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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Benita Nilsson (L) 

Frank Holvik (C), via länk (Teams) 
Magnus Andersson (M) 
Barbro Johansson (Kd) 
Carl Bloom (Mp), via länk (Teams) 
Rikard Simensen (Sd) 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Klaes Lundin Eide (S) 
Andréas Hansson (Tp) 
Ludwig Andréasson (S), tjänstgörande ersättare 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare 

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

Ulf Mellin (C), ej tjänstgörande ersättare 
Catharina Schönbäck (V), ej tjänstgörande ersättare 
Evike Sandor, förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Annica Skog, verksamhetschef 
Cathrine Berntsson, avdelningschef, § 50 
Emil Karlsson, projektledare, § 48 
Lothy Wärn, digital assistent, via länk (Teams) 
Monica Hakefjord, teknisk support, via länk (Teams)  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 

 Hyresrabatt för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler med anledning av 
Covid-19
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48 
 
 
 
Information: Agenda 2030 
 
2020/57 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
förvaltningens arbete med Agenda 2030. 
 
Underlag 
Presentation av Emil Karlsson, projektledare
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49 
 
 
 
Information: Lägesbeskrivning för IFK Valla och Vallastiftelsen 
 
2020/9 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
läget kring IFK Valla och Vallastiftelsen. 
 
Underlag 
Presentation av Annica Skog, verksamhetschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50 
 
 
 
Information: Appen Ung på Tjörn 
 
2020/56 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
appen Ung på Tjörn. 
 
Underlag 
Presentation av Cathrine Berntsson, avdelningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51 
 
 
 
Information: Åtgärder för att underlätta för kommunens 
befolkning, föreningsliv och näringsliv med anledning av Covid-19 
 
2020/47 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om 
kommunstyrelsens svar på skrivelsen Förslag på åtgärder för att underlätta för 
kommunens befolkning, föreningsliv och näringsliv med anledning av Covid-19 från 
Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet. 
 
Underlag 

Beslut KSAU 2020-05-14, § 120: Status, förslag från 
Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn på Tjörn kring åtgärder för att stötta 
Tjörns befolkning, föreningsliv och näringsliv 

Tjänsteutlåtande: Svar på skrivelse, åtgärder för att stötta Tjörns befolkning, 
föreningsliv och näringsliv  

Förslag till beslut kring åtgärder för att stötta Tjörns befolkning, föreningsliv och 
näringsliv (Socialdemokraterna, Björn på Tjörn, Tjörnpartiet) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52 
 
 
 
Information: Covid-19/Coronas påverkan på föreningslivet 
 
2020/51 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats om hur 
Tjörns föreningar påverkas av Covid-19/Corona. 
 
Underlag 
Presentation av Evike Sandor, förvaltningschef, och Annica Skog, verksamhetschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53 
 
 
 
Information från Rådet för hälsa och hållbar utveckling 
 
2020/56 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information lämnats från 
Rådet för hälsa och hållbar utveckling. 
 
Underlag 

Protokoll från Rådet för hälsa och hållbar utveckling 4 maj 2020 

Muntlig information från Catharina Schönbäck (V), en av kultur- och 
fritidsnämndens representanter i Rådet för hälsa och hållbar utveckling
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54 
 
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport april 2020 
 
2020/58 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten per 2020-04-30. 

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 april 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
Tjänsteutlåtande den 2020-05-22 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (Mp) och Ewa-Lena Svensson (L) föreslår att nämnden godkänner 
delårsrapporten.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och Ewa-Lena 
Svenssons förslag. 
Nämnden svarar ja.  
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55 
 
Översyn av styrdokument 
 
2019/93 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar översynen av styrdokumenten. 

 
Barnkonventionen 
Samtliga styrdokument berör helt eller delvis barn och unga. Beslutet kan i 
förlängningen komma att påverka barns möjligheter till kultur- och 
fritidsupplevelser/-aktiviteter både under och efter skoltid. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden med förvaltning har sju gällande styrdokument. En 
översyn har gjorts över vilka som behöver revideras eller upphävas på grund av att 
de inte längre är aktuella.  
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-24, § 21 Information om att 
kommunfullmäktige upphäver Handlingsplan för konst i offentlig miljö 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20, § 45 Upphävande och översyn av 
styrdokument Handlingsplan för konst i offentlig miljö 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-12-16, § 110 Upphävande och översyn av 
styrdokument 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information av Evike Sandor, förvaltningschef 
Tjänsteutlåtande den 2020-05-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden noterar översynen av styrdokumenten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag.  
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens öppettider 
 
2020/44 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer följande öppettider för nämndens 
verksamheter: 
Tjörns ishall 
Öppnar vecka 34 för allmänheten och några veckor tidigare för läger. Stänger 
söndag kväll vecka 14.  
Om påsklovet infaller senare än vecka 14 ska kultur- och fritidsnämnden besluta om 
ishallen ska fortsätta hålla öppet.  
Ishallen är stängd på julafton och nyårsafton. 
 

