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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Benita Nilsson (L) 

Frank Holvik (C), via Teams 
Magnus Andersson (M), §§ 80–87, 89–92 
Barbro Johansson (KD) 
Carl Bloom (MP), via Teams 
Rikard Simensen (SD), via Teams 
Bert-Inge Nordberg S) 
John Sporrong (S) 
Marie Rössberger (TP) 
Andréas Hansson (TP) 
Ludwig Andréasson (S), tjänstgörande ersättare 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare § 88 

 
  
Övriga närvarande Ginny Crocker (KD), ej tjänstgörande ersättare, via Teams 

Ulf Mellin (C), ej tjänstgörande ersättare 
Catharina Schönbäck (V), ej tjänstgörande ersättare 
Linnéa Sporrong (S), ej tjänstgörande ersättare 
 
Evike Sandor, förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Doungkamol Kaewyai, ekonom, § 83–84 
Annica Skog, verksamhetschef, via Teams 
Cathrine Berntsson, avdelningschef, via Teams, § 84 
Erik Larsson, avdelningschef, via Teams, § 84 
Lena Karlstedt, avdelningschef, via Teams, § 84 
Anna Klingstedt, enhetschef, via Teams, § 84 
Maria Bäckersten, tillförordnad avdelningschef, via Teams, § 84 och 89 
Lothy Wärn, digital assistent, via Teams 
 

2



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar:  
 

 Remiss – Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 
2021–2025 stryks och flyttas till nästa nämndmöte 

 Information om de fem anläggningarna lämnas i slutet av mötet 
 Ny punkt läggs till med övrig information
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81 
 
 
 
Information: Kultur- och fritidsnämndens arbete med Agenda 2030 
 
2020/57 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
nämndens arbete med Agenda 2030. 
 
Underlag 
Rapport: Agenda 2030, kultur- och fritidsförvaltningen, Tjörns kommun
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
2020/2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden godkänd 
delegeringsordning. 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 delegeringsbeslut har tagits sedan förra redovisningen: 
Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2020-09-21: 
Inga 
Avtal 

2020-09-09: Samverkansavtal (Statens konstråd) 

2020-09-28: Avtal om webtjänst till befintligt bibliotekssystem (Axiell Sverige AB) 

2020-09-28: Personuppgiftsbiträdesavtal (Axiell Sverige AB) 
Tillförordnad förvaltningschef 
2020-09-18 Lena Karlstedt 
2020-10-02–2020-10-04 Cathrine Berntsson 
Beslut om ung kreativ aktivitet 
Basket, beviljat belopp 10 000 kronor 
Fotbollsmål och skydd, beviljat belopp 2 889 kronor 
Undantag 
Inga för perioden 
Inköp av konst 
Inga för perioden 
Personal 
Inget för perioden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Inventarier 
Inga för perioden 
Projekt 
Inget för perioden 
Öppethållande 
Inget för perioden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§83 
 
Kultur- och fritidsnämndens delårsuppföljning augusti 2020 
 
2020/58 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten per 2020-08-31. 
Investeringsuppföljningen noteras. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
 
Sammanfattning 
En delårsrapport har tagits fram med uppföljning av mål, ekonomi och personal för 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
Muntlig presentation av investeringsuppföljningen 
Tjänsteutlåtande den 2020-09-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten per 2020-08-31 
och noterar investeringsuppföljningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84 
 
Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2021 
 
2020/62 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens antar nämndens detaljbudget 2021.  

Barnkonventionen 
Flera av målen i detaljbudgeten påverkar barn och unga positivt.  
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska anta en detaljbudget för den egna verksamheten 
2021. Detaljbudgeten utgår från den av fullmäktige beslutade budgeten för Tjörns 
kommun 2021. 
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-09-14, § 66 (workshop inför budget) 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 105 
 
Samverkan 
FSG 2020-10-05 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden 2021 
Presentation Budgetjämförelse 2020–2021 
Tjänsteutlåtande den 2020-09-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) föreslår att nämnden antar den föreslagna detaljbudgeten för 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Blooms förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§85 
 
Internkontrollplan 2021 
 
2020/76 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollplan 2021 med följande 
riskområden: 

 Risk att inte följa fastställda mål 
 Risk att besluten om bidrag inte är korrekta 
 Risk för fel vid hantering av ärenden och dokument 
 Risk för fel vid inköp och fakturahantering 
 Risk för att personalen hotas eller trakasseras 

 
Barnkonventionen 
Barn kan påverkas i förlängningen om besluten om föreningsbidrag är inkorrekta.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Tjänsteutlåtande den 2020-09-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
riskområden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer, för kännedom 
 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86 
 
Remiss: Kommunernas klimatlöften 
 
2020/75 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att den kommer att kunna genomföra följande 
åtgärder från Kommunernas klimatlöften under 2021: 
 

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa 
 
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

 
Barnkonventionen 
Ökad satsning för minskad klimatpåverkan bedöms ha positiva effekter för barn. 
 
