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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Frank Holvik (C) 
Magnus Andersson (M) 
Carl Bloom (MP), §§ 86–93, 95 
Rikard Simensen (SD) 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Marie Rössberger (TP) 
Andréas Hansson (TP) 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare § 94 
Ginny Crocker (M) fd (KD), tjänstgörande ersättare 
Jan Josefsson (V), tjänstgörande ersättare 
Ludwig Andréasson (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande Cathrine Berntsson, tillförordnad förvaltningschef 
Annica Skog, tillförordnad förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Martin Wallin, processledare, § 90 
Simon Ström, digital assistent 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 

Information: Statistik Fråga & Tyck kultur- och 
fritidsförvaltningen, första halvåret 2021 

2021/22 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen under perioden 1 
januari – 30 juni 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 första halvåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen januari 2021 

Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen februari 2021 

Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen mars 2021 

Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen april 2021 

Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen maj 2021 

Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen juni 2021
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 

Information: Upphävande av föreskrift om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser i kommunen 

2021/51 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om att kommunfullmäktige upphävt föreskriften om förbud 
mot att vistas på särskilt angivna platser i Tjörns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KF 2021-06-17, § 140: Upphävande av föreskrift om förbud mot 
att vistas på särskilt angivna platser i kommunen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 

Anmälan av delegationsbeslut 

2021/2 

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 2021-06-14: 

Yttrande över sponsringsförfrågan för Ungdoms-SM i 
matchracingsegling: Kultur- och fritidsnämndens presidium 
ställer sig bakom sponsringsförfrågan för Ungdoms-SM i 
matchracingsegling. 

Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2021-08-23: 

§ 8 Klädesholmens museum: Ansökan om bidrag till hemsida, 
projektor och filmduk mm: Klädesholmens sillmuseum får 25 000 
kronor i utökat verksamhetsbidrag för att finansiera en ny 
hemsida, projektor och filmduk samt ett nytt entré- och 
betalsystem för museet. 

§ 9 Sundsby vänförening: Ansökan om bidrag till skyttelbussar: 
Sundsby vänförening får max 2 x 10 000 kronor i arrangemangs- 
och projektbidrag för att öka tillgängligheten till 
Skördemarknaden 2–3 oktober 2021 samt Julmarknaden 13–14 
november 2021 på Sundsby säteri, genom att erbjuda 
skyttelbussar till arrangemangen.  
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 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Yttrande över sponsringsförfrågan från Pater Noster, ett hem 
vid horisonten: Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom 
Pater Nosters idé gällande årliga stormöten om hållbarhet med 
havet i fokus 

Avtal 

2021-06-11: Samarbetsavtal avseende projektet Ute är det nya inne 
– Summer Edition (Träningskliniken AB) 

2021-06-11: Samarbetsavtal avseende projektet Ute är det nya inne 
– Summer Edition (Gymmix Tjörn) 

2021-06-22: Avtal om nyttjanderätt på fastigheten Tjörn Åseby 1:11 
och Gunneby 2:59 (Tjörns Ridklubb) 

Tillförordnad förvaltningschef 

2021-07-19–2021-07-25 Erik Larsson 

2021-07-26–2021-08-08 Lena Karlstedt  

Beslut om ung kreativ aktivitet 

Delegationsbeslut 2021-07-08 – Läger för barn och unga med 
neurologiska funktionshinder: Bidrag för inköp av redskap samt 
förtäring och transport i samband med lägeraktiviteter.  

Sökt belopp: 6 000 kronor. Beviljat belopp: 6 000 kronor. 

Inköp av konst 

Loca Gustafsson, Lina: Gråskär 2019–1 (2 000 kronor) 

Loca Gustafsson, Lina: Gråskär 2019–2 (2 000 kronor) 

Loca Gustafsson, Lina: Gråskär 2019–3 (2 000 kronor) 

Loca Gustafsson, Lina: Gråskär 2019–4 (2 000 kronor) 

Personal 

Nyanställning 4/2021 

Avslutade anställningar 3–4/2021 (egen begäran) 
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 

Remiss: Framtidens skola på Tjörn 

2020/18 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen i Remissvar från 
kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ber samtliga nämnder och 
styrelser yttra sig över de olika redovisade förslagen till 
skolstruktur och lokalförsörjning inom Tjörns kommun. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram Remissvar från 
kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i Tjörns kommun med 
tillhörande bilagor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-20, § 138: Beslut 
om remiss – Skolstruktur i Tjörns kommun  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-09-14, § 67: Information – 
Framtidens skola på Tjörn (notera fullmäktiges beslut) 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 104: Inriktningsbeslut 
för framtidens skola på Tjörn 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-27, § 38: Remiss – 
Framtidens skola på Tjörn (remissvar) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-23, § 1: Beslut 
om remiss – Framtiden skola på Tjörn 