Dag Från–till 
Måndag 15:00–22:00 
Tisdag 15:00–22:00 
Onsdag 08:30–22:00 
Torsdag 15:00–22:00 
Fredag 15:00–22:00 
Lördag 08:00–20:00 
Söndag 08:00–20:00 

 

Häggvalls idrottshall 
Häggvalls idrottshall är öppen under läsåret och håller även delvis öppet under lov 
och vissa röda dagar.  
 

Dag Från–till 
Måndag 16:00–23:00 
Tisdag 16:00–23:00 
Onsdag 16:00–23:00 
Torsdag 16:00–23:00 
Fredag 16:00–23:00 
Lördag 09:00–23:00 
Söndag 09:00–23:00 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skärhamns bibliotek 
Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, 
påskdagen och annandag påsk. 

Dag Från–till Lättöppet V. 24–35 
Måndag 08:00–19:00 08:00–10:00 08:00–19:00 
Tisdag 08:00–19:00 08:00–10:00 08:00–19:00 
Onsdag 08:00–19:00 08:00–10:00 08:00–19:00 
Torsdag 08:00–19:00 08:00–10:00 08:00–19:00 
Fredag 08:00–17:00 08:00–10:00 08:00–18:00 
Lördag 11:00–15:00  10:00–15:00 
Söndag 11:00–15:00  10:00–15:00 

 

Häggvallbiblioteket 
Stängt röda dagar, förutom meröppet som erbjuds alla dagar året om. Stängt lördagar 
vecka 24-34. 

Dag Från–till Meröppet 
Måndag 15:00–19:00 06:00–22:00 
Tisdag  06:00–22:00 
Onsdag 15:00–19:00 06:00–22:00 
Torsdag 10:00–15:00 06:00–22:00 
Fredag 

 
06:00–22:00 

Lördag 11:00–14:00 06:00–22:00 
Söndag  06:00–22:00 

 
Delta Skärhamn 
Öppet under läsåret och stängt röda dagar. 
Verksamheten öppen en kväll per vecka under veckorna 26-31 och 33-36. 

Dag Från–till 
Måndag  
Tisdag  
Onsdag 16:00–20:00 
Torsdag 16:00–20:00 
Fredag 18:00–23:00 
Lördag  
Söndag  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delta Häggvall 
Öppet under läsåret och stängt röda dagar. 
Verksamheten öppen en kväll per vecka under veckorna 26-31 och 33-36. 

Dag Från–till Måndagsklubben 
Måndag  17:30–19:30 
Tisdag 16:00–20:00  
Onsdag 16:00–20:00  
Torsdag   
Fredag 18:00–23:00  
Lördag   
Söndag   

 
Turistbyrån 
Stängd julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, 
påskdagen och annandag påsk. 
Öppen midsommarafton och midsommardagen 11:00-15:00.  
Öppen röda helgdagar 11:00-15:00, dag före röd helgdag 08:00-15:00. 

Dag Från–till V. 24–35 
Måndag 08:00-19:00 08:00-19:00 
Tisdag 08:00-19:00 08:00-19:00 
Onsdag 08:00-19:00 08:00-19:00 
Torsdag 08:00-19:00 08:00-19:00 
Fredag 08:00-17:00 08:00-18:00 
Lördag 11:00-15:00 09:00-17:00 
Söndag 11:00-15:00 09:00-17:00 

 
Barnkonventionen 
Barn och unga är prioriterade målgrupper och påverkas av öppettiderna. 
 
Sammanfattning 
Öppettiderna för kultur- och fritidsnämndens offentliga verksamheter fastställdes 
för det mesta i samband med att respektive verksamhet startade, ibland med 
efterföljande mindre korrigeringar. Då det krävs delegationsbeslut på ändrade 
öppettider är det viktigt att tiderna fastställs i beslut från kultur- och fritidsnämnden.  
 
