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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Frank Holvik (C) 
Magnus Andersson (M) 
Rikard Simensen (SD), §§ 92–93 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Marie Rössberger (TP) 
Andréas Hansson (TP) 
Kerstin Gunneröd (S), tjänstgörande ersättare 
Lena Palmén (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande Emma Brattgård, förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen med följande 
tillägg: 
 
Övrig information 

 Fördelning av anläggningsmedel för de fem stora 
anläggningarna 

 Status för motionsspåret i Skärhamn 
 Status för parkeringen vid Bö tjärn 
 Föreningarnas driftbidrag kopplat till höjda elkostnader
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 

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. 

Inga delegationsbeslut har tagits sedan förra redovisningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 31 augusti 
2022 

2022/64 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 31 augusti 2022 
godkänns. 

Sammanfattning 
En delårsrapport har tagits fram för kultur- och fritidsnämnden. 
Rapporten består av uppföljningar av ekonomi, personal och 
måluppfyllelse.  

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att samtliga prioriterade 
mål i nämndens budget för 2022 kommer att uppfyllas. Prognosen 
för helåret är en budget i balans. 

Samverkan 
FSG 2022-09-27 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 
Delårsrapport KFN augusti 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Magnus Andersson (M) föreslår att nämnden 
godkänner delårsrapporten 31 augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 

PRO Tjörn ansöker om projektbidrag för inköp av it-
utrustning 

2022/1 

Beslut 
PRO Tjörn får 21 404 kronor till inköp av it-utrustning samt en 
förvaringsslösning till utrusningen, att använda i olika 
studiecirklar och kurser med syfte att öka den digitala kunskapen 
hos äldre. 

Sammanfattning 
PRO Tjörn ansöker om projektbidrag avseende inköp av it-
utrustning för att kunna engagera äldre i datautbildningar av 
många olika slag. Syftet är att motarbeta den upplevda digitala 
diskrimineringen och öka den digitala kunskapen hos äldre.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-29 
PRO Tjörn: Ansökan om projektbidrag, data 
PRO Tjörn: Justering av ansökan om projektbidrag 
Bidragsregler för fritidsföreningar på Tjörn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C), Magnus Andersson (M) och Bert-Inge Nordberg (S) 
föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
PRO Tjörn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 

IFK Valla ansöker om utökat driftbidrag för lokalförnyelse 

2022/1 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att öka IFK Vallas driftbidrag 
avseende kapitalkostnader för lokalförnyelse till maximalt 476 000 
kronor årligen (2023–2040), inklusive tidigare beslutat driftsbidrag 
på 220 000 kronor. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har vid två tillfällen tecknat kommunal borgen 
för IFK Vallas lån till lokalförnyelse. Den sammanlagda 
borgenssumman är 6,1 Mkr. För delar av kapitalkostnaderna som 
uppstod i samband med det första lånet har föreningen 
garanterats ett driftbidrag på 220 000 kronor årligen, genom beslut 
i kultur- och fritidsnämnden.  

IFK Valla ansöker om full kostnadstäckning för kapitalkostnaden 
av befintliga lån kopplade till den pågående lokalförnyelsen. 
Föreningen önskar att kostnadstäckningen utgörs av ett av utökat 
driftbidrag på 256 000 kronor årligen. 

IFK Valla var först av de fem föreningsdrivna anläggningarna att 
ta sin anläggning in i framtiden. Sedan dess har fler föreningar 
påbörjat sin process. Besluten gällande finansiering av dessa har 
skiljt sig åt utifrån föreningarnas möjligheter och behov. Med 
utgångspunkt från politiska beslut att ta utvalda föreningsdrivna 
anläggningar in i framtiden ser förvaltningen att ett ökat bidrag 
till IFK Valla är relevant i relation till senare fattade beslut. 

Att garantera bidrag över lång tid riskerar att urholka kultur- och 
fritidsnämndens budget. Förvaltningen ser dock att det i detta fall 
är en förutsättning för att ge föreningen stabilitet i sin ekonomi. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-08-29, § 37 
Föreningsägda anläggningar (rekommendation om kommunal 
borgen i samband med lokalförnyelse) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-17, § 198: Fråga om 
kommunal borgen till IFK Valla (beslut om kommunal borgen för 
lokalförnyelse) 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-05-08, § 35:  
Överföring av kommunala bidrag från IFK Valla till en eventuell 
framtida stiftelse 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29, § 49: IFK Valla – 
Ansökan om stöd till lokalförnyelse (rekommendation om 
ytterligare kommunal borgen gällande lokalförnyelse) 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13, § 176: Ansökan om 
utökad kommunal borgen – IFK Valla (beslut om ytterligare 
kommunal borgen)  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-23 
IFK Valla – Ansökan om utökat driftsbidrag rörande 
kapitalkostnader för klubblokal, ”Nybygget” 
Bidragsregler för fritidsföreningar på Tjörn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Andersson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
IFK Valla 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 

