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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Frank Holvik (C) 
Magnus Andersson (M), §§ 59–67, 69–75 
Barbro Johansson (KD) 
Rikard Simensen (SD) 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Ludwig Andréasson (S) 
Marie Rössberger (TP) 
Andréas Hansson (TP), §§ 61–75 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare 
Ginny Crocker (M) fd (KD), tjänstgörande ersättare § 68 
Kerstin Gunneröd (S), tjänstgörande ersättare 
Lena Palmén (S), tjänstgörande ersättare § 59–60 
 

Övriga närvarande Cathrine Berntsson, tillförordnad förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Anna-Karin Leverin, gruppledare Delta, § 60 
Camilla Jansson Edholm, föreningssamordnare, § 65–68 
Erik Larsson, avdelningschef, § 69, 73–74
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 

Information: Delta i samverkan – framgångsfaktorer och 
utmaningar 

2022/32 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om Deltas framgångsfaktorer och utmaningar. 
 
Samverkan 
FSG 2022-06-03 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Cathrine Berntsson, avdelningschef Delta, och 
Anna-Karin Leverin, gruppledare Delta 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 

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 2022-05-23: 

§ 8 Bidrag till kulturföreningar 2022: Fördelningen av bidrag till 
kulturföreningar görs enligt följande: 

• Föreningen Tjörnslöjd får 5 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
• Tjörns kultur- och teaterförening får 25 000 kronor i 

verksamhetsbidrag. 
• Teater Spera får 7 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
• De seglade för Tjörn får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag och  

12 000 kronor i anläggningsbidrag. 
• Tjörns Hembygdsförening får 20 000 kronor i verksamhetsbidrag 

och 20 000 kronor i anläggningsbidrag. 
• Åstols hembygdsförening får 7 000 kronor i verksamhetsbidrag och  

3 000 kronor i anläggningsbidrag. 
• Sundsby vänförening får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
• Klädesholmens museum får 20 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
• Elin Sundbergs vänförening får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
• Tjörns konstförening får 5 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
• Säbygårdens vänner får 5 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avtal 

2022-06-02: Licens- och supportavtal Hublet med 6 läsplattor, 
förlängning (Bibliotheca) 

2022-06-02: Förlängning av ramavtal för bibliotekssystem (Axiell 
Sverige AB) 

2022-05-09: Justering i avtalet gällande hyra av lokal på Sundsby 
säteri (SilverWijk AB) 

Tillförordnad förvaltningschef 

2022-05-09–2022-10-10 Cathrine Berntsson 

Personal 

Nyanställningar: 2 (avdelningschef fritid, avdelningschef kultur 
och turism) 

Avslutad anställning: 1 (musiklärare fiol och cello) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 

Information: Kulturrådet ger bidrag till Delta-projekt 

2022/55 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om Kulturrådets bidrag till Deltas projekt STOLT (i 
samverkan) samt Street art (enskilt). 
 
Beslutsunderlag 
Kulturrådet: Beslut om statsbidrag till kommuner som bedriver 
kulturskoleverksamhet – satsningar i samverkan 2022: STOLT 
Ansökan: STOLT 
Kulturrådet: Beslut om statsbidrag till kommuner som bedriver 
kulturskoleverksamhet – enskilda satsningar 2022: Street art 
Ansökan: Street art 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 

Information från kommunstyrelsen 

2022/32 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om följande beslut från kommunstyrelsen: 

 Ansvar för Tjörns kommuns skog 
 Genomförande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 
 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden gällande husbilsplatser 

och långtidsparkeringar (ärendet tas inte upp i kultur- och 
fritidsnämnden i nuläget) 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-05, § 103: Ansvar för Tjörns 
kommuns skog 
Tjänsteutlåtande angående återremitterat ärende gällande ansvar för 
Tjörns kommuns skog (Mark- och exploateringsavdelningen) 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-05, § 100: Genomförande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 
Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24, § 49: Svar på motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om husbilsplatser och långtidsparkeringar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 

Återrapportering av beslutsärenden 

2022/16 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att återkoppling 
gjorts om följande beslut: 

 Skärhamns IK:s ansökan om kommunal borgen 
 GF Atleticas ansökan om kommunal borgen 
 Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om historia och konst 

på elskåp 
 Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om aktivitetspark 
 Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att tillgängliggöra 

friluftsmålen 
 Öppettider för Tjörns kommuns kundcenter 2022 
 Inrättande av politisk referensgrupp kopplat till hållbarhet och 

förebyggande arbete 
 Tjörns kommuns äldrestrategi 2022–2030 
 Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
 Hyresmodell för Tjörns kommun 
 Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun 

