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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Frank Holvik (C), §§ 95–109, via Teams 
Magnus Andersson (M) 
Barbro Johansson (KD), via Teams 
Carl Bloom (MP), via Teams 
Rikard Simensen (SD), via Teams 
Bert-Inge Nordberg (S), via Teams 
Klaes Lundin Eide (S), via Teams 
John Sporrong (S), via Teams 
Andréas Hansson (TP) 
Gert Kjellberg (TP), tjänstgörande ersättare 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare §§ 93–94, 
via Teams 

 
  
Övriga närvarande Ginny Crocker (KD), ej tjänstgörande ersättare, via Teams 

Ulf Mellin (C), ej tjänstgörande ersättare §§ 95–109, via Teams 
Linnéa Sporrong (S), ej tjänstgörande ersättare, via Teams 
Ludwig Andréasson (S), ej tjänstgörande ersättare, via Teams 
 
Annica Skog, tf förvaltningschef, via Teams 
Cathrine Berntsson, tf förvaltningschef 
Maria Bäckersten, tf avdelningschef, § 107, via Teams 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Monica Hakefjord, mötesfacilitator, via Teams 
Lothy Wärn, digital assistent, via Teams 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) föreslår att punkt 17 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i 
offentlig miljö flyttas till nästa nämndsammanträde. 
Barbro Johansson (KD) yrkar bifall till Rikard Simensens förslag. 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att dagordningen fastställs utan ändringar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs förslag väljs. 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Gert Kjellbergs förslag 
Nej-röst för Rikard Simensens förslag 
 
Omröstningsresultat 
5 Ja-röster: Ewa-Lena Svensson (L), Carl Bloom (MP), Gert Kjellberg (TP), Andréas 
Hansson (TP), Benita Nilsson (L) 
5 Nej-röster: Magnus Andersson (M), Barbro Johansson (KD), Rikard Simensen 
(SD), Bert-Inge Nordberg (S), John Sporrong (S) 
Avstår: Klaes Lundin Eide (S) 
Ordförande har utslagsröst. 
Gert Kjellbergs förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94 
 
 
 
Information: SOS-gruppens arbete för barn med svårigheter 
 
2020/56 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
SOS-gruppens arbete för barn med svårigheter. 
 
Underlag 
Presentation av Cathrine Berntsson, tf förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95 
 
 
 
Information: Utvärdering av digitala sammanträden 
 
2020/52 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
Tjörns kommuns utvärdering av digitala sammanträden. 
 
Underlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15, § 165: Förnyat beslut samt utvärdering av 
digitala sammanträden för kommunfullmäktige och nämnder 
Tjänsteutlåtande: Utvärdering av digitala sammanträden för kommunfullmäktige och 
nämnder samt förslag till fortsatt inriktning
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96 
 
 
 
Information: Oförändrad tjänstgöringsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 
 
2020/56 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om att 
fullmäktiges beslut att ändra tjänstgöringsordningen inte förändrar den i nämnderna. 
 
Underlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15, 164: Återremitterat ärende Hemställan om 
att ändra inkallelseordningen för ersättare i Sverigedemokraterna
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§97 
 
 
 
Information: Utökad kommunal borgen för Stiftelsen Tjörns ishall 
 
2019/28 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om att 
kommunfullmäktige beslutat att öka den kommunala borgen för Stiftelsen Tjörns 
ishall. 
 
Underlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15, § 162: Ansökan om utökad kommunal 
borgen till Stiftelsen Tjörns Ishall
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98 
 
 
 
Information: Inget kommunalt borgensåtagande för GF Atletica 
 
2019/62 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om att 
kommunfullmäktige avslår GF Atleticas ansökan om kommunal borgen. 
 
Underlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15, § 161: Ansökan om kommunalt 
borgensåtagande Gymnastikföreningen Atletica
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99 
 
 
 
Information: Tjörns Basket läggs ner 
 
2020/1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om att 
föreningen Tjörns Basket läggs ner. 
 
Underlag 
Brev från Tjörns Basket
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§100 
 
 
 
Information: Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020–2035 
antagen 
 
2019/85 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om att 
kommunfullmäktige har antagit Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020–2035. 
 
Underlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15, 154: Återremitterat ärende – Antagande av 
näringslivsstrategi 
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020–2035
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§101 
 
 
 
Information: Slutredovisning av investeringsprojektet Belyst 
motionsspår i Rönnäng 
 
2014/16 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
slutredovisningen av investeringsprojektet Belyst motionsspår i Rönnäng. 
 
Underlag 
Slutredovisning av investeringsprojekt: Motionsspår i Rönnäng
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§102 
 
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 2020-10-26: 
KFNPU § 9 – Ansökan om sponsring av Havets dag i Rönnäng 2021:  
Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom Rönnängs 
intresseförenings sponsringsansökan för Havets dag i Rönnäng 2021. 
Skriftig reservation från Frank Holvik (C):  
”Jag reserverar mig mot beslutet att bifalla havets dag 50 000 i bidrag. 
Reservationen grundar sig i att internationella och nationella regelverk tillsammans 
med allt större, effektiva båtar och redskap utarmar havet. 
Om havets dag hade handlat om att visa omsorg om havet genom att vårda livet i 
det. Hur man återskapar det kustnära fisket och tar till sig att vi har 120 rödlistade 
arter enligt artdatabanken och en plan om vad man tänker göra åt det för att skapa 
ett hållbart fiske.  
Som jag förstår har Havets dag fokus på fisket, redskap och båtarna, inte på havet 
och hur det mår. Jag måste tillägga att våra fiskare är mycket skickliga och kunniga 
yrkesmän. Hade regelverken sett annorlunda ut hade yrkesfiskarna rättat sig efter 
det och livet i haven sett helt annorlunda ut.” 
Avtal 

Inga 
Tillförordnad förvaltningschef 
2020-10-16 Cathrine Berntsson 
Beslut om ung kreativ aktivitet 
Inga för perioden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Undantag 
Inga för perioden 
Inköp av konst 
Inga för perioden 
Personal 
Inget för perioden 
Inventarier 
Inga för perioden 
Projekt 
Inget för perioden 
Utbildningsbidrag 
Valsängs ryttarförening: 2 000 kronor för ungdomsledarkurs hos Göteborg och 
Bohusläns Ridsportförbund 
Friluftsfrämjandet Tjörn: 3 525 kronor för MTB-utbildning hos Friluftsfrämjandet 
Region Väst 
Tjörns handbollsklubb: 1 125 kronor för baskurs ”Framtidens handbollsspelare” hos 
Handbollsförbundet Väst 
Myggenäs innebandyklubb: 1 125 kronor för lokalkostnad vid ledarkonferens, 
internutbildning 
Öppethållande 
Inget för perioden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§103 
 
Budgetuppföljning tom 30 september 2020 
 
2020/48 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning tom 30 september 2020 noteras. 
Investeringsuppföljningen noteras. 

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 
En budgetuppföljning har gjorts för perioden 1 januari – 30 september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport tom 30 september 2020 
Investeringsuppföljning (muntligt) 
Tjänsteutlåtande den 2020-10-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden noterar budgetuppföljningen och 
investeringsuppföljningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§104 
 
Framflyttat certifieringskrav för föreningsbidrag 
 
2020/81 
 
Beslut 
Kravet på föreningar att påbörja processen att certifieras som Säker och trygg 
förening för att kunna få beviljade föreningsbidrag utbetalda flyttas fram till 2024. 

Barnkonventionen 
Barnperspektiv har beaktats och beslutet kommer inte påverka barnverksamhet 
negativt.  
 
Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut måste föreningar för att få beviljade föreningsbidrag utbetalda 
ha påbörjat processen att certifieras som Säker och trygg förening. Detta krav skulle 
vara uppfyllt före bidragsutbetalningar görs 2022. Med anledning av covid-19 
föreslås kravet flyttas fram till 2024. 
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-12-16 §105 
 
Beslutsunderlag 
Certifiering Säker och trygg förening 

Tjänsteutlåtande den 2020-10-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Andersson (M) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt 
presidiets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Magnus Andersson och Frank 
Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Fritidsföreningar i Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§105 
 
Fördelning av resterande föreningsbidrag 2020 
 
2020/1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar resterande föreningsmedel för 2020 enligt 
följande: 

1. GF Atletica får 45 500 kronor för inköp av gymnastikutrustning.  
2. Tjörns Ridklubb får 21 000 kronor för inköp av sadel och träns. 
3. Hjälteby sjöscoutkår får 19 500 kronor för inköp av kanot och kärra till C55.   
4. M/S Atene får 19 200 kronor för inköp av navigeringsutrustning. 
5. Friluftsfrämjandet Tjörn får 16 750 kronor för inköp av material för 

fasadmålning och byte av klädselbräder till ”Torpet” samt material till ett 
nytt trästaket runt äventyrsbanan.   

6. Åstols Idrottssällskap får 10 400 kronor för inköp av träningsmaskin till 
utegym anpassad för seniorer och funktionshindrade samt två lampor till 
utegymmet. 

7. Kållekärrs Idrottsklubb får 1 650 kronor för inköp av material för 
upprustning av fönster samt för inköp av nya nätställningar och nät till 
bordtennisborden.  

 
Barnkonventionen 
Barnperspektivet har beaktats och beslutet kommer ha positiva effekter för barn.  
 
Sammanfattning 
Kvarvarande föreningsmedel för 2020 ska fördelas. 
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-12-16 §102 
 
Beslutsunderlag 
GF Atletica: Bidragsansökan 
Tjörns Ridklubb: Bidragsansökan 
M/S Atene: Bidragsansökan 
Friluftsfrämjandet Tjörn: Bidragsansökan 
Hjälteby sjöscoutkår: Bidragsansökan 
Åstols Idrottssällskap: Bidragsansökan 
Kållekärrs Idrottsklubb: Bidragsansökan 
Tjänsteutlåtande den 2020-10-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden beslutar enligt presidiets förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge Nordbergs förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§106 
 
Fördelning av extra kommunalt bidrag med anledning av covid-19 
 
2020/51 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag i omgång 1 till följande 
föreningar/stiftelser som ansökt om extra stöd med anledning av covid-19-
pandemin: 

1. Stiftelsen Sibräcka Bygdegård får 62 000 kronor i bidrag. 
2. Rönnängs bygdegård får 46 000 kronor i bidrag. 
3. PRO Tjörn får 31 900 kronor i bidrag.  
4. PRO Kaprifolen får 28 650 kronor i bidrag. 
5. SPF Tjörnveteranerna får 8 050 kronor i bidrag.  

 
Barnkonventionen 
Ett ökat stöd till föreningslivet ger positiva effekter för barn och unga på Tjörn.  
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-10-12 att godkänna en omfördelning av 
outnyttjade medel till covid-19-stöd för föreningslivet. Sammanlagt ska 500 000 
kronor i extra stöd fördelas i två omgångar.  
 
Varje ansökan har prövats enskilt. Beslut om fördelning vid omgång 1 omfattar 
176 600 kronor och resterande fördelning beslutas vid nämndmötet i december. 
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-10-12 § 89 
 
Beslutsunderlag 
Stiftelsen Sibräcka Bygdegårds bidragsansökan 
Rönnängs bygdegårds bidragsansökan 
PRO Tjörns bidragsansökan 
PRO Kaprifolens bidragsansökan 
SPF Tjörnveteranernas bidragsansökan 
Tjänsteutlåtande den 2020-10-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) och Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag till fördelning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge Nordberg och Rikard 
Simensens förslag. 
Nämnden svarar ja. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar/stiftelse 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§107 
 
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 
 
2020/84 
 
Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i 
offentlig miljö. 

2. Kultur- och fritidsnämnden ska införskaffa konst för de medel som 
kommunfullmäktige budgeterat till offentlig gestaltning. 

 
Reservation 
Rikard Simensen (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Gert Kjellberg (TP) och Andréas Hansson (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(reservation i slutet av paragrafen). 
 
Protokollsanteckning 
Rikard Simensen (SD) lämnar en protokollsanteckning (i slutet av paragrafen). 
 