Sammanfattning 
För att nå Västra Götalands klimatmål med 80 procent minskade utsläpp till år 2030 
(jämfört med 1990) har länsstyrelsen bjudit in samtliga kommuner i länet att delta i 
satsningen Kommunernas klimatlöften. Kommunstyrelsens arbetsutskott ber därför 
nämnder och styrelser i Tjörns kommun att uppge vilka åtgärder (enligt lista i 
Kommunernas klimatlöften) som de bedömer att de kan genomföra under 2021.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-20, § 153 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Inbjudan Kommunernas klimatlöften 
Bilaga 2: Kommunernas klimatlöften (lista) 
Bilaga 3: Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 
Tjänsteutlåtande den 2020-08-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
klimatlöften.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87 
 
Yttrande över ändring av detaljplan Ishallen, Rönnäng 1:539 
 
2020/59 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till ändringen av detaljplanen för 
Ishallen, Rönnäng 1:539. 
 
Barnkonventionen 
Under högsäsongen har ishallen drygt 1 700 besök per vecka. En klar majoritet av 
dessa är barn och unga som är aktiva inom konståkningen och hockeyn. Men många 
väljer att besöka ishallen även de dagar då de själva inte har träning. De sitter då 
gärna och läser läxor, fikar och umgås i anläggningen. Även skolan och allmänheten 
– i huvudsak barn och unga – nyttjar ishallen regelbundet. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att yttra sig över en ändring av 
detaljplanen för Ishallen, Rönnäng 1:539. Planen syftar till att ändra cirka 25 
kvadratmeter allmän platsmark till kvartersmark samt ta bort den prickmark som 
den allmänna platsmarken omfattade. På så sätt ska byggandet av en ny och större 
entré till ishallen möjliggöras. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-08-20, § 213 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-08, § 61 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-20, § 134 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Samrådsredogörelse 
Planbeskrivning (granskningshandling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning, Remisslista 
Tjänsteutlåtande den 2020-09-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Plan- och byggavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§88 
 
Myggenäs innebandyklubb: Ansökan om projektbidrag 
 
2020/1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger Myggenäs innebandyklubb 65 500 kronor i 
projektbidrag för att delfinansiera inköp av innebandysarg.  

Barnkonventionen 
Beslutet påverkar barn och ungdomar positivt. 
 
Sammanfattning 
Myggenäs innebandyklubb ansöker om projektbidrag för att delfinansiera inköp av 
ny innebandysarg. 
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-27 § 31 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om sarg 
Reviderad ansökan 
Tjänsteutlåtande den 2020-09-09 
 
Jäv 
Magnus Andersson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Rikard Simensens förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Myggenäs innebandyklubb 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§89 
 
Redovisning och kriterier inför fördelning av outnyttjade medel på 
grund av covid-19 
 
2020/51 
 
Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av covid-19-pandemins 
påverkan på budgeterade medel till arrangemang och evenemang.  
 

2. Nämnden godkänner att 500 000 kronor omfördelas till covid-19-stöd för 
föreningslivet. 
 

3. Nämnden godkänner kriterierna för fördelningen av outnyttjade medel på 
grund av covid-19, enligt bilaga 1. 
 
 

 
Barnkonventionen 
Barn och unga har påverkats negativt av restriktionerna på föreningslivet till följd 
av pandemin. Många barn och unga är med i en eller flera föreningar och har 
aktiviteter med dem flera gånger i veckan. Ett ökat stöd till föreningslivet skulle ge 
positiva effekter för barn och unga på Tjörn. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i september 2020 att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda hur covid-19-pandemin har påverkat budgeterade medel till 
arrangemang och evenemang. Förvaltningen fick också i uppdrag att ta fram ett 
förslag till hur eventuella outnyttjade medel kan fördelas till föreningslivet på Tjörn. 
Förslaget skulle innehålla tydliga riktlinjer och kriterier. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till kriterier för fördelning av outnyttjade 
medel på grund av covid-19. Om nämnden godkänner kriterierna ska de förmedlas 
till föreningslivet som får ansöka om medel.  
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-09-14, 77 
 
Samverkan 
FSG 2020-10-05 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-09-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Andersson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Magnus Anderssons förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 1. Fördelningskriterier 
 
Föreningar och stiftelser med sitt säte i Tjörns kommun kan ansöka hos kultur- och 
fritidsnämnden om kommunalt covid-19-stöd. 
 
