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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Magnus Andersson (M), §§ 105–118, 120 
Rikard Simensen (SD) 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Ludwig Andréasson (S) 
Marie Rössberger (TP) 
Andréas Hansson (TP) 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare 
Ulf Mellin (C), tjänstgörande ersättare 
Kerstin Gunneröd (S), tjänstgörande ersättare 
Lena Palmén (S), tjänstgörande ersättare 
Gert Kjellberg (TP), tjänstgörande ersättare § 119 
 

Övriga närvarande Emma Brattgård, förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Cathrine Berntsson, avdelningschef Delta 
Eva Persson, avdelningschef kultur och turism 
Maria Bäckersten, avdelningschef biblioteket 
Carina Johnsson, avdelningschef fritid 
Lena Karlstedt, avdelningschef turism 
Anna Klingstedt, enhetschef administration och utveckling 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen efter att ärendet 
18. Driftbidrag för att färdigställa ishallen strukits.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 

Återrapportering av beslutsärenden 

2022/16 

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

 Antagande av Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- 
och fritidsliv och inflytande 2021–2025 

 Antagande av Riktlinje för visselblåsarfunktionen 
 Svar på motion från Alma Sibrian (V) om ändrad valperiod för 

nämnder och styrelser 
 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till kultur- och 

fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) om langebockar 
 Avslutning av projektet Dammen på Sundsby säteri 
 Ansökan om utökad och förlängd kommunal borgen från 

Kroksdalshallens verksamhetsråd 
 Göteborgs stads program för destinationsutveckling 2022–2030 
 Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om hundbad 
 Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om offentliga 

toaletter 
 Uppdrag: Tillgängliga badplatser 
 Antagande av informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun 
 Delegering av ansvar för drift och underhåll av offentliga 

toaletter samt ramjustering 2023 (inkl reviderat reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden) 

 
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 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02, § 128: Antagande av 
Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och 
inflytande 2021–2025 

Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och 
inflytande 2021–2025 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02, § 129: Antagande av Riktlinje för 
visselblåsarfunktionen 

Riktlinje visselblåsarfunktion Tjörns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-16, § 129: Svar på motion från 
Alma Sibrian (V) om ändrad valperiod för nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-16, § 130: Fråga från Martin 
Johansson (-) fd (SD) ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Benita Nilsson (L) om langebockar 

Kontrollrapport, kontroll på plats: Dammen på Sundsby säteri 

Beslut om utbetalning av projektstöd: Dammen på Sundsby säteri 

Skötselplan för Ruddammen på Sundsby säteri 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-16, § 125: Ansökan om utökad och 
förlängd kommunal borgen från Kroksdalshallens verksamhetsråd 

Göteborgs stads program för destinationsutveckling 2022–2030 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-22, § 148: Svar på motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om hundbad 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-22, § 150: Svar på motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om offentliga toaletter 

Kultur- och fritidsnämndens beslut: Tillgängliga badplatser  

Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-20, § 168: Antagande av 
informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-17, § 194: Delegering av ansvar för 
drift och underhåll av offentliga toaletter samt ramjustering 2023 

Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 

Information: Utvärdering av KOKO (kommunkoreograf) 

2021/59 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om projektet KOKO (kommunkoreograf) som genomfördes i 
Tjörns kommun september 2021 till och augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Projektet KOKO (kommunkoreograf) på Tjörn pågick från 1 
september 2021 till 31 augusti 2022. Det var ett sätt att lyfta dansen 
i Tjörns kommun.  

Egna kommunkoreografer är en unik möjlighet för invånarna i en 
kommun att möta danskonst, på oväntade platser och i nya 
sammanhang. Det ger även en grupp danskonstnärer inspiration 
och utmaning att under ett ettårigt dansresidens sprida och 
förmedla dansupplevelser som varar länge. 

Projektet fick finansiellt stöd av Kulturrådet. Tjörns kommun 
delfinansierade även projektet tillsammans med Förvaltningen för 
kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. 

