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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L), Stora Tjörnsalen 
Frank Holvik (C), Teams 
Magnus Andersson (M), Stora Tjörnsalen 
Carl Bloom (MP), Stora Tjörnsalen 
Rikard Simensen (SD), Stora Tjörnsalen 
Bert-Inge Nordberg (S), Stora Tjörnsalen 
Ludwig Andréasson (S), Stora Tjörnsalen 
Marie Rössberger (TP), Stora Tjörnsalen 
Andréas Hansson (TP), Stora Tjörnsalen 
Ginny Crocker (M) fd. (KD), Teams, tjänstgörande ersättare 
Kerstin Gunneröd (S), Stora Tjörnsalen, tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande Ewa-Lena Svensson (L), Stora Tjörnsalen, ej tjänstgörande ersättare 
Jan Josefsson (V), Teams, ej tjänstgörande ersättare 
Lena Palmén (S), Stora Tjörnsalen, ej tjänstgörande ersättare 
 
Emma Brattgård, förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Annica Skog, fd. tf. förvaltningschef 
Martin Wallin, processledare barn- och ungdomskultur, Teams, § 7 
Maria Bäckersten, avdelningschef, Teams, §§ 18–21
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen med följande 
ändringar: 

 Punkt 5 Information: Pandemins fortsatta inverkan på föreningslivet 
stryks 

 Ny punkt: Genomlysning av vissa föreningsbidrag
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 

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 2022-01-17: 

§ 1 Yttrande över sponsringsförfrågan – Midsummer Match Cup 
2022: Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom 
ansökan om sponsring av Midsummer Match Cup 2022. Presidiet 
föreslår sponsringsbeloppet 200 000 kronor. 

§ 2 Yttrande över sponsringsförfrågan – Träbåtsfestivalen 2022: 
Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom Södra 
Bohuslän Turisms ansökan om sponsring av Träbåtsfestivalen 
2022. Presidiet föreslår sponsringsbeloppet 150 000 kronor (där 
kostnad för gästhamnsplatser för besökande båtar ingår). 

§ 3 Yttrande över sponsringsförfrågan – Sillens dag 2022: Kultur- 
och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom Södra Bohusläns 
Turisms sponsringsförfrågan om Sillens dag 2022. 

Avtal 

2021-12-15: Tillägg till hyresavtal för Sundsby säteri (Tjörns 
Bostads AB), gällande nytt bjälklag och nytt trägolv i 
huvudbyggnaden plan 1 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022-01-17: Överenskommelse kring utvecklingsprojektet 
Konstbildens betydelse för hälsan (Göteborgs universitet, 
institutionen för vårdvetenskap och hälsa) 

2022-01-17: Hyreskontrakt för anläggningen Tjörns ishall 
(Stiftelsen Tjörns ishall) 

Personal 

Nyanställningar: 2 (musiklärare fiol, ungdomskonsulent 
teknik/motor) 

Avslutade anställningar: 1 (ungdomskonsulent kultur) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 

Information: Kommunfullmäktige avslår motion om 
skönhetsråd 

2021/56 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen att 
kommunfullmäktige avslagit Martin Johanssons, (-) fd (SD), motion om 
skönhetsråd, som nämnden yttrade sig över i juni 2021. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-16, § 248: Svar på motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om skönhetsråd 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-06-14, § 80: Remiss – Motion 
från Martin Johansson (-) fd (SD) om skönhetsråd
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 

Information: Synpunkter till kultur- och 
fritidsförvaltningen, andra halvåret 2021 

2021/22 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen under perioden 1 
juli – 31 december 2021. 

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. Varje månad görs en sammanställning av statistik, 
som presenteras halvårsvis för politiken. 

Ärendet avser inkomna synpunkter till kultur- och 
fritidsförvaltningen under det andra halvåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2021 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen augusti 2021 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen september 
2021 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen oktober 2021 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen november 
2021 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen december 
2021
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5 

Information: Avvikande händelser i kultur- och 
fritidsförvaltningen, andra halvåret 2021 

2021/55 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
rapporterade avvikande händelser i kultur- och 
fritidsförvaltningen under perioden 1 juli–31 december 2021. 