IFK Valla ansöker om kommunal borgen för 
lokalförnyelse 

2022/60 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar 

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

2. Kultur- och fritidsnämnden ger IFK Valla ett årligt 
driftbidrag motsvarande 50 % av kapitalkostnader, 
maximalt 160 000 kronor, i 20 år (2023–2042). 

3. Punkt 1 gäller under förutsättning att nämnden beslutat att 
ge IFK Valla ökat driftsbidrag (se beslut 2022/91).  

4. Punkt 1–3 gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om borgensåtagande enligt 
punkt 1, samt ger kultur-och fritidsnämnden en utökad 
budgetram med 160 000 kronor från och med 2023.  

Sammanfattning 
IFK Valla ansöker om kommunal borgen på 4,0 Mkr för att 
färdigställa övervåningen på sitt klubbhus, en lokalförnyelse som 
pågått i flera år. Föreningen ansöker även om driftbidrag för att 
täcka nytillkomna kapitalkostnader, vilket uppgår till maximalt 
320 000 kronor årligen.  

I den ursprungliga handlingsplanen för lokalförnyelsen – 
inlämnad av IFK Valla 2016 – beskrivs tanken kring arbetet med 
övervåningen. Här anger föreningen att byggnationen får 
anpassas efter den budgetram som föreningen har kontroll över 
och därmed en längre tidsram. Föreningen har arbetat hårt med 
att få in egna medel att investera i byggnaden. Dessa medel 
uppgår idag till cirka 1,3 Mkr. Föreningen ser det som svårt att 
finna ytterligare finansiella medel.  

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samtidigt som föreningen ansökte om kommunal borgen 
lämnades också en ansökan om ökat driftbidrag för klubbens 
nedervåning. Förvaltningen ser att de båda ärendena är 
sammankopplande då det tillsammans utgör grunden i 
föreningens ekonomi.  

Förvaltningen föreslår nämnden att rekommendera 
kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen på 4 Mkr till 
föreningen IFK Valla. En förutsättning är dock att nämnden 
beslutar att ge IFK Valla ett ökat driftsbidrag. 

Med hänvisning till föreningens ursprungliga handlingsplan för 
lokalförnyelsen – och i harmoni med bidragsnivåer till 
bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar – föreslår 
förvaltningen ett årligt driftsbidrag motsvarande 50 % av fulla 
kapitalkostnaderna för det nya lånet. Detta uppgår till maximalt 
160 000 kronor årligen i 20 år, och betalas ut under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om en utökad budgetram för 
kultur- och fritidsnämnden. 

Tjörns kommuns totala borgensåtaganden för föreningen ökar 
med 4 Mkr och uppgår då till 10,1 Mkr.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-08-29, § 37: 
Föreningsägda idrottsanläggningar (rekommendation om 
kommunal borgen i samband med lokalförnyelse) 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-06, § 42: Information – 
IFK Vallas handlingsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-17, § 198: Fråga om 
kommunal borgen till IFK Valla (beslut om kommunal borgen för 
lokalförnyelse) 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-05-08, § 35:  
Överföring av kommunala bidrag från IFK Valla till en eventuell 
framtida stiftelse 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29, § 49: IFK Valla – 
Ansökan om stöd till lokalförnyelse (rekommendation om 
ytterligare kommunal borgen gällande lokalförnyelse) 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13, § 176: Ansökan om 
utökad kommunal borgen – IFK Valla (beslut om ytterligare 
kommunal borgen) 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-02-03, § 10: IFK 
Valla/Vallastiftelsen ansöker om kompletterande bidrag till 
nylokalisering   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-23 
IFK Valla – Ansökan om kommunal borgen 
IFK Valla – Reviderad handlingsplan för lokalförnyelse (2016-09-
30) 
Borgenspolicy för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-03 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 

Övrig information 

2022/32 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om följande frågor: 
 

 Fördelning av anläggningsmedel för de fem stora 
anläggningarna 

 Status för motionsspåret i Skärhamn 
 Status för parkeringen vid Bö tjärn 
 Föreningarnas driftbidrag kopplat till höjda elkostnader 
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