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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L)
Frank Holvik (C)
Rikard Simensen (SD) 
Håkan Bergstam (M)
Barbro Johansson (KD)
Fredrik Siladji Dahne (MP)
Bert-Inge Nordberg (S)
Marie Rössberger (TP)
Ginny Crocker (KD), tjänstgörande ersättare
Catharina Schönbäck (V), tjänstgörande ersättare
Gert Kjellberg (TP), tjänstgörande ersättare §§ 54-57, 59
Ulf Mellin (C), tjänstgörande ersättare §§ 58, 60-63

Övriga närvarande Ewa-Lena Svensson (Liberalerna), ej tjänstgörande ersättare
Evike Sandor, förvaltningschef
Britta Leander, nämndsekreterare
Doungkamol Kaewyai, ekonom
Annica Skog, tillförordnad avdelningschef fritid
Maria Bäckersten, kulturstrateg, § 59
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

Information: De fem anläggningarna

2019/59

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
historiken kring anläggningarna som drivs av Tjörns Ridklubb, Valsängs 
Ryttarförening, IFK Valla och Skärhamns IK, samt Tjörns Ishall.

Underlag
Presentation av tf avdelningschef Annica Skog
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

Information: Verksamhetsberättelse 2018 för kultur- och 
fritidsförvaltningen

2019/60

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
verksamhetsberättelse 2018 för kultur- och fritidsförvaltningen.

Underlag
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse 2018 (arbetsmaterial)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57

Anmälan av delegationsbeslut

2019/3

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:
Presidieutskottets beslut 2019-05-20

§ 7 Återremiss – Bidrag till Tjörns kultur- och teaterförening: Tjörns kultur- och 
teaterförening får 35 000 kronor i arrangemangsbidrag.

På grund av att tiden är för kort för att hinna utreda uppdrag och framtida 
samverkan mellan föreningen och Tjörns kommun, kommer dialog om detta istället 
att föras i samband med nästa års bidragsfördelning.

§ 8 Tubbevikens badplatsförening ansöker om bidrag till viskväll: Kultur- och 
fritidsnämndens presidieutskott avslår Tubbevikens badplatsförenings ansökan om 
arrangemangsbidrag, med hänvisning till regelverket för bidrag till kulturföreningar 
som anger att arrangemangsbidrag endast kan ges till just kulturföreningar.
§ 9 Elin Sundbergs vänförening ansöker om arrangemangsbidrag: Elin Sundbergs 
vänförening får 5 000 kronor i arrangemangsbidrag till Familjedag i Villa Solfrid på 
Folknykterhetens dag.
§ 10 Visans vänner ansöker om arrangemangsbidrag: Sällskapet Visans vänner får 5 
000 kronor i arrangemangsbidrag för att genomföra Visor i det gröna på 
Hembygdsmuseet i Bräcke 13 juli 2019.

Avtal

2019-05-23: Personuppgiftsbiträdesavtal (Speedware ApS)

2019-05-23: Licensavtal–SpeedADMIN (Speedware ApS)

2019-05-14: Avtal om uthyrning av cyklar på Tjörns turistinformation (Södra 
Bohuslän Turism AB)

2019-04-23: Anmälan om avfallsabonnemang (Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Tjörns kommun)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019-04-23: Garanti för motionsspår i Rönnäng (PEAB)

Tillförordnad förvaltningschef

2019-05-11–2019-05-12 Annica Skog

2019-05-02 Lena Karlstedt

2019-04-17–2019-04-20 Cathrine Berntsson

Beslut om ung kreativ idrottsverksamhet

2019-05-10: Lina Bloom Wrenne och Allan Belfrage får 3 500 kronor i bidrag till 
att tillsammans med andra engagerade elever starta igång ett odlingsprojekt på 
Häggvallskolan i en av ljusgårdarna som finns där. Ungdomarna vill odla perenna 
grönsaker, örter och blommor i dubbla pallkragar som sedan kan användas i 
hemkunskapen och skolköket, men som också ska vara vackert att titta på.