Samverkan 
FSG 2021-09-01 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
Remissvar från kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i 
Tjörns kommun 
Bilaga 1: Rapport gällande kultur- och fritidsförvaltningens 
utmaningar kopplat till skolstrukturen i Tjörns kommun 
Bilaga 2: Värdering av nyttan endast KOF 
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 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Presentation av de olika förslagen (”Återremiss av 
skolstrukturen”), där alternativ 1–5 presenteras på sid 1–37 och förslag 
6 presenteras på sid 38–69 
Samtliga nyttobedömningar 
Presentation av resultatet för invånardialog skola 2021-06-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden noterar informationen i 
Remissvar från kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i Tjörns 
kommun.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 

Standardformulering vid remissvar på vissa 
kulturmotioner 

2021/77 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande 
standardformulering att användas vid remissvar på vissa 
kulturmotioner: 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en treårig kulturplan 
(fyll i aktuell) som utgår från Kulturpolitisk strategi 2014–2025 för 
Tjörns kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11, KF § 
113. Utifrån kulturplanen planerar och genomför kultur- och 
fritidsförvaltningen kommunal kulturverksamhet.  

Förslag om projekt tas tacksamt emot från medborgare via Tjörns 
kommuns ”Tyck till”-funktion på hemsidan. Förvaltningen 
beaktar inkomna förslag i relation till planerad verksamhet och 
budget.  

När det gäller projektförslag från politiker i Tjörns kommun 
beaktas principen om armlängds avstånd, här beskrivet av 
Myndigheten för kulturanalys i rapporten Så fri är konsten (2021:1):  

”När det gäller principen om armlängds avstånd /…/ bygger /den/ 
på två förhållanden i den svenska kulturpolitiken. För det första 
ska politiker och politiska församlingar generellt avhålla sig från 
styrning som påverkar eller riskerar att påverka vilka företeelser 
konstnärer och kulturskapare väljer att skildra, men också hur 
olika företeelser skildras. Politisk styrning som påverkar eller 
riskerar att påverka vilka företeelser som skildras och/eller hur 
olika företeelser skildras bedömer Kulturanalys vara negativ för 
den konstnärliga friheten. För det andra bygger principen på att 
det ska finnas ett organisatoriskt avstånd mellan politiskt 
beslutsfattande å ena sidan, och beslut som har med konstnärlig 
bedömning att göra å den andra. Armlängdsprincipen syftar alltså 
i stor utsträckning till att skapa förutsättningar för konstnärlig 
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

frihet genom att förespråka ett organisatoriskt skydd från politiska 
beslut om konstnärligt innehåll.” 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
standardformulering vid remissvar på vissa kulturmotioner. 
Formuleringen ska underlätta och spara tid för handläggare som 
svarar på motioner i kulturfrågor, samt säkerställa att principen 
om armlängds avstånd följs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-24 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden antar förvaltningens föreslagna 
standardformulering vid remissvar på vissa kulturmotionenr.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
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 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 

Initiativärende från Marie Rössberger (TP) gällande 
tidsbegränsat vistelseförbud för hundar på badplatser 
(ändring av lokal ordningsstadga) 

2021/65 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. Ärendet får inte väckas. 

Sammanfattning 
Marie Rössberger (TP), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, har 
lämnat in följande intitiativärende till nämnden: 

”Önskar att kommunen gör en översyn av den lokala 
ordningsstadgan 19 paragrafen gällande hund. 

Av den Tjörns lokala ordningsstadga framgår att hundar inte får 
vistas på badplatser. Detta vistelseförbud är väl motiverat under 
sommarens badsäsong. 

Under övrig tid på året finns inte några hållbara motiv att 
begränsa allmänhet med hund att vistas vid också badplatser i 
enlighet med regler för allmänna platser. 

Jag tror att det är viktigt för friluftslivet och turistnäringen m.m. 
att möjligheter till tidsbegränsat förbud medges då flera andra 
kommuner har infört tidsbegränsat förbud. Nedan är 
bestämmelser från andra kommuner. 

Vistelseförbud för hund är tidsbegränsat: 

 Tanums kommun 1 april–30 september 

 Göteborgs stad 1 maj–15 september 

 Lysekils kommun 1 maj–30 september 

 Sotenäs kommun 1maj–30 september 
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jag önskar härmed att Tjörns kommun tidsbegränsat 
vistelseförbudet för hundar på badplatser o närliggande områden 
till att gälla för tiden 1 maj–30 september. Detta för att vi skall ha 
harmoniserande regler över våra kustkommuner så att Tjörn blir 
ett attraktivare besöksmål samt en lockande kommun att bo o 
verka i. 