 
Beslutsunderlag 
Rapport KOKO Kommunkoreograf på Tjörn 2021–2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 

Information: Synpunkter till politiken 

2022/18 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om följande två synpunkter som lämnats till politiken: 

 Vill ha en skatepark i Rönnäng 
 Saknar fullskaliga handbollsplaner på Tjörn 

 
Sammanfattning 
Allmänheten har möjlighet att skicka in frågor och tyckande via 
formulär på kommunens hemsida. Det händer också att invånare och 
besökare skriver brev direkt till förvaltningen. Ibland är frågorna av 
”politisk karaktär” och överlämnas därför till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 
Synpunkt: Vill ha en skatepark i Rönnäng 
Synpunkt: Saknar fullskaliga handbollsplaner på Tjörn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109 

Information: Vård- och underhållsplan för Sundsby säteri 

2022/91 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om den nya vård- och underhållsplanen för Sundsby säteri. 
 
Sammanfattning 
Kulturmiljöenheten vid Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 
Götalandsregionen, har på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen 
vid Tjörns kommun upprättat en vård- och underhållsplan för 
byggnaderna på Sundsby säteri. Syftet med planen är att underlätta vid 
underhåll och vård av bebyggelsen vid Sundsby säteri.  

Beslutsunderlag 
Sundsby säteri vård- och underhållsplan 2022
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 

Information: Upphävande av Rådet för folkhälsa och 
social hållbarhet samt Verksamhetsplan för folkhälsa 
och social hållbarhet i Tjörns kommun 2023 

2022/32 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om upphävandet av Rådet för folkhälsa och social hållbarhet, 
samt verksamhetsplanen för folkhälsa och social hållbarhet i Tjörns 
kommun 2023. 
 
Sammanfattning 
Rådet för hälsa och social hållbarhet (tidigare Rådet för folkhälsa och 
hållbar utveckling), där kultur- och fritidsnämnden ingått med två 
ledamöter, har upphävts. Anledningen är att en ny referensgrupp för 
hållbarhet och förebyggande arbete träder i kraft 2023 och då övertar 
rådets uppgifter. 

En verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet i Tjörns 
kommun 2023 har tagits fram för det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
Rådet för folkhälsa och social hållbarhets beslut 2022-11-09, § 28: 
Upphävande av Rådet för hälsa och social hållbarhet 

Verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet i Tjörns kommun 
2023
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 

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 2022-11-21: 

Inga 

Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2022-12-12: 

§ 12 Yttrande över sponsringsförfrågan för Träbåtsfestivalen 
2023: 

1. Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom 
Södra Bohuslän Turisms ansökan om sponsring av 
Träbåtsfestivalen 2023. 

2. Presidiet föreslår sponsringsbeloppet 220 000 kronor. I det 
ingår bland annat kostnader för gästhamn/hamnavgifter för 
besökande båtar, extra toaletter, eventuell annonsering på 
Myggenästavlan samt renhållning. Tjörns kommun står inte 
för några andra kostnader. 

3. Rekommendationen gäller under förutsättning att 
kommunens totala sponsringsbelopp 2023 är minst 500 000 
kronor. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4. Kommunen bistår med en kontaktperson i evenemangets 
projektgrupp. 

§ 13 Yttrande över sponsringsförfrågan för Sillens dag 2023: 

1. Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom 
Södra Bohusläns Turisms sponsringsförfrågan om Sillens 
dag 2023. 
 

2. Presidiet föreslår sponsringsbeloppet 60 000 kronor. I det 
ingår bland annat kostnader för skyttelbuss, extra toaletter, 
eventuell annonsering på Myggenästavlan samt 
renhållning. Tjörns kommun står inte för några andra 
kostnader. 
 

3. Rekommendationen gäller under förutsättning att 
kommunens totala sponsringsbelopp 2023 är minst 500 000 
kronor. 

4. Tjörns kommun bistår med ljudanläggning och ljudtekniker 
samt en kontaktperson i evenemangets projektgrupp. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförandes beslut 2022-11-09 

§ 4 Kompletterat ändamål för starttillstånd: Starttillstånd för 
inventarier för kultur- och fritidsförvaltningen 2022 (KFN 2022 § 
70) kompletteras till att även omfatta en åkgräsklippare. 

