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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Benita Nilsson (L) 
Rikard Simensen (SD) 
Frank Holvik (C) 
Andréas Hansson (TP) 
Robert Berntsson (TP) 
Claes Jansson (M), via Teams 
Magnus Andersson (M) 
Kerstin Gunneröd (S) 
Christoffer Lorentsson (KD) 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Moody Magnusson (S) 
 

Övriga närvarande Thord Jansson (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Thomas Collberg (-) fd. (V), ej tjänstgörande ersättare 
Björn Johannessen (S), ej tjänstgörande ersättare 
Ludwig Andréasson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 
Emma Brattgård, förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 

Information: Synpunkter till kultur- och 
fritidsförvaltningen, andra halvåret 2022 

2022/18 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen juli–december 
2022. 

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. 

I Tjörns kommun hanteras synpunkter och klagomål av systemet 
DF Respons. En sammanställning av statistiken presenteras 
halvårsvis för kultur- och fritidsnämnden.  

Ärendet avser inkomna synpunkter till kultur- och 
fritidsförvaltningen under det andra halvåret 2022. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-11 
Statistik Fråga Tyck: Kultur- och fritidsförvaltningen, andra 
halvåret 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 

Information: Avvikande händelser i kultur- och 
fritidsförvaltningen, andra halvåret 2022 

2022/63 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
rapporterade avvikande händelser i kultur- och 
fritidsförvaltningen under juli–december 2022. 

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 andra 
halvåret 2022. 

Endast tre avvikande händelser rapporteras under perioden. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-10 
Statistik avvikande händelser juli–december 2022 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetssamordnaren 

5



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 

Information: Driftbidrag och plan för återstående 
entreprenadarbeten vid renovering av Tjörns ishall 

2022/88 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om kommunfullmäktiges beslut att godkänna att nämnden ger 
Stiftelsen Tjörns ishall ett driftbidrag på 5 miljoner kronor för pågående 
renovering av Tjörns ishall, vilket ger en negativ budgetavvikelse för 
nämnden. I fullmäktiges beslut finns även uppdraget att skyndsamt 
utreda ett förslag om kommunalt övertag av ishallen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 att godkänna att 
kultur- och fritidsnämnden ger Stiftelsen Tjörns ishall ett driftbidrag på 
5 miljoner kronor för pågående renovering av Tjörns ishall. I beslutet 
godkänns även en negativ budgetavvikelse för kultur- och 
fritidsnämnden till följd av driftbidraget.  
 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att uppdra åt 
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med 
Stiftelsen Tjörns ishall upprätta en plan för återstående 
entreprenadarbeten. Kultur- och fritidsnämnden får även uppdraget att 
tillsammans med stiftelsen skyndsamt bereda/utreda och presentera ett 
förslag om övertag av ishallen. 
 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-15, § 205: Driftbidrag och plan för 
återstående entreprenadarbeten avseende renovering av Tjörns ishall – 
Omedelbar justering
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5 

Information: Riktlinje för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt samt genomförandeplan 2023 

2022/95 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om riktlinjen för kommunstyrelsens uppsiktsplan och 
genomförandeplan 2023. 
 
Sammanfattning 
En riktlinje har upprättats för att klargöra vad kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt innebär, vad den inriktas mot, vilken information 
som behövs och hur den praktiskt ska genomföras.  

Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska 
övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs 
och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument samt att 
beslut, lagar och förordningar efterlevs. 

Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen årligen fastställa en konkret plan 
över hur uppsiktsplikten ska genomföras under nästkommande år. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-01, § 215: Antagande av riktlinje för 
utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt genomförandeplan 
2023 

Beslutsunderlag 
Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2023 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 

Information: Val av revisorer 2023–2026 

2022/100 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om kommunfullmäktiges val av revisorer 2023–2026. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige väljer revisorer inför varje ny mandatperiod. En 
valberedning har nominerat revisorer samt ordförande och vice 
ordförande för åren 2023–2026. 

Den kommunala revisionen har i uppdrag av fullmäktige att granska 
den kommunala verksamheten och pröva ansvarstagandet.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-15, § 214: Val av revisorer 2023–
2026 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 

Anmälan av delegationsbeslut 

2023/5 

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 2023-01-19: 

§ 1 Reviderat beslut gällande kommunal borgen till IFK Valla: 

1. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar 
kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen på 4,0 
miljoner kronor till Vallastiftelsen för färdigställande av 
övervåningen på nytt klubbhus.  

2. Beslutet ersätter kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-
10-03, § 92, punkt 1 och 2022-12-12, § 120, punkt 2. 

Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2023-01-09: 

§ 1 Ansvar för sponsring och revidering av reglemente:  

1. Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig positiv 
till att nämnden övertar ansvaret för sponsringsfrågor i 
Tjörns kommun. Nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag 
att 2023 ta fram en riktlinje för sponsring. 