Allmänna kriterier 
För att kunna få stöd ska föreningen/stiftelsen: 

 vara av ideell karaktär  
 ha ett öppet medlemskap  
 präglas av demokratiska grunder och värderingar där medlemmen erbjuds 

olika möjligheter till inflytande i föreningen  
 vara religiöst och politiskt obunden  
 ha en vald styrelse med ordförande, sekreterare, kassör samt ledamöter  
 ha antagna stadgar som beskriver verksamhetens inriktning, syfte och mål  
 ha bankgiro, postgiro eller bankkonto  
 ha genomfört protokollfört årsmöte 2019 
 ha sammanställt ekonomisk årsredovisning med balans- och resultatrapport 

2019 
 ha en godkänd revisionsberättelse 2019 
 vara registrerad och uppdaterad i Tjörns kommuns föreningsregister. 

 
Covid-19-stöd 
Föreningar/stiftelser kan ansöka om stöd för 

 aktivitetsförlust som uppstått i samband med inställt arrangemang, tävling, 
läger eller liknande aktivitet under perioden 1 april–30 november 2020, som 
föreningen inte fått annat bidrag/ersättning för. Förlusten ska anges efter 
borträknat kostnadsbortfall. 

 fasta kostnader under perioden 1 april–30 november 2020 som föreningen är 
skyldig att bekosta och som föreningen med anledning av covid-19 inte 
klarar av att betala. De kan handla om exempelvis lokalkostnader, 
kapitalkostnader och andra fasta föreningsspecifika kostnader.  

 
Villkor 

 Söker föreningen/stiftelsen annat bidrag för motsvarande post hos annan 
organisation ska detta anges i ansökan.   

 Har förening/stiftelse fått bidrag/eller annat stöd med anledning av covid-19 
ska även detta anges.  

 Föreningen/stiftelsen kan inte få kommunalt bidrag för att täcka förlust som 
helt eller delvis ersatts av annat bidrag/stöd.  

 
Enskild prövning 
Varje ansökan kommer att prövas enskilt och granskning av föreningens ekonomi 
kan komma att göras.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90 
 
Remiss: Integrationsstrategi 
 
2020/80 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till integrationsstrategi för 
Tjörns kommun 2021–2024 och understryker vikten av ett en 
förvaltningsövergripande handlingsplan tas fram.   
 
Protokollsanteckning 
Rikard Simensen (SD) lämnar en protokollsanteckning som redovisas i slutet av 
paragrafen.  
 
Barnkonventionen 
Kultur- och fritidsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att integrationsstrategin, om den antas, har positiva effekter för barn och 
unga. 
 
Sammanfattning 
Integrationsstrategi 2021–2024 har arbetats fram i samverkan med berörda 
förvaltningar. Målet för strategin är att systematiskt minska de hinder som finns för 
nyanlända att bli självförsörjande och att bli en del av det svenska samhället. Det 
långsiktiga målet med integrationsarbetet är att alla som kan ska arbeta och bidra till 
vår gemensamma välfärd. 

Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att yttra sig över den föreslagna 
integrationsstrategin, som har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser.  

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-17, § 191 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-19, § 78 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Integrationsstrategi 2021–2024 
Fördelningsmodell för statliga bidrag 
Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen 
Tjänsteutlåtande den 2020-09-23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna vill se en bred politik på många olika områden som främjar 
assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar 
till sig och blir en del av det svenska samhället.  
Strukturella undantag från detta bör endast vara förbehållna Sveriges fem erkända 
nationella minoriteter, som istället fortsatt skall få bevara sin särart och särställning. 
Sverigedemokraterna är övertygade om att långt fler personer än idag skulle vilja 
återvända, men att de behöver en viss hjälp. Vi vill därför stimulera frivillig 
återvandring för de som vill återvända till sina hemländer, genom att ge kommunen 
ett särskilt uppdrag att underlätta återvandring. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91 
 
 
 
Information: De fem anläggningarna 
 
2020/56 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om de 
fem stora föreningsanläggningarna i Tjörns kommun. 
 
Sammanfattning 
Presentation: De fem anläggningarna
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92 
 
 
 
Övrig information 
 
2020/56 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om att 
kommunchefens anställning är avslutad och att förvaltningschefen på kultur- och 
fritidsförvaltningen är tillförordnad kommunchef. 
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