Samverkan 
FSG 2020-05-27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-05-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa-Lena Svensson (L) och Rikard Simensen (Sd) föreslår att nämnden beslutar 
enligt presidiets förslag till beslut (samma som tjänsteutlåtandet). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Ewa-Lena Svensson och Rikard 
Simensens förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Verksamheterna som berörs av öppettiderna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57 
 
Reviderad ansökan om starttillstånd för belyst motionsspår i 
Skärhamn 
 
2020/43 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner starttillstånd för belyst motionsspår i 
Skärhamn. 

Barnkonventionen 
Motionsspåret i Skärhamn riktar sig till alla målgrupper, däribland barn och unga. 
 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna starttillstånd för belyst motionsspår i 
Skärhamn. 
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-27, § 44 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-05-12 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa-Lena Svensson (L) föreslår att nämnden godkänner starttillstånd för belyst 
motionsspår i Skärhamn. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Ewa-Lena Svenssons förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 

 
 
 
 

16



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58 
 
Kållekärrs Idrottsklubb ansöker om projektbidrag 
 
2020/1 
 
Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger Kållekärrs Idrottsklubb 12 000 kronor i 
projektbidrag för att täcka oförutsedda kostnader för vattenförbrukning i 
klubblokal. 

2. Kultur- och fritidsnämnden ger Kållekärrs Idrottsklubb 3 500 kronor till 
inköp av magnetventil. 

 
Barnkonventionen 
Kållekärrs Idrottsklubb har barn- och ungdomsverksamhet i lokalen. 
 
Sammanfattning 
Kållekärrs Idrottsklubb ansöker om projektbidrag för att täcka oförutsedda 
kostnader för överskjutande del av föreningens vattenfaktura, samt för inköp av 
magnetventil för att förhindra att vattenförbrukningen inte ökar okontrollerat igen. 
 
Beslutsunderlag 
Kållekärrs IK: Oförutsedd driftskostnad 
Kållekärrs IK: Ansökan magnetventil 
Tjänsteutlåtande den 2020-05-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (Mp) föreslår att nämnden beslutar enligt presidiets förslag till beslut 
(samma som tjänsteutlåtandet). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Blooms förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kållekärrs Idrottsklubb 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59 
 
Kommunala verksamheters hyresavgifter för TSS tidigare lokaler i 
Södra hamnen 
 
2020/42 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa en kategori 4 för kommunala 
verksamheters hyra av TSS tidigare lokaler i Södra hamnen i Skärhamn: 
 

Kategori 1 Föreningar, studieförbund och ideella organisationer i Tjörns 
kommun 

Kategori 2 Politiska grupper och övriga organisationer i Tjörns kommun 
samt föreningar från annan kommun 

Kategori 3 Kommersiell verksamhet, privatpersoner och övriga 
Kategori 4 Kommunala verksamheter 

 
Hyra (kr) Kategori 

1 
Kategori 

2 
Kategori 

3 
Kategori 

4 
Per timme 50 200 500 100 
Per heldag 400 1 000 2 000 - 
Fredag em – söndag em 1 000 2 000 3 000 - 
Vecka 2 000 3 000 4 000 - 
Vecka, vid offentliga 
arrangemang* 

1 000 3 000 4 000 - 

 
*Till exempel utställningar, föreläsningar och konserter som är öppna för allmänheten. 
 
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 
För att kommunala verksamheter ska kunna nyttja TSS tidigare lokaler i Södra 
hamnen i Skärhamn måste de tillhöra en kundkategori för uthyrningen. 
 
Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-27, § 36 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-02-04, § 4 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-05-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Carl Bloom (Mp) föreslår att nämnden beslutar enligt 
presidiets förslag till beslut (samma som tjänsteutlåtandet). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och Carl Blooms 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Uthyrningsansvarig tjänsteperson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60 
 
Återkoppling kring revisionens rekommendationer efter 
grundläggande granskning 
 
2019/63 
 
Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens ska i budget 2021 följa kommunfullmäktiges 
beslutade styrmodell. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-03 att anta en plan för intern 
kontroll för 2020, och ska fortsättningsvis anta planer för intern kontroll 
inför varje nytt budgetår. 
 

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 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun gjorde Ernst & 
Young 2019 en grundläggande granskning av nämnderna och styrelsen, där ett antal 
rekommendationer lämnades. Tjörns kommunrevision ber nämnderna och styrelsen 
ange vilka åtgärder som ska vidtas utifrån granskningsrapportens bedömningar. 
 