2. Budgeten för sponsring har tidigare år legat på 500 000 
kronor och har inte förändrats på åtskilliga år. Nämnden 
ser att behovet av det beloppet snarare ökar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3. Kultur- och fritidsnämndens presidium ställer sig bakom 
föreslagna korrigeringar av nämndens reglemente men 
föreslår även följande tillägg/strykning i § 11, andra stycket: 
”Kultur- och fritidsnämnden ska även särskilt samverka 
med samhällsbyggnadsnämnden i frågor som rör Tjörns 
platsutveckling för såväl boende som besökare. // Kultur- 
och fritidsnämnden ska medverka i kommunens 
översiktliga planering.” 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Avtal 

2022-11-07: Överenskommelse för bidrag till Tjörns ridklubb 

Tillförordnad förvaltningschef 

2022-12-27: Carina Johnsson 
2022-12-28: Maria Bäckersten 
 

10



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 

Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2023 

2022/43 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens antar nämndens detaljbudget för 
2023. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska anta en detaljbudget för den egna 
verksamheten 2023. Detaljbudgeten utgår från den av fullmäktige 
beslutade budgeten för Tjörns kommun 2023. 

Detaljbudgeten innehåller 14 prioriterade mål. 

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  

Samverkan 
FSG 2022-12-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-04 
Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2023 
Kultur- och fritidsförvaltningens nyckeltal 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden antar nämndens detaljbudget för 
2023. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 

Remiss: Laddplan 2023–2026 i Tjörns kommun 

2022/93 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig i stort bakom förslaget till 
Laddplan 2023–2026 för Tjörns kommun, men efterlyser ett 
tydligare fokus på turism och besöksnäring, då de är prioriterade 
områden som bidrar till samhällsutvecklingen och skapar viktiga 
skatteintäkter. 

För att Tjörn ska fortsätta vara en konkurrenskraftig destination 
måste kommunen vara tillgänglig för besökare som kör elbil eller 
elbåt. Laddinfrastrukturen bör innefatta bland annat boenden, 
restauranger, vandringsleder och badplatser. Det ska vara lätt att 
besöka Tjörn! 

Ett konkret önskemål är att laddplatser skapas utanför ishallen i 
Rönnäng i samband med att den övergår i kommunal regi. Det är 
viktigt att tänka strategiskt kring var besökare parkerar idag, var 
de önskar parkera och vart kommunen vill och kan lotsa dem. 

Nämnden efterlyser också en tydligare koppling till andra interna 
styrdokument samt till motsvarande laddplaner på regional, 
nationell och eventuellt internationell nivå. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över ett förslag till 
Laddplan 2023–2026 för Tjörns kommun. Planen har tagits fram 
som ett klimatlöfte för 2022, inom ramen för den regionala 
satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.  

Syftet med laddplanen är att främja hållbara resor i kommunen samt att 
undanröja hinder för människor att äga elbil. Laddplanen fastställer 
prioriteringar och ansvar för genomförande för att säkerställa en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig utbyggnad av laddinfrastruktur.   

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-17, § 192 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-21 
Tjänsteutlåtande från Tjörns kommuns hållbarhetsstrateg: Beslut 
om remiss – Laddplan 2023–2026 
Laddplan 2023–2026 remissutgåva 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 

Sibräcka bygdegård ansöker om extra driftbidrag 

2022/1 

Beslut 
Stiftelsen Sibräcka bygdegård får 100 000 kronor i bidrag. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Sibräcka bygdegård ansöker om ett akut extra 
driftbidrag på 100 000 kronor. Enligt ansökan kommer stiftelsen 
behöva sälja bygdegården redan i början av 2023 om den inte får 
hjälp att ta sig ur sin ekonomiska kris.  

Stiftelsen beskriver krisen som ett ”moment 22”, där utveckling 
och löpande drift och underhåll förutsätter varandra; för att kunna 
söka relevanta bidrag krävs garantier för den löpande driften och 
underhållet, och för att kunna hantera detta krävs externa bidrag. 

Förvaltningen har gjort bedömningen att ansökan inte uppfyller 
kriterierna för ett regelrätt bygdegårdsbidrag och att det istället 
handlar om ett akut bidrag för att säkerställa en aktivitetslokal för 
pensionärsföreningar på Tjörn.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 
Ansökan om stöd till Sibräcka bygdegård 
Investeringsbehov 
Det ekonomiska läget för Stiftelsen Sibräcka Bygdegård 
Budget  
Bidragsregler för fritidsföreningar på Tjörn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Sibräcka bygdegård 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 

Fördelning av bidrag till kulturföreningar och 
studieförbund 

2023/9 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar 300 000 kronor till 
kulturföreningarna på Tjörn och 350 000 kronor till 
studieförbunden. 

