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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Lena Palmén (S), ej tjänstgörande ersättare 
 
Emma Brattgård, förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Erik Larsson, avdelningschef 
 
Ulrika Bloom, digital assistent till Carl Bloom (närvaro godkänd av 
nämnden) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 

Information och uppdrag: De kommunala badplatserna 

2022/76 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att 

information lämnats om de kommunala badplatserna på Tjörn. 
 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
handikappanpassningen av badplatserna och föreslå en 
utvecklingsplan, med fokus på nuläget och lätt avhjälpta hinder. 

 
Beslutsunderlag 
Presentation av Erik Larsson, avdelningschef fritid 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78 

Information: Synpunkter till kultur- och 
fritidsförvaltningen, första halvåret 2022 

2022/18 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari–juni 2022. 

Sammanfattning 
Synpunkter och klagomål som kommer in till Tjörns kommun gör 
det möjligt att förbättra kvaliteten på kommunens tjänster och 
service. De är viktiga för förvaltningarnas ständigt pågående 
förbättringsarbeten. 

På Tjörns kommun hanteras synpunkter och klagomål av systemet 
DF Respons. En sammanställning av statistiken presenteras 
halvårsvis för kultur- och fritidsnämnden. Ärendet avser inkomna 
synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen under det första 
halvåret 2022. 

Samverkan 
FSG 2022-08-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-07-01 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen januari 2022 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen februari 2022 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen mars 2022 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen april 2022 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen maj 2022 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen juni 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79 

Information: Avvikande händelser i kultur- och 
fritidsförvaltningen, första halvåret 2022 

2022/63 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
rapporterade avvikande händelser i kultur- och 
fritidsförvaltningen under januari–juni 2022. 

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 första 
halvåret 2022. 

Samverkan 
FSG 2022-08-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-30 
Statistik avvikande händelser januari–juni 2022 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetssamordnaren 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 

Information: Kulturrådet ger bidrag till biblioteket på 
Tjörn 

2022/57 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om att Kulturrådet gett bidrag till projektet Stärkta bibliotek på 
Tjörn. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut Stärkta bibliotek 2022 
Ansökan om projektmedel till Stärkta bibliotek Bleket 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81 

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 ordförandes beslut 2022-06-22: 

§ 3: Kommunal borgen för Kroksdalshallen: 1. Kultur- och 
fritidsnämnden ställer sig bakom att Tjörns kommun tecknar 
kommunal borgen för Kroksdalshallens verksamhetsråd, 2. 
Förvaltningen har granskat föreningens stadgar och begärt in 
förtydliganden i fråga om dem och verksamheten i övrigt. 

Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2022-08-22: 

§ 9 Sundsby vänförening ansöker om bidrag till skyttelbussar: 
Sundsby vänförening får max 2 x 10 000 kronor i arrangemangs- 
och projektbidrag för att öka tillgängligheten till 
Skördemarknaden 17–18 september 2022 samt Julmarknaden 19–
20 november 2022 på Sundsby säteri, genom att erbjuda 
skyttelbussar till arrangemangen. 

§ 10 Information – IFK Valla ansöker om utökat driftbidrag för 
nylokalisering: Presidiet bjuder in IFK Vallas ordförande den 12 
september 2022 till en diskussion om föreningens ansökan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 Information – IFK Valla ansöker om kommunal borgen: 
Presidiet bjuder in IFK Vallas ordförande den 12 september 2022 
till en diskussion om föreningens ansökan. 

Tillförordnad förvaltningschef 

Vecka 26, 2022-06-27–2022-07-03: Anna Klingstedt 
Vecka 27, 2022-07-04–2022-07-10: Erik Larsson 
Vecka 28, 2022-07-11–2022-07-17: Lena Karlstedt 
Vecka 29, 2022-07-18–2022-07-24: Maria Bäckersten 
Vecka 30, 2022-07-25–2022-07-31: Maria Bäckersten 
Vecka 31, 2022-08-01–2022-08-07: Erik Larsson 
 
Inköp av konst 
Sundberg, Tomas: Lossning av last (akvarell), 4 200 kronor 
Ceder, Stefan: Brand I (olja), 5 500 kronor 
Ceder, Stefan: Bassängen (olja), 5 500 kronor 
 
Personal 
Nyanställningar: 3 (musiklärare/sångpedagog, musiklärare cello 
och fiol, anläggningsvärd) 

Avslutad anställning: 1 (musiklärare) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 

Remiss: Detaljplan för Aröd Rönnäng 1:65 mfl 

2022/70 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot den 
föreslagna detaljplanen för Aröd, Rönnäng 1:65 mfl., förutsatt att 
den 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. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över ett förslag till 
detaljplan för Aröd, Rönnäng 1:65 mfl. Syftet med detaljplanen är 
att pröva förutsättningarna för att bygga 25 villor och åtta parhus 
öster om väg 169 i Aröd, intill Stansviksvägen mellan Bleket och 
Rönnäng. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-15 
Missiv 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Planbeskrivning 
Kartor 
Remisslista 
Fastighetsförteckning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 

Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 
2023 

2022/73 

Beslut 
Följande datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 
2023 fastställs: 

 23 januari 
 27 februari 
 3 april 
 8 maj 
 12 juni 
 28 augusti 
 2 oktober 
 6 november 
 11 december 

 
Sammanfattning 
Datum ska fastställas för kultur- och fritidsnämndens 
sammanträden 2023. Liksom tidigare år föreslås fyra mötesdatum 
på hösten, var femte vecka. Antalet möten på våren föreslås dock 
öka från fyra till fem, även dem var femte vecka, för att nämnden 
ska ha större möjlighet att svara på remisser i tid och för att 
handläggningstiden ska minska för enskilda ärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Nämndsekreterarna i Tjörns kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningens chefer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 

Föreningsbidragsgruppens mandatfördelning 

2022/66 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

föreningsbidragsgruppen från och med mandatperioden 
2023–2026 ska bestå av nämndens tre presidieledamöter 
samt ytterligare tre ledamöter. Av 
föreningsbidragsgruppens totalt sex ledamöter ska tre 
tillhöra majoriteten och tre tillhöra oppositionen.  

2. Föreningsbidragsgruppen ska ha två ersättare, en från 
majoriteten och en från oppositionen, som ersätter 
frånvarande ledamöter inom respektive politiskt block. 

3. Eventuella blockförändringar eller individuella partibyten 
under mandatperioden ska inte påverka redan invalda 
ledamöters plats i föreningsbidragsgruppen. 

Sammanfattning 
I samband med ett kompletterande val till 
föreningsbidragsgruppen i början av mandatperioden 2019–2022 
fördes diskussioner om varför gruppen hade fler ledamöter från 
majoriteten än från oppositionen. Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade därför att ge förvaltningen i uppdrag att inför nästa 
mandatperiod utreda mandatfördelningen i 
föreningsbidragsgruppen. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-18, § 25 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 

Uppdrag: Drift och underhåll av offentliga toaletter 

2022/46 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsförvaltningen tar över drift och underhåll 

för samtliga offentliga toaletter enligt bilaga 1 samt håller 
dessa öppna hela året. Detta görs under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att i samband med budget 
2023 och framåt reglera ansvaret i nämndens reglemente 
och budget. 

2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjlig plats, förutsättning samt kostnad för en ny 
toalettbyggnad i Södra hamnen, Skärhamn. 

Sammanfattning 
De offentliga toaletterna i Tjörns kommun hanteras idag av olika 
förvaltningar och kommunala bolag. För att göra hanteringen mer 
effektiv och driftsäker föreslås kultur- och fritidsförvaltningen ta 
över drift och underhåll av offentliga toaletter.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-13, § 74 

Samverkan 
FSG 2022-08-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tjörns Bostad AB 
Tjörns Hamnar AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 1: Toaletter som kultur- och fritidsförvaltningen föreslås få 
fullt ansvar för vad gäller underhåll och drift.  

Förslaget innebär att förvaltningen skulle hålla dessa toaletter öppna 
året runt. Den årliga tillkommande kostnaden för att överta 
hanteringen av dessa toaletter beräknas till cirka 170 000 kronor. 

Plats Ansvar idag Öppettider idag 

Klädesholmen, yttre 
gästhamnen 

Kommunstyrelsen Sommar 

Rönnäng, Stansvik Kommunstyrelsen Helår 

TSS Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Helår 

Tjörnbron Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Helår 

Skärhamn, torget Kommunstyrelsen Helår 

Klädesholmens badplats Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Helår 

Kåreviks badplats Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Sommar 

Tubbevikens badplats Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Sommar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 

Tjörns Ridklubbs ansöker om anläggningsmedel för 
underhåll 

2022/1 

Beslut 
Tjörns ridklubb får 1 miljon kronor för underhåll och upprustning 
av föreningens anläggning, under förutsättning att föreningen 
genomför och dokumenterar nödvändiga undersökningar och 
riskbedömningar, så att myndighetskrav följs utifrån ett säkerhets- 
och hållbarhetsperspektiv för föreningens samtliga målgrupper. 

Sammanfattning 
Anläggningen som Tjörns ridklubb äger och har verksamhet i är i 
stort eftersatt skick. För att kunna fortsätta bedriva verksamhet på 
anläggningen krävs underhålls- och förbättringsåtgärder på 
byggnaderna. 

Tjörns ridklubb ansöker om bidrag för underhåll och renovering 
av anläggningen för att kunna fortsätta bedriva 
ridskoleverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-15 
Ansökan om anläggningsmedel för takrenovering (Tjörns 
ridklubb) 
Okulär besiktning av Tjörns ridklubbs lokal (TBAB) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Tjörns ridklubb 
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