 
Sammanfattning 
Två gånger per år informeras kultur- och fritidsnämnden om vilka 
återkopplingar som gjorts gällande nämndens beslut om remisser med 
mera, där beslutet skickats till framför allt kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-27, § 6: Ansökan från Skärhamns 
IK om kommunal borgen 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24, § 43: Ansökan om kommunal 
borgen från GF Atletica för renovering av hoppgropar 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24, § 46: Svar på motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om historia och konst på elskåp 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24, § 48: Svar på motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om aktivitetspark 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-21, § 82: Svar på motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om att tillgängliggöra friluftsmålen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10, § 57: Öppettider för Tjörns 
kundcenter 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19, § 105: Inrättande av politisk 
referensgrupp kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 
Kommunfullmäktiges besltu 2022-05-19, § 106: Antagande av 
Äldrestrategi för perioden 2022–2030 
Sammanställning remissvar: Äldrestrategi 2022–2025 
Äldrestrategi 2022–2030 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19, § 107: Antagande av 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19, § 108: Antagande av 
hyresmodell för Tjörns kommun 
Hyresmodell Tjörns kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19, § 109: Antagande av riktlinjer 
för lokalförsörjning 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 

Information: Tjörns ridklubbs tak 

2022/1 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om taket på Tjörns ridklubbs anläggning i Åseby. 
 
Nämnden beslutade att föreningsbidragsgruppen (eventuellt utökad) 
ska besöka ridanläggningen tillsammans med föreningens 
projektledare och en representant från TBAB i augusti.  
 
Beslutsunderlag 
Lägesbeskrivning av Camilla Jansson Edholm, föreningssamordnare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 

Skärhamns IK ansöker om lönebidrag 

2022/1 

Beslut 
1. Skärhamns IK får 23 656 kronor i lönebidrag för 

lönebidragsanställd personal för perioden 1 januari till 30 
september 2022. 

2. Skärhamns IK får 7 885 kronor i lönebidrag för perioden 1 
oktober till 31 december 2022 under förutsättning att 
Arbetsförmedlingen förlänger beslutet om rätten till 
lönebidrag för föreningen och att utrymme för detta finns i 
kultur- och fritidsnämndens budget. Innan lönebidraget 
betalas ut ska Skärhamns IK inkomma med underlag för 
Arbetsförmedlingens beslut till kultur- och förvaltningen. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK ansöker om lönebidrag för lönebidragsanställd 
personal för perioden 1 januari till och med 31 december 2022. 
Föreningen har idag en anställd kanslist med lönebidrag beviljat 
från Arbetsförmedlingen.  

Enligt regelverket för bidragsregler till fritidsföreningar på Tjörn 
bidrar Tjörns kommun med högst 10 procent av lönekostnaden för 
lönebidragsanställd personal i en fritidsförening. Detta görs efter 
enskild prövning genom beslut i kultur- och nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-01 
Skärhamns IK:s ansökan om lönebidrag 
Bidragsregler för fritidsföreningar på Tjörn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Skärhamns IK 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 

Tjörns ridklubb ansöker om lönebidrag 

2022/1 

Beslut 
1. Tjörns ridklubb får 10 514 kronor i lönebidrag för 

lönebidragsanställd personal för perioden 1 januari till 31 
augusti 2022.  

2. Tjörns ridklubb får 5 256 kronor i lönebidrag för perioden 1 
september till 31 december 2022 under förutsättning att 
Arbetsförmedlingen förlänger beslutet om rätten till 
lönebidrag för föreningen och att utrymme för detta finns i 
kultur- och fritidsnämndens budget. Innan lönebidraget 
betalas ut ska Tjörns ridklubb inkomma med underlag för 
Arbetsförmedlingens beslut till kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

Sammanfattning 
Tjörns ridklubb ansöker om lönebidrag för lönebidragsanställd 
personal för perioden 1 januari till 31 december 2022. Föreningen 
har idag anställd personal för att sköta verksamheten och 
ridanläggningen. Arbetsförmedlingen har beviljat lönebidrag för 
en anställd, och kultur- och fritidsnämnden har tidigare bidragit 
till detta lönebidrag.  