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

Bidrag till kulturföreningar beslutas på delegation av nämndens 
presidium. Bidrag till studieförbunden betalas ut enligt gällande 
rekommendationer från Folkbildningsrådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) och Magnus Andersson (M) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Västra Götalands bildningsförbund, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 

Ansökan om starttillstånd till friluftslivet 

2023/3 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner starttillstånd för följande 
investeringar: 

• badplatser 
• vandringsleder 
• andra nödvändiga investeringar inom kommunens 

friluftslivsanläggningar. 

Sammanfattning 
Innan kultur- och fritidsförvaltningen kan påbörja arbetet med 
friluftsinvesteringarna måste nämnden godkänna starttillstånd för 
detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden 
godkänner starttillstånd för friluftslivet, enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13 

Ansökan om starttillstånd till inventarier 

2023/3 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner starttillstånd för 
inventarier, bland annat åkgräsklippare. 

Sammanfattning 
Innan kultur- och fritidsförvaltningen kan investera i nya 
inventarier 2023 måste nämnden godkänna starttillstånd för detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden godkänner starttillstånd för 
inventarier, enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14 

Val av föreningsbidragsgrupp 

2023/8 

Beslut 
Följande utses till ledamöter i föreningsbidragsgruppen: 

 Ewa-Lena Svensson (L) 

 Bert-Inge Nordberg (S) 

 Björn Johannessen (S) 

Följande utses till ersättare i föreningsbidragsgruppen: 

 Claes Jansson (M) 

 Moody Magnusson (S) 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2023–2026 
utse tre ledamöter (två från oppositionen och en från majoriteten) 
som tillsammans med presidiet ska ingå i 
föreningsbidragsgruppen. Nämnden ska också utse två ersättare 
till gruppen, en från vardera majoriteten och oppositionen. 

Föreningsbidragsgruppen ansvarar tillsammans med 
föreningsansvarig tjänsteperson för att fördelningen av 
föreningsbidrag görs enligt de regler och riktlinjer som har 
fastställts av nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Gunneröd (S) nominerar Bert-Inge Nordberg (S) och Björn 
Johannessen (S) till ledamöter och Moody Magnusson (S) till ersättare i 
föreningsbidragsgruppen. 

Benita Nilsson (L) nominerar Ewa-Lena Svensson (L) till ledamot och 
Claes Jansson (M) till ersättare i föreningsbidragsgruppen. 

 
Beslutet skickas till 
Sammankallande tjänsteperson 
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 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 

Val av ersättare till GR:s idrottsråd 

2023/8 

Beslut 
Magnus Andersson (M) och Christoffer Lorentsson (KD) utses till 
ersättare i GR:s idrottsråd. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2023–2026 
utse två ersättare (en från vardera majoriteten och oppositionen) 
till GR:s idrottsråd. Ordinarie ledamöter är kultur- och 
fritidsnämndens ordförande och andre vice ordförande. 

Göteborgsregionens (GR) idrottsråd är ett politiskt råd med 
representanter från regionens 13 medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) nominerar Magnus Andersson (M) till ersättare i 
GR:s idrottsråd. 

Kerstin Gunneröd (S) nominerar Christoffer Lorentsson (KD) till 
ersättare i GR:s idrottsråd. 

Beslutet skickas till 
Sammankallande för GR:s idrottsråd

19
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 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 

Val av ledamot och ersättare till Rådet för pensionärs- 
och funktionshinderfrågor 

2023/8 

Beslut 
Claes Jansson (M) utses till ledamot och Moody Magnusson (S) till 
ersättare i Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2023–2026 
föreslå en ledamot och en ersättare till Rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor. Beslutet fattas av kommunfullmäktige. 

Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor håller 
överläggningar och samråd samt utbyter information mellan 
pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, nämnder och 
Tjörns Bostads AB. Rådet är remiss- och referensgrupp i frågor 
som berör pensionärers och funktionshindrades situation i 
kommunen. Det är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Benita Nilsson (L) nominerar Claes Jansson (M) till ledamot i Rådet för 
pensionärs- och funktionshinderfrågor.  

Kerstin Gunneröd (S) nominerar Moody Magnusson (S) till ersättare i 
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor.  

Beslutet skickas till 
Sammankallande tjänsteperson 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 

Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen Säbygården 

2023/8 

Beslut 
Ewa-Lena Svensson (L) väljs till ledamot och Bert-Inge Nordberg 
(S) till ersättare i Stiftelsen Säbygården. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2023–2026 
utse en ledamot och en ersättare till Stiftelsen Säbygården. 

Sedan 2015 driver Tjörns kommun Säbygården i nära samarbete 
med Stiftelsen Säbygården. Stiftelsens ändamål är att förvalta, 
underhålla och omhänderta skötseln av ”Säby gamla 
mangårdsbyggnad” samt att bevara byggnadens kulturhistoriska 
värde för framtiden.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Benita Nilsson (L) nominerar Ewa-Lena Svensson (L) till ledamot i 
Stiftelsen Säbygården. 

Kerstin Gunneröd (S) nominerar Bert-Inge Nordberg (S) till ersättare i 
Stiftelsen Säbygården. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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