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 under 
andra halvåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Statistik avvikande händelser juli–december 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 

Information: Verksamhetsplan 2022 för kultur- och 
fritidsnämnden 

2022/8 

Beslut 
Verksamhetsplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden noteras. 
Nämnden tackar förvaltningen för att den så snabbt tagit fram en 
verksamhetsplan utifrån detaljbudgeten för 2022. 

Sammanfattning 
Som komplement till kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 
2022 har förvaltningen tagit fram en verksamhetsplan med 
aktiviteter. Nämnden får ta del av verksamhetsplanen för 
kännedom. 

Samverkan 
FSG 2022-02-02 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-27 
Verksamhetsplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 

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

2021/81 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Handlingsplan för 
funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och inflytande 2021–2025 
och skickar den till kommunstyrelsen för att antas av 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och 
inflytande 2021–2025 syftar till att stärka personer med 
funktionsnedsättnings möjlighet till kultur-, fritids- och 
inflytandeaktiviteter i Tjörns kommun.  

Efter en remissrunda till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden ska kultur- och fritidsnämnden anta planen 
innan den skickas till kommunfullmäktige för att antas där. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-12-21, § 161 
Socialnämndens beslut 2021-11-24, § 232 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-11-08, § 117 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-10 
Förslag till Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och 
fritidsliv och inflytande 2021–2025 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande: Svar på remiss om 
Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och 
inflytande 2021–2025 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande: Remissvar –
handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och 
inflytande 2021–2025 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP), Andréas Hansson (TP), Bert-Inge Nordberg (S) och 
Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden antar Handlingsplan för 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och inflytande 2021–2025 och 
skickar den till kommunstyrelsen för att antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom, Andréas 
Hansson, Bert-Inge Nordberg och Rikard Simensens förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 

Fördelning av bidrag mellan studieförbund och 
kulturföreningar 2022 

2021/98 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden fördelar 300 000 kronor till 

kulturföreningarna på Tjörn och 350 000 kronor till 
studieförbunden. 
 

2. På grund av pandemin fördelas anslaget till studieförbunden 
enligt 2019 års verksamhet. 
 

3. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten för 
studieförbunden och kulturföreningarna att presentera sina 
verksamheter och planer för kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje år om fördelningen av 
bidragsmedel mellan studieförbunden och kulturföreningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-11 
Kommunbidragsrekommendation 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden fördelar 300 000 kronor till 
kulturföreningarna och 350 000 kronor till studieförbunden, samt 
att anslaget till studieförbunden fördelas enligt 2019 års 
verksamhet med anledning av pandemin.  

Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden beslutar enligt Frank 
Holviks förslag, fast med tillägget att förvaltningen får i uppdrag 
att se över möjligheten för studieförbunden och 
kulturföreningarna att presentera sina verksamheter och planer 
för kultur- och nämnden. 

Frank Holvik (C) ställer sig bakom Bert-Inge Nordbergs tillägg. 
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 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och 
Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Västra Götalands bildningsförbund, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 

Revidering av arbetsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 

2021/101 

Beslut 
Arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden antas. 

Sammanfattning 
En revidering har gjorts av kultur- och fritidsnämndens 
arbetsordning, bland annat med anledning av att den allmänna 
stadgan för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun 
uppdaterats avseende deltagande på distans.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-16, § 242: Revidering av 
allmän stadga avseende deltagande på distans 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-30 
Reviderad arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden 
Aktuell arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden 
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns 
kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att den reviderade arbetsordningen för 
kultur- och fritidsnämnden antas.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 

Kultur- och fritidsförvaltningens öppettider 2022 

2022/6 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer följande öppettider för 
Tjörns ishall under vecka 15, 2022: 