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 fritidsnämnden gav i december 2019 förvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till nytt regelverk för hur nämnden ska arbeta med konst i offentlig miljö.  
 
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö ska 
säkerställa att arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö genomförs enligt 
kultur- och fritidsnämndens reglemente. 
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-11-16, 93 (fastställande av dagordning – 
beslut att inte skjuta på paragrafen till nästa sammanträde) 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-27, § 21 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20, § 45 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-12-16, § 110 
 
Beslutsunderlag 
Förslag: Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 

Tjänsteutlåtande den 2020-10-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut 
(två punkter). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Frank Holvik (C) föreslår att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut (två 
punkter). 
Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut (två 
punkter). 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut (två 
punkter). 
Andréas Hansson (TP) föreslår att nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut 
(två punkter). 
Magnus Andersson (M) föreslår att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut 
(två punkter). 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Frank Holvik, Carl Bloom och 
Magnus Anderssons förslag väljs. 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Frank Holvik, Carl Bloom och Magnus Anderssons förslag 
Nej-röst för Rikard Simensen, Gert Kjellberg och Andréas Hanssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
8 Ja-röster: Frank Holvik (C), Magnus Andersson (M), Barbro Johansson (KD), Carl 
Bloom (MP), Bert-Inge Nordberg (S), Klaes Lundin Eide (S), John Sporrong (S), 
Benita Nilsson (L) 
3 Nej-röster: Rikard Simensen (SD), Gert Kjellberg (TP), Andréas Hansson (TP) 
Frank Holvik, Carl Bloom och Magnus Anderssons förslag väljs. 
 
Skriftlig reservation 
Gert Kjellberg (TP) och Andréas Hansson (TP) reserverar sig enligt:  
”Tjörnpartiet reserverar sig mot beslutet då beslutet innebär att skattebetalarna inte 
får den insyn och transparens som är nödvändig. Vi har fått dyrt erfara att miljoner 
har slösats bort på dyra konstverk som bara retar upp de Tjörnbor som betalar skatt. 
Tjörnpartiet anser att kommunen inte har råd att lägga pengar på dyra konstverk 
samtidigt som övriga kommunala verksamheter måste skära ner och minska personal. 
Tjörnpartiet anser inte att tjänstepersoner skall kunna köpa in dyra konstverk. 
Gert Kjellberg   Andreas Hansson 
Tjörnpartiet” 
 
Protokollsanteckning 
Rikard Simensen (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”På grund av för Sverigedemokraterna betydande oklarheter i dokumentet Riktlinjer 
för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö skulle vi vilja ha lite mer tid för en 
grundligare genomgång och få svar på vissa frågor innan vi tar ställning i detta 
ärende. Därav avslagsyrkande.” 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108 
 
Detaljplan Häggvall 3:43 
 
2020/83 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden framhåller att detaljplanen för Häggvall 3:43 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 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. 
 
Barnkonventionen 
Enligt planförslaget föreslås den nya bebyggelsen placeras så att en skyddad gård 
skapas för utevistelse och lek. De närliggande naturområdena skapar möjligheter för 
varierad lek.  
 
I Höviksnäs finns en förskola, en F-5-skola samt en 6–9-skola.  
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över detaljplanen för Häggvall 3:43. 
 
Detaljplanen prövar förutsättningarna för totalt cirka 30 bostäder i flerbostadshus 
och enbostadshus. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Planbeskrivning 
Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
Plankarta 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Remisslista 
Situationsplan 
Volymillustration 
Naturinventering 
Tjänsteutlåtande den 2020-10-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Blooms förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Bygg- och planavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109 
 
Tjörns Basket: Utredning kring föreningens upphörande 
 
2020/86 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i dialog med Tjörns 
Basket gå igenom föreningens upphörande och samtidigt se över hanteringen av en 
eventuell behållning på Tjörns Baskets konto, i enlighet med föreningens 
årsmötesprotokoll och stadga. 
 
Sammanfattning 
I samband med att kultur- och fritidsnämnden informerades om att föreningen 
Tjörns Basket läggs ner lyftes förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
omständigheterna kring upphörandet. 
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