Undantag

Inga för perioden

Personal

Anställningar 8/2019

Uppsägningar 1-2/2019 (egen begäran)

Inventarier

Inga för perioden

Öppethållande
Inget för perioden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2019-04-30

2019/57

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndens delårsrapport 2019-04-30. 
Investeringsuppföljningen noteras.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delårsrapport 2019-04-30 ska godkännas. Samtidigt 
redovisas en uppföljning av nämndens investeringar.

Beslutsunderlag
Delårsrapport april 2019

Tjänsteutlåtande den 2019-04-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Simensen (Sverigedemokraterna), Håkan Bergstam (Moderaterna) och Frank 
Holvik (Centern) föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten per 2019-04-30 
och noterar investeringsuppföljningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Rikard Simensen, Håkan Bergstam 
och Frank Holviks förslag.
Nämnden svarar ja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59

Remiss: Kulturstrategi Västra Götaland

2019/54

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande om den föreslagna 
kulturstrategin i Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023:

Västra Götalandsregionens kulturstrategi har en central roll i kulturutvecklingen på 
många nivåer. Därför är det av yttersta vikt att den har formen av ett tillgängligt och 
aktuellt verktyg.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningen i att det samlade 
intrycket är att remissförslaget till både strategi och plan är mycket bra och täcker de 
framtida möjligheterna och utmaningarna väl.
Synpunkter
Kulturens infrastruktur, sid 5, är – som beskrivs – ett system som ständigt ska 
utvecklas. I detta sammanhang bör denna infrastruktur pekas ut som en viktig del av 
samhällsutvecklingen för att öka tillgänglighet och minska glappet mellan stad och 
land. Även sid 9 Utveckla kapaciteter.
Scenkonst, sid 12: Här beskrivs föredömligt att kommuner ska arbeta med 
tillgänglighet, både bildligt och bokstavligt.
Dans, sid 15: Hur ska VGR ”stärka samarbetet mellan arrangörer, kommuner, 
institutioner och det fria kulturlivet”, som är en prioritering? 
Gestaltad livsmiljö, sid 17: Här lyfts utmaningen med att minska klyftorna mellan 
stad och landsbygd och hur konst och kultur bidrar till positiv utveckling. 
Samarbete, delaktighet och kunskap om bra arbetsmetoder kommer vara avgörande 
för att minska dessa klyftor.
Kulturskola, sid 34: I kulturskolearbetet ska initiering av interkommunala 
samarbeten och samverkan mellan kommuner och regionalt finansierad 
kulturverksamhet prioriteras, för att bredda utbudet av uttryck. Det är positivt att 
Västra Götalandsregionen har den bollen.
Kulturella och kreativa näringar och platsutveckling, sid 47: Vi ser mycket positivt 
på att VGR prioriterar att ”främja hållbar platsutveckling genom att stödja 
samverkan mellan kulturföretagare, kulturorganisationer och det lokala näringslivet / 
… / med kunskap, metodutveckling och processtöd.” 
Kultur och hälsa, sid 40: Det är en utmaning att stärka kulturens roll i omsorgen. 
VGR prioriterar i remissversionen av kulturplan att ”främja ett gott liv genom att 
stärka kulturens roll i omsorgen i samverkan med kommunalförbund, kommuner och 
folkbildning.” Här kan exempel vara lämpligt. Eller är det beskrivningen av tidigare 
stöd till pilotprojekt som avses?
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övrigt
Ordet ”kultur” används i olika sammanhang med olika betydelse. Ibland är 
innebörden bred och ibland berör det något specifikt, där det är oklart vem som 
definierar vad. Detta försvåras av att strategin inte tydligt definierar konst i 
förhållande till kultur. Ordet kunde med fördel belysas i Begreppsdefinition på sid 4.
Att skilja mellan det regionala ansvaret och det kommunala är självklart. Här måste 
den regionala kulturpolitiken se och ta in helheten och inte bli en satellit som svävar 
utan kontakt med den enskilde medborgaren och den kommunala sfären. 
Barnkonventionen
Strategin påverkar alla åldrar, inklusive barn och unga.