Enligt regelverket för bidragsregler till fritidsföreningar på Tjörn 
bidrar Tjörns kommun med högst 10 procent av lönekostnaden för 
lönebidragsanställd personal i en fritidsförening. Detta görs efter 
enskild prövning genom beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-12-17, § 101 (fördelning 
av föreningsbidragen 2019) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-27 
Tjörns ridklubbs ansökan om lönebidrag 
Bidragsregler för fritidsföreningar på Tjörn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Tjörns ridklubb 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 

Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om 
projektbidrag 

2022/1 

Beslut 
Kroksdalshallens verksamhetsråd får 25 000 kronor i 
projektbidrag till att möjliggöra för volleyboll i idrottshallen. 
Bidraget ska användas till att köpa in stolpar, fästen och nät samt 
att linjera golvet.  

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har under 2021/2022 investerat i 
ett nytt multiidrottsgolv i Kroksdalshallen och har efter 
renoveringen fått förfrågan om att utöka utbudet av idrotter som 
kan utövas i hallen. Det innebär för verksamhetsrådet att fler linjer 
behöver dras samt att inköp av visst material till hallen krävs.   

Efter att en annan förening på Tjörn frågat om möjligheter att 
spela volleyboll i Kroksdalshallen ansöker nu Kroksdalshallens 
verksamhetsråd om projektbidrag på 25 000 kronor för att kunna 
köpa in stolpar, fästen och nät samt för att linjera golvet för 
volleyboll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-09 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan 
Bidragsregler för fritidsföreningar på Tjörn  
 
Jäv 
Magnus Andersson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Ewa-Lena Svensson (L) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69 

Anläggande av parkeringsplats vid Bö tjärn 

2021/31 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att medel avsedda 

för friluftslivet 2022 nyttjas för att anlägga en 
parkeringsplats vid Bö tjärn. 

2. Nämnden noterar att arrendet som parkeringsplatsen 
anläggs på kan komma att inte förlängas när arrendetiden 
går ut 2027. 

Sammanfattning 
Efter att under flera år ha arbetat för att kunna anlägga en 
parkeringsplats i anslutning till Bö tjärn, där marken är privat- och 
inte kommunägd, har kultur- och fritidsförvaltningen nu 
möjlighet att arrendera ett område med plats för minst 15 
parkeringsplatser. För att kunna anlägga en parkeringsplats där 
måste nämnden dels godkänna att medel avsedda för andra 
friluftslivsinsatser 2022 prioriteras om, dels notera att arrendet kan 
komma att upphöra redan efter fem år (krav från markägaren). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-27 
Karta parkering Bö tjärn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Andersson (M), Rikard Simensen (SD) och Andréas Hansson 
(TP) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70 

Ansökan om starttillstånd för inventarier mm. för kultur- 
och fritidsförvaltningen 2022 

2022/26 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner starttillstånd för 

inventarier mm. för kultur- och fritidsförvaltningen 2022. 

2. Kultur- och fritidsnämnden upphäver sitt beslut om 
starttillstånd till Sundsby säteri avseende bakugn, 2021-12-
13, § 139. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska godkänna starttillstånd för 
inventarier med mera för kultur- och fritidsförvaltningen 2022. 
Investeringen avser bland annat skyddsmattor till sporthallen i 
Häggvallskolan (Tjörnhallen), biblioteksautomat samt en bakugn 
till Sundsby säteri. 

Nämnden godkände starttillstånd för bakugnen i ett separat 
beslut i december 2021, men då detta inte kopplades till en 
specifik investeringsbudget (inventarier för kultur- och 
fritidsförvaltningen 2022) verkställdes inte beslutet. Då bakugnen 
ingår i det nya starttillståndet kan det tidigare beslutet upphävas. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-13, § 139 

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

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport per 30 april 
2022 

2022/64 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport per 30 april 2022 
godkänns. 

Sammanfattning 
En delårsrapport har tagits fram för kultur- och fritidsnämnden. 
Rapporten består av uppföljningar av ekonomi, personal och 
måluppfyllelse, där den sistnämnda endast anger prognos och inte 
individuella beskrivningar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att samtliga prioriterade 
mål i nämndens budget för 2023 kommer att uppfyllas. Prognosen 
för helåret är en budget i balans. 