Beslutsunderlag 
Ernst & Young: Grundläggande granskning 2019 
Följebrev från kommunrevisionen 
Tjänsteutlåtande den 2020-05-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Tjörns kommuns revisorer 

 
 
 
 

20



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61 
 
Yttrande över ändring av detaljplanen för ishallen 
 
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 2020-05-20, § 134 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Plankarta inklusive planbeskrivning 
Grundkarta 
Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning 
Remisslista  
Tjänsteutlåtande den 2020-05-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden ställer sig positiv till detaljplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Plan- och byggavdelningen 
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§62 
 
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 presidieutskotts beslut 2020-05-18: 
§ 7 Fördelning av verksamhets- och anläggningsbidrag till kulturföreningar 2020 
Fördelningen av bidrag till kulturföreningar görs enligt följande: 

1. Föreningen Tjörnslöjd får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
2. Tjörns kultur- och teaterförening får 25 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
3. Tjörns kultur- och teaterförenings dramasektion får 5 000 kronor i 

verksamhetsbidrag. 
4. De seglade för Tjörn får 5 000 kronor i verksamhetsbidrag och  

12 000 kronor i anläggningsbidrag. 
5. Tjörns Hembygdsförening får 20 000 kronor i verksamhetsbidrag och 20 

000 kronor i anläggningsbidrag. 
6. Tjörns Fotoklubb får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
7. Åstols hembygdsförening får 3 000 kr i verksamhetsbidrag och  

4 000 kronor i anläggningsbidrag. 
8. Sundsby vänförening får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
9. Klädesholmens museum får 20 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
10. Elin Sundbergs vänförening får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
11. Tjörns konstförening får 5 000 kronor i verksamhetsbidrag. 
12. Visans vänner får 8 000 kronor i verksamhetsbidrag. 

Avtal 

2020-04-24: Avtal om digitalt strömmad film till folkbiblioteken via tjänsten 
Cineasterna (FörlagEtt AB och Bibliotek i Väst) 

2020-05-07: Uppsägning av elavtal för GaP (Ellevio) 

2020-05-08: Utökning av förmedlingsavtal 853593, avseende lokal Humlan i 
Kållekärr (Securitas Sverige AB) 
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Tillförordnad förvaltningschef 
2020-05-18–2020-05-24 Lena Karlstedt 
Beslut om ung kreativ aktivitet 
Inget för perioden 
Undantag 
Inga för perioden 
Inköp av konst 
Inga för perioden 
Personal 
Nyanställning 6/2020 
Inventarier 
Inga för perioden 
Projekt 
Inget för perioden 
Öppethållande 
Inget för perioden 
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§63 
 
Hyresrabatt för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler med 
anledning av Covid-19 
 
2020/47 
 
Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att erbjuda kommunens tre hyresgäster 
på Sundsby säteri 50 procents hyresrabatt under perioden 2020-04-01–2020-
06-30. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att erbjuda de föreningar som hyr förråd 
i Tjörns ishall 50 procents hyresrabatt under perioden 2020-04-01–2020-06-
30. 

3. Erbjudandet i punkten 1 och 2 är villkorat av att kommunen beviljas statligt 
stöd för del av respektive hyresrabatt.  

 
Barnkonventionen 
Barn och unga är påverkas positivt av beslutet att rabattera hyresavgifterna i 
ishallens förrådslokaler. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av de intäktsbortfall som har uppstått under Coronapandemin 
har regeringen tagit fram olika stödpaket. Ett av dessa stödpaket gäller hyresrabatt 
för hyresgäster i utsatta branscher. 

Stödpaketet innebär 50 procent rabatt för hyresgästen samtidigt som hyresvärden 
och staten delar på intäktsbortfallet. Kommunen ansöker i efterhand om 
kompensation via Boverket.  

Kommunstyrelsen vid Tjörns kommun beslutade i april att ge företag hyresrabatt. 
Då kultur- och fritidsförvaltningen är hyresvärd för de tre entreprenörerna som hyr 
på Sundsby säteri måste en hyresrabatt beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 
Detsamma gäller för hyresrabatten för förrådslokaler i ishallen som två föreningar 
hyr. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-06, § 108 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-06-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Carl Bloom (Mp) föreslår att nämnden beslutar enligt 
tjänsteutlåtandet som lästes upp på nämnden. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och Carl Blooms 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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