Sammanfattning
I samband med att Västra Götalandsregionens nuvarande kulturstrategi ”En 
mötesplats i världen” reviderades 2017 beslutade regionfullmäktige att den 
regionala kulturplanen och den regionala kulturstrategin från och med 2020 ska 
utgöra ett och samma dokument. Nuvarande kulturplan gäller till och med 2019. 

Inför att Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 tas 
upp till behandling i regionstyrelsen ombeds styrelser och nämnder att lämna 
remissynpunkter på förslaget. Remissen skickas till regionala nämnder och 
styrelser, kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland. 
Kommunalförbunden ombeds att svara och ta hänsyn till delregionala skillnader 
med större och mindre kommuner. Kommunerna i Västra Götaland är välkomna att 
svara enskilt som komplement. 

Tjörns kommun besvarar remissen genom kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Remiss för Kulturstrategi Västra Götaland
Remissversion Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023
Remissversion regional biblioteksplan 2020-2023
Verksamheter med stöd och uppdrag från kulturnämnden
Tjänsteutlåtande den 2019-05-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Frank Holvik (Centern) föreslår att nämnden ställer sig bakom yttrandet i 
tjänsteutlåtandet.

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

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Remiss: Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026

2019/58

Beslut
Kultur och fritidsnämnden lämnar följande remissvar på Strategi för folkhälsa 
och social hållbarhet 2019–2026:

Tjörns kommuns föreslagna strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019–2026 
handlar till stor del om risker men inte om möjligheterna till att främja ett gott liv 
och en god hälsa. Dessutom saknas koppling till forskning inom vikten av god hälsa 
i relation till de verktyg som finns, till exempel kultur och fritid. Ytterligare en 
aspekt som saknas är vikten av att dels arbeta förebyggande, dels uppsökande för att 
även nå grupper som inte vanligtvis söker sig till kultur- och fritidsaktiviteter.

Ökad aktivitet leder inte bara till förbättrad fysisk hälsa utan också till förbättrad 
psykisk hälsa såväl som minskad stress och ångest. Aktuell forskning visar också att 
utförande och upplevelse av kulturaktiviteter, till exempel musicerande, leder till 
ökat välbefinnande, förkortad sjukskrivning och förbättrad mental hälsa.

I avsnittet 5.1 Prioriterade områden för folkhälsa anges ”det tidiga livet” som ett 
prioriterat område. Här krävs en tydligare förklaring av vad som avses med ”tidigare 
livet”. Enligt strategin ska fokus ligga på att främja ungas psykiska och fysiska 
hälsa; här bör särskilt fokus ligga på det förebyggande arbetet, innan ohälsa uppnås.

Ytterligare ett prioriterat område i avsnitt 5.1 är ”Kontroll delaktighet och 
inflytande”, där fokusgrupperna äldre och sociala riskgrupper nämns. Här bör även 
unga vara en prioriterad grupp, inte minst för att de omfattas av ”det tidiga livet”.

Vidare bör fokusområdet ”Med jämställdhetsarbete” (under Kontroll, delaktighet 
och inflytande) lyftas ur sammanhanget och istället presenteras som ett eget 
prioriterat område. Detta bör löpa som en röd tråd genom hela folkhälsoarbetet, och 
begreppet intersektionalitet kan med fördel ingå för att området även ska innefatta 
hbtq+ samt människor med funktionsvariationer med mera (som omnämns på sidan 
16 men inte som prioriterade grupper).

Slutligen finns på sidan 13 och 15 bilder (om droger respektive 
preventionstriangeln) som är hämtade från andra regioner. Genom att inte använda 
egna modeller finns alltid en risk att dessa får hänga i luften, utan koppling till text 
och innebörd.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över förslaget till strategi för folkhälsa och 
social hållbarhet 2019–2026. Strategin har kommunicerats med Rådet för hälsa och 
hållbar utveckling och ersätter tidigare folkhälsoplan.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-16, § 127

Beslutsunderlag
Förslag till Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019–2026

Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen

Tjänsteutlåtande den 2019-06-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Frank Holvik (Centern) och Håkan Bergstam (Moderaterna) föreslår att nämnden 
ställer sig bakom yttrandet i tjänsteutlåtandet med tillägget att vikten av att arbeta 
uppsökande och förebyggande saknas i strategin.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och Håkan 
Bergstams förslag.
Nämnden svarar ja.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Uppdrag: Utveckling av Röahallen

2019/52

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i dialog med 

föreningarna Skärhamns Idrottsklubb och Skärhamns Bordtennisklubb, ta 
fram ett förslag till koncept för Röahallens framtid.