Avtal 

2022-10-28: Avtal för djurhållning i Tuveslätts kommunala 
naturrreservat, Bäckevik 1:128 (Spjärr Gård & Entreprenad) 

2022-11-10: Tillägg till hyresavtal 410–9001, Sundsby säteri, 
gällande nytt bjälklag och nytt trägolv i huvudbyggnaden plan 1 
(TBAB) 

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 

Information: Tjörns kommuns budget 2023 

2022/43 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om att kommunfullmäktige antagit budget för Tjörns kommun 
2023. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-17 att anta budgetförslaget för 
2023 som lämnats in av majoriteten (Centern, Liberalerna, Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Tjörnpartiet). Budgeten ligger till grund för 
den detaljbudget som varje nämnd tar fram inför 2023. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-17, § 191: Antagande av budget 
2023 och preliminär budget 2024–2025 samt antagande av 
investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2027, fastställande av 
skattesats 2023 

Beslutsunderlag 
Budget 2023 – Majoriteten
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 

Information: Val av kultur- och fritidsnämnd 2023–2026 
samt tjänstgöringsordning för ersättare 

2022/92 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om valet av kultur- och fritidsnämnd 2023–2026 samt 
tjänstgöringsordningen för ersättare under mandatperioden. 
 
Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om vilka 
ledamöter som ska ingå i varje nämnd, bolag samt kommunstyrelsen. 
Ledamöterna nomineras av sina respektive partier. 

Kommunfullmäktige beslutar också om tjänstgöringsordningen för 
ersättare, även det efter förslag från partierna. 

Tidigare beslut 
Beslut KF 2022-11-17, § 183: Val av Kultur- och fritidsnämnd 2023–2026 

Beslut KF 2022-11-17, § 190: Tjänstgöringsordning för ersättare i 
styrelsen och nämnderna 2023–2026
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 

Budgetuppföljning tom 31 oktober för kultur- och 
fritidsnämnden 

2022/53 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning tom 31 oktober 
2022 godkänns.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +0,7 mkr exklusive nämnd. Nämndens 
redovisar för perioden en budget i balans.  

De största positiva avvikelserna återfinns inom 
förvaltningsövergripande och kultur. Förvaltningens positiva 
avvikelse förklaras framför allt av vakanser och tjänstledigheter 
under perioden. Fritid har en negativ avvikelse mot budget på 
grund av högre personalkostnader och reparations- och 
underhållskostnader för ishallen. Intäkterna är något lägre för 
perioden än budgeterat. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ingen budgetavvikelse 
i helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-15 
Rapport kultur- och fritidsnämnden oktober 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ludwig Andréasson (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 

Yttrande över delaljplan för Aröd 1:241 mfl. 

2022/83 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot den 
föreslagna detaljplanen för del av Aröd 1:241 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 detaljplan för del av 
Aröd 1:241 mfl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
förändring och utveckling av befintliga industrifastigheter, så att 
nya verksamheter kan etableras i området. 

Landskapet i planområdet är redan starkt påverkat av den 
omfattande industrialiseringen som pågått där över tid. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljplanen bedöms inte påverka den obrutna kusten negativt. 
Förslaget bedöms inte heller påverka kulturmiljövärden negativt. 

Planområdet ligger mellan Bleketskolan och Tjörns ishall, och 
många barn och ungdomar rör dig mellan dem, dock via en gång- 
och cykelväg över berget öster om planområdet och inte väg 169. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-26 
Missiv 
Remisslista 
Fastighetsförteckning 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Grundkarta 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) och Ulf Mellin (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 

Biblioteksplan 2023–2024 

2022/90 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner biblioteksplan 2023–2024 
för Tjörns kommun och överlämnar till kommunfullmäktige för 
att antas där. 

Sammanfattning 
Biblioteksplan 2019–2022 för Tjörns kommun har reviderats. En ny 
biblioteksplan ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden 
innan den överlämnas till kommunfullmäktige för att antas där. 

Biblioteksplan 2023–2024 sträcker sig över två år istället för fyra 
för att täcka upp för tiden det tar att göra ett större omtag inför 
Biblioteksplan 2025–2028. 

Samverkan 
FSG 2022-12-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-23 
Biblioteksplan 2023–2024 
Biblioteksplan 2019–2022 (för jämförelse) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 117 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2023 

2022/80 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollplan 2023, 
enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll har kultur- och 
fritidsnämnden det övergripande ansvaret att se till att det finns 
en god intern kontroll för sina verksamhetsområden. Nämnden 
ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen i en så kallad internkontrollplan.  