 Måndag–torsdag 08:00–22:00 

Sista öppetdag för säsongen 2021/2022 i ishallen blir därmed 14 
april 2022. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden stänger Tjörns ishall sin 
verksamhet på söndag i vecka 14 varje år. Om påsklovet infaller 
senare än vecka 14 ska kultur- och fritidsnämnden besluta om 
ishallen ska fortsätta hålla öppet. Påsklovet 2022 infaller vecka 15, 
vilket innebär att öppethållande under lovet måste beslutas av 
kultur- och fritidsnämnden. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-08, § 56 

Samverkan 
FSG 2022-02-02 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag till öppettider för Tjörns ishall.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge Nordbergs 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Tjörns konståkningsklubb och Rönnängs IK, för kännedom
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 

Kållekärrs gym ansöker om att få omfördela 
föreningsbidrag 

2022/1 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kållekärrs gym får 
omfördela 22 245 kronor av tidigare beviljat anläggningsbidrag för 
inköp av benpressmaskin till att istället användas för inköp av 
löparband.  

Sammanfattning 
Kållekärrs gym ansöker om att få omfördela tidigare beviljat 
föreningsbidrag. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-13 § 135 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-14 
Ansökan om anläggningsbidrag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) och Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden 
beslutar att Kållekärrs gym får omfördela 22 245 kronor av 
tidigare beviljat anläggningsbidrag för inköp av benpressmaskin 
till att istället användas för inköp av löparband.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge 
Nordberg och Carl Blooms förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kållekärrs gym 
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§ 12 

IFK Valla ansöker om driftsbidrag för robotgräsklippare 

2022/1 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att IFK Valla får 10 458 
kronor i driftbidrag för robotgräsklippare.  

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

I samband med fördelning av föreningsbidrag 2022 missades IFK 
Vallas ansökan om driftbidrag för robotgräsklippare av 
förvaltningen, som därför föreslår en komplettering av driftbidrag 
på 10 458 kronor till föreningen. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-13, § 135 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-21 
Ansökan om driftbidrag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar att IFK Valla får 10 458 
kronor i driftbidrag för robotgräsklippare. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
IFK Valla 
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§ 13 

Slutrapportering av investeringsprojekt för Säbygården 

2019/46 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av 
investeringsprojekt för Säbygården. 

Sammanfattning 
De investeringsprojekt på Säbygården som kultur- och 
fritidsnämnden beviljade starttillstånd för 2019 ska 
slutrapporteras. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29, § 48 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-18 
Muntlig slutrapportering av investeringsprojektet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden 
godkänner slutrapporteringen av investeringsprojekt för Säbygården.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 14 

Slutrapportering av investeringsprojekt för 
spontanidrottsplatser 

2019/27 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av 
investeringsprojekt för spontanidrottsplatser. 

Sammanfattning 
Det investeringsprojekt för spontanidrottsplatser som kultur- och 
fritidsnämnden beviljade starttillstånd för 2019 ska 
slutrapporteras. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-18, § 30 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-18 
Muntlig slutrapportering av investeringsprojektet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden 
godkänner slutrapporteringen av investeringsprojekt för 
spontanidrottsplatser. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 15 

Slutrapportering av investeringsprojekt för friluftslivet 

2019/27 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av 
investeringsprojekt för friluftslivet. 

Sammanfattning 
De investeringsprojekt för friluftslivet som kultur- och 
fritidsnämnden beviljade starttillstånd för 2019 ska 
slutrapporteras. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens ordförandes beslut 2019-04-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-18 
Muntlig slutrapportering av investeringsprojektet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C), Carl Bloom (MP) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår 
att nämnden godkänner slutrapporteringen av investeringsprojekt för 
friluftslivet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik, 
Carl Bloom och Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

20



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 

Slutrapportering av investeringsprojekt för vattenbrunn 
på Sundsby säteri 

2021/17 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av 
investeringsprojekt för vattenbrunn på Sundsby säteri. 