Samverkan 
FSG 2022-06-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-16 
Delårsrapport KFN april 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten per 
30 april 2022.  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 

Initiativärende till KSAU från Martin Johansson, (-) fd 
(SD) om humanitärt stöd från Ukraina 

2022/61 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för den viktiga frågan men kan 
tyvärr inte bidra med bistånd då verksamheten saknar 
fackkunskap och utrustning inom hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har initierat ett ärende i 
kommunstyrelsen om humanitärt stöd till Ukraina. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar nämnder och 
styrelser att inventera och om möjligt bistå med humanitärt stöd. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-21, § 89: 
Initiativärende från Martin Johansson (-) fd (SD) om humanitärt 
stöd till Ukraina 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Barbro Johansson (KD), Frank Holvik (C) och Rikard Simensen (SD) 
föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 

Remiss: Motion från Martin Johansson, (-) fd (SD) om 
hundbad 

2022/58 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
avslår Martin Johanssons (-) fd (SD) motion om hundbad. 

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

”- att kommunen undersöker några lämpliga platser spridda i 
kommunen. 
- att kommunen iordningsställer dessa med skultar och hundlatrin. 
- att kommunen anpassar ”Allmänna ordningsstadgan” till detta”.  

Kommunstyrelsen ber kultur- och fritidsnämnden yttra sig över 
motionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22: § 172: Anmälan av 
motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om hundbad 

Samverkan 
FSG 2022-06-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-24 
Motion från Martin Johansson om hundbad 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa-Lena Svensson (L) föreslår att nämnden beslutar enligt presidiets 
förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

20



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74 

Remiss: Motion från Martin Johansson, (-) fd (SD) om 
offentliga toaletter 

2022/46 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden är beredd att ta över ansvaret 

för offentliga toaletter under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att i samband med budget 
2023 och framåt reglera ansvaret i nämndens reglemente 
och budget.  

2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att inför 
budgetberedningen i september 2022 utreda vilka toaletter 
som uppdraget bör omfatta samt vilken kostnad det 
medför. 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige lyfter Martin Johansson (-) fd 
(SD) fram ett behov av självsanerande offentliga toaletter på Tjörn. 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen innehåller 
följande yrkanden:  

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda nämnder att 
utreda lämplig placering av självsanerande toaletter i Skärhamn 
som centralort, där människor rör sig 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda nämnder att 
utreda lämpliga placeringar av självsanerande toaletter på övriga 
platser där människor rör sig  

• Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda nämnder att 
utreda dricksvattenkranar på dessa självsanerande toaletter.  

Kommunstyrelsen ber kultur- och fritidsnämnden yttra sig över 
motionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 125: Anmälan av 
motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om offentliga toaletter 
Samhällsbyggnadsnämndens motion 2022-02-16, § 34: Svar på 
motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om offentliga toaletter 

21



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
FSG 2022-06-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-13 
Offentliga självsanerande toaletter – Motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om offentliga toaletter 
Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om offentliga 
toaletter – tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Barbro Johansson (KD) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 75 

Remiss: Detaljplan för del av Svanvik 1:26 mfl. 

2022/62 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden vill att det i planarbetet för del av 
Svanvik 1:26 mfl. tas särskild hänsyn till säkerheten för barn och 
unga, eftersom planområdet ligger mycket nära en av Tjörns 
största idrottsanläggningar.  

Nämnden vill också att Egnahemfabrikens behov beaktas och att 
den blir remissinstans i det fortsatta planarbetet. 
Egnahemsfabriken bidrar till en hållbar utveckling på Tjörn, inte 
minst genom sitt arbete för social inkludering. Den är en viktig 
samarbetspartner för kultur- och fritidsförvaltningen, som har 
använt dess scen för uppträdanden samt i samverkan genomfört 
ungdoms- och integrationsprojekt och gemensamma 
sommaraktiviteter. Tjörns kommun har även ansökt om 
projektmedel från bland annat Allmänna arvsfonden tillsammans 
med Egnahemsfabriken. 

I övrigt framhåller nämnden att detaljplanen 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 natur eller kulturlandskapet för välbefinnande 
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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 
Detaljplanen för del av Svanvik 1:26 mfl. ska pröva 
förutsättningarna för att utöka det befintliga industriområdet med 
mark för verksamheter. Dessutom planläggs för naturmark för att 
värna höga naturvärden, samt för tekniska anläggningar för 
dagvattenhantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Missiv 
Planbeskrivning 
Kartor 
Fastighetsförteckning 
Remisslista 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag, kompletterat med Egnahemsfabrikens behov och nytta för 
kultur- och fritidsförvaltningen (uppläst på sammanträdet), där det ska 
framgå att Egnahemsfabriken bör bli remissinstans i det framtida 
planarbetet. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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