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av 
kommunens verksamhet och att kontinuerligt utveckla 
verksamheten och dess resultat. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska 
rapporteras till nämnden. 

Inför den nya mandatperioden har förvaltningen sett över 
gällande internkontrollplan, och föreslår en ny plan med en 
verksamhetsrisk, tre ekonomirisker samt en risk gällande 
oegentligheter. 

Samverkan 
FSG 2022-12-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-14 
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden godkänner förvaltningens 
förslag till internkontrollplan 2023.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Bilaga 1: Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2023 
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 Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 

Kultur- och fritidsförvaltningens hyror och avgifter 2023 

2022/89 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hyrorna och avgifterna för 
2023 inte förändras utan är kvar på samma nivå som 2022 och 
2021. 

Sammanfattning 
Inför varje budgetår ska kultur- och fritidsnämnden besluta om 
förvaltningens hyror och avgifter. Förvaltningen föreslår att ingen 
höjning görs inför 2023, för att inte försvåra ytterligare för framför 
allt föreningslivet i tiden efter pandemin och det pågående 
ekonomiska läget nationellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-23 
Hyror och avgifter 2022 för kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) och Magnus Andersson (M) föreslår att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige (redovisning av delegering enligt kultur- och 
fritidsnämndens reglemente §§ 9–10) 
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§ 119 

Fördelning av föreningsbidragen 2023 

2022/1 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner 

föreningsbidragsgruppens förslag till fördelning av ansökta 
föreningsbidrag för 2023, enligt bilaga 2. 

2. Bidraget till Kroksdalshallens verksamhetsråd beslutas 
separat. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje år om fördelning av 
föreningsbidrag till fritidsföreningar på Tjörn. Fördelningen görs 
utifrån fastställda bidragsregler och tidigare beslut fattade i 
kultur- och fritidsnämnden gällande föreningsbidrag. 

Föreningsbidragsgruppen möter föreningar i dialog och bearbetar 
ansökningar gällande drift- och anläggningsbidrag inför beslut. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-03, § 91  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29, § 50  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-05 
Sammanställning drift- och anläggningsbidrag 2023 
Bidragsregler för fritidsföreningar på Tjörn. 
Muntlig komplettering gällande Kroksdalshallens verksamhetsråd 
 
Jäv 
Magnus Andersson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa-Lena Svensson (L) och Ulf Mellin (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt föreningsbidragsgruppens förslag samt komplettering. 

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 
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Bilaga 2: Fördelning av driftbidrag, anläggningsbidrag och lönebidrag 2023 
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§ 120 

Reviderat beslut gällande kommunal borgen till IFK Valla 

2022/60 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden reviderar beslutet KFN 2022/92 

genom att stryka bisatsen i punkt 4: ”… samt ger kultur-och 
fritidsnämnden en utökad budgetram med 160 000 kronor 
från och med 2023”. 

2. Nämnden rekommenderar fortsatt kommunfullmäktige att 
teckna kommunal borgen på 4,0 miljoner kronor till 
föreningen IFK Valla för färdigställande av övervåningen 
på nytt klubbhus. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i oktober 2022 att 
rekommendera kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen 
till föreningen IFK Valla för färdigställandet av övervåningen på 
deras klubbhus. En förutsättning för beslutet var att fullmäktige 
skulle ge kultur- och fritidsnämnden en utökad budgetram med 
160 000 kronor från och med 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden har inte fått en utökad ram för IFK 
Vallas ökade driftbidrag som ska täcka kapitalkostnaden i budget 
2023. Förvaltningen föreslår att nämnden reviderar sitt beslut och 
rekommenderar fullmäktige att teckna kommunal borgen för IFK 
Valla, trots att det innebär att ett ökat driftbidrag för att täcka 
kapitalkostnaderna måste tas inom nämndens ram. Nämnden 
föreslås hantera kostnaden i kommande budgetberedningar.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-03, § 92 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-02 
IFK Valla – Ansökan om kommunal borgen 
Borgenspolicy för Tjörns kommun 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa-Lena Svensson (L) och Magnus Andersson (M) föreslår att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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