatser utifrån behov och utmaningar.  

En tillfällig badplatsgrupp var aktiv till och med 2021-03-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) nominerar Bert-Inge Nordberg (S), Rikard Simensen 
(SD), Ewa-Lena Svensson (L) och Ginny Crocker (M) till 
badplatsgruppen. 

Bert-Inge Nordberg (S) nominerar Andréas Hansson (TP) till 
badplatsgruppen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och 
Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja.
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