2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till att arbetet samordnas med uppdraget gällande Skolstruktur 
Västra Tjörn. 

3. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
konsekvensbeskrivning för följande tre scenarier:

 Föreningarna får stöd och borgen från kommunen för att renovera 
och utveckla Röahallen. 

 Kommunen bygger en helt ny idrottshall.

 Läget är oförändrat.

Barnkonventionen
Röahallen används regelbundet av barn.

Sammanfattning
Presidieutskottet föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet 
Röahallens framtid utifrån olika scenarier samt att ta fram ett förslag till koncept för 
hallen.

Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29, § 33 (information)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2019-05-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Frank Holvik (Centern) föreslår att nämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet med 
tillägget att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att arbetet 
samordnas med uppdraget gällande Skolstruktur Västra Tjörn.

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

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§62

Omdisponering och utökning av anläggningsbidrag 2019 till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd

2019/1

Beslut
1. Krokdalshallens verksamhetsråd tillåts omdisponera 35 529 kronor av 

tidigare beviljat anläggningsbidrag för 2019. 

2. Kroksdalshallens verksamhetsråd tidigare beviljade anläggningsbidrag för 
2019 utökas med ytterligare 9 721 kronor.

Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktas. Beslutet kommer ha positiva effekter för barn. 

Sammanfattning
Krokdalshallens verksamhetsråd ansöker om att få omdisponera tidigare beviljat 
anläggningsbidrag för 2019 samt att även få utökat anläggningsbidrag för året.

Tidigare beslut
Kultur och fritidsnämnden 2018-12-17 § 101

Beslutsunderlag
Ansökan om anläggningsbidrag

Tjänsteutlåtande den 2019-05-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Siladji Dahne (Miljöpartiet) föreslår att nämnden beslutar enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Fredrik Siladji Dahnes förslag.
Nämnden svarar ja.

Beslutet skickas till
Kroksdalshallens verksamhetsråd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63

Utbetalning av resterande driftsbidrag 2019 till föreningen GF 
Atletica

2019/1

Beslut
1. GF Atletica får den resterande delen av föreningens ansökta driftsbidrag på 

137 000 kronor.

2. GF Atletica ska lämna in en skriftlig överenskommelse/avtal gällande 
tillbyggnaden på Svanvikshallen. Handlingen ska vara kultur- och 
fritidsförvaltningen tillhanda senast 2019-09-30.

Barnkonventionen
Beslutet ger en positiv effekt för många barn och unga i Tjörns kommun.

Sammanfattning
I samband med att kultur- och fritidsnämnden beslutade om fördelning av 
föreningsbidrag 2019 fick förvaltningen i uppdrag att utreda förhållandena i 
föreningen GF Atletica med anledning av de kraftigt ökade driftsbidraget som 
föreningen ansökte om. I avvaktan på resultatet av utredningen beslutade nämnden 
att endast utbetala driftsbidrag motsvarande bidragsbeloppet 2018 till föreningen.

En utredning har nu gjorts och förvaltningen föreslår att nämnden beviljar GF 
Atletica det resterande bidraget. Föreningen bör också uppmanas att lämna in en 
skriftlig överenskommelse gällande tillbyggnaden på Svanvikshallen.

Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-12-17, § 101

Beslutsunderlag
Rättslig bedömning och råd kring frågor om stöd till föreningen GF Atletica
Tjänsteutlåtande den 2019-05-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Siladji Dahne (Miljöpartiet) föreslår att nämnden beslutar enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Fredrik Siladji Dahnes förslag.
Nämnden svarar ja.

Beslutet skickas till
GF Atletica
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