Jag föreslår Kultur- och fritidsnämnden skall besluta att: 

1. Att nämnden gör en framställan till kommunstyrelsen att 
föreslå fullmäktige om komplettering av den kommunala 
ordningsstadgan med en tidsbegränsning av vistelseförbudet i 19 
paragraf att gälla 1 maj –30 september införes.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-04 
Initativärende från Marie Rössberger (TP) 
Lokal ordningsstadga för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C), Carl Bloom (MP) och Magnus Andersson (M) föreslår 
att initiativärendet inte får väckas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att Marie Rössbergers 
initiativärende får väckas.  
Nämnden svarar nej. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Marie Rössberger (för kännedom) 
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 

Yttrande över motion om att tillgängliggöra friluftsmålen 
(Tolleby tjärn) från Martin Johansson, (-) fd (SD) 

2021/68 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen med hänvisning till att förvaltningen har arbetat 
med frågan om tillgängliga friluftsmål i många år. Som en åtgärd 
kommer till exempel 50 parkeringsplatser med anslutning till Bö 
tjärn att anläggas i samband med att Skärhamns motionsspår 
färdigställs vintern 2021/2022. 

Sammanfattning 
På grund av dricksvattenanläggningen vid Bö tjärn har en tidigare 
parkeringsplats som använts till vandringsleden spärrats av. Detta 
har lett till att besökare har problem att hitta parkering i nära 
anslutning till vandringsleden.  

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

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby 
tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid 
Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och 
hitta lösningar för detta.”  

Kultur- och fritidsnämnden ombeds yttra sig över motionen. 
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Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 116 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Motion från Martin Johansson 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Magnus Andersson (M) föreslår att nämnden 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att 
förvaltningen har arbetat med frågan om tillgängliga friluftsmål i 
många år. Som en åtgärd kommer till exempel 50 parkeringsplatser 
med anslutning till Bö tjärn att anläggas i samband med att Skärhamns 
motionsspår färdigställs vintern 2021/2022. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Magnus Anderssons förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 94 

Stiftelsen Sibräcka Bygdegård ansöker om projektbidrag 
för icke påverkansbara kostnader 

2021/1 

Beslut 
Med anledning av den ekonomiska kris som pandemin har 
orsakat Stiftelsen Sibräcka bygdegård får stiftelsen 40 234 kronor i 
projektbidrag för att täcka fasta, icke påverkansbara kostnader för 
2021.  

Sammanfattning 
Med anledning av pandemin och utebliven uthyrning av lokalen 
har Stiftelsen Sibräcka bygdegård hamnat i en akut ekonomisk 
kris. Stiftelsen ansöker därför om projektbidrag för att täcka fasta, 
icke påverkansbara kostnader för att klara driften för 2021.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-11-16, § 106 (där 
Stiftelsen Sibräcka bygdegård fick kommunalt covid-19-bidrag för 
2020) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-28 
Stiftelsen Sibräcka bygdegård: Projektansökan 
Stiftelsen Sibräcka bygdegård: Prognos 
 
Jäv 
Carl Bloom (MP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S), Magnus Andersson (M) och Ewa-Lena 
Svensson (L) föreslår att nämnden, med anledning av den ekonomiska 
kris som pandemin har orsakat Stiftelsen Sibräcka bygdegård, ger 
stiftelsen 40 234 kronor i projektbidrag för att täcka fasta, icke 
påverkansbara kostnader för 2021. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge Nordberg, 
Magnus Andersson och Ewa-Lena Svenssons förslag. 
Nämnden svarar ja.  
 
Beslutet skickas till 
Stiftelsen Sibräcka bygdegård 
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§ 95 

Valsängs Ryttarförening: Korrigerat beslut om 
driftsbidrag 

2021/50 

Beslut 
1. Valsängs Ryttarförening får 58 333 kronor i garanterat 

driftsbidrag 2021 för föreningens nyinköpta fastighet som 
ska användas till klubblokal. 

2. Det garanterade driftsbidraget under 20 år, som kultur- och 
fritidsnämnden beslutade om 2019-04-29, § 50, gäller för 
perioden 2021–2040. 

Sammanfattning 
Valsängs Ryttarförening har köpt en fastighet som ska användas 
till klubblokal. Kultur- och fritidsnämnden beslutade redan 2019 
om startbidrag och utökat driftsbidrag för fastigheten, ett beslut 
som nu behöver korrigeras något då köpet dröjt till 2021. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29, § 50 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-24 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Andersson (M), Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Magnus Andersson, 
Carl Bloom och Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Valsängs Ryttarförening 
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