Sammanfattning 
Investeringsprojekt gällande ny vattenbrunn på Sundsby säteri, 
som kultur- och fritidsnämnden beviljade starttillstånd för 2021, 
ska slutrapporteras.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-08, § 20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-18 
Muntlig slutrapportering av investeringsprojektet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C), Carl Bloom (MP) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår 
att nämnden godkänner slutrapporteringen av investeringsprojekt för 
vattenbrunn på Sundsby säteri. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik, 
Carl Bloom och Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 17 

Slutrapportering av investeringprojekt för möbler samt 
VA-åtgärder mm. på Sundsby säteri 

2021/17 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av 
investeringsprojekt för möbler till huvudbyggnaden samt vatten- 
och avloppsåtgärder med mera på Sundsby säteri. 

Sammanfattning 
Investeringsprojekt gällande möbler till huvudbyggnaden samt 
vatten- och avloppsåtgärder med mera på Sundsby säteri, som 
kultur- och fritidsnämnden beviljade starttillstånd för 2021, ska 
slutrapporteras. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 30 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-18 
Muntlig slutrapportering av investeringsprojekt 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C), Carl Bloom (MP) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår 
att nämnden godkänner slutrapporteringen av investeringsprojekt för 
möbler till huvudbyggnaden samt vatten- och avloppsåtgärder med 
mera på Sundsby säteri. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik, 
Carl Bloom och Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 18 

Slutrapportering av investeringsmedel för offentlig konst 
2018 

2018/61 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av 
investeringsmedel för offentlig konst 2018. 

Sammanfattning 
De investeringsmedel som avsatts för offentlig konst 2018 ska 
slutredovisas. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-05, § 91 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-18 
Muntlig slutrapportering av investeringsmedlen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner 
slutrapporteringen av investeringsmedel för offentlig konst 2018. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 19 

Slutrapportering av investeringsmedel för offentlig konst 
2016 och 2017 

2017/71 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av 
investeringsmedel för offentlig konst 2016 och 2017. 

Sammanfattning 
De investeringsmedel som avsatts för offentlig konst 2016 och 
2017 ska slutredovisas. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-12-11, § 104 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-18 
Muntlig slutrapportering av investeringsmedlen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner 
slutrapporteringen av investeringsmedel för offentlig konst 2016 och 
2017. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

24



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-07 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 

Slutrapportering av investeringsmedel för offentlig 
konstnärlig gestaltning 2015 

2015/74 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av 
investeringsmedel för offentlig konstnärlig gestaltning 2015. 

Sammanfattning 
De investeringsmedel som avsatts för offentlig konstnärlig 
gestaltning 2015 ska slutredovisas. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-11-09, § 61 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-18 
Muntlig slutrapportering av investeringsmedlen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner 
slutrapporteringen av investeringsmedel för offentlig konstnärlig 
gestaltning 2015. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 21 

Slutrapportering av investeringsmedel för offentlig 
konstnärlig gestaltning 2014 

2014/26 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av 
investeringsmedel för offentlig konstnärlig gestaltning 2014. 

Sammanfattning 
De investeringsmedel som avsatts för offentlig konstnärlig 
gestaltning 2014 ska slutredovisas. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-03-31, § 15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-18 
Muntlig slutrapportering av investeringsmedlen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner 
slutrapporteringen av investeringsmedel för offentlig konstnärlig 
gestaltning 2014.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 22 

Uppdrag: Genomlysning av vissa föreningsbidrag 

2022/20 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en 
analys av besluten gällande IFK Vallas ekonomiska stöd till 
nylokaliseringen och Valsängs ryttarförenings ekonomiska stöd till 
inköp av klubbhus. Förvaltningen ska även ha samråd kring detta med 
respektive förening. Resultaten av samråden ska återkopplas till kultur- 
och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra 
en analys av besluten gällande IFK Vallas ekonomiska stöd till 
nylokaliseringen och Valsängs ryttarförenings ekonomiska stöd till 
inköp av klubbhus. Förvaltningen föreslås även ha samråd kring detta 
med respektive förening och resultaten av samråden föreslås 
återkopplas till kultur- och fritidsnämnden. 

Magnus Andersson (M), Frank Holvik (C) och Carl Bloom (MP) föreslår 
att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Magnus Andersson, 
Frank Holvik och Carl Blooms förslag. 
Nämnden svarar ja. 
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