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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Frank Holvik (C), tillförordnad ordförande 
Magnus Andersson (M), §§ 46–52 
Carl Bloom (MP), §§ 49–58 
Rikard Simensen (SD) 
Bert-Inge Nordberg (S) 
Ludwig Andréasson (S) 
Marie Rössberger (TP) 
Andréas Hansson (TP) 
Ewa-Lena Svensson (L), tjänstgörande ersättare 
Ginny Crocker (M) fd (KD), tjänstgörande ersättare 
Jan Josefsson (V), Teams, tjänstgörande ersättare, §§ 46–48, 53–58 
Kerstin Gunneröd (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande Lena Palmén (S), ej tjänstgörande ersättare 
Emma Brattgård, förvaltningschef 
Britta Leander, nämndsekreterare 
Maria Bäckersten, bibliotekschef, § 48 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 

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. 

Följande delegationsbeslut har tagits sedan förra redovisningen: 

Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2022-04-11: 

§ 6 Uppdrag – Undersöka möjligheten till nytt styrdokument för 
friluftslivet: Kultur- och fritidsnämndens presidium noterar 
informationen. 

§ 7 Bohusläns föreningsarkiv ansöker om årligt anslag: 
Bohusläns föreningsarkiv får 2 000 kronor i anslag för 
verksamhetsåret 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförandes beslut 2022-04-04:  

§ 2 Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om utökad och 
förlängd kommunal borgen:  

1. Kultur- och Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar 
Tjörns kommun att teckna kommunal borgen för ytterligare 
5,0 Mkr till Kroksdalshallens verksamhetsråd för 
renovering.  

2. Kultur och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns 
kommun att förlänga befintligt borgensåtagande på 1,35 
Mkr till och med 2042.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3. En förutsättning för att kommunen ska teckna kommunal 
borgen för ytterligare 5,0 Mkr är att föreningen inte 
kommer att ansöka om ökat driftbidrag till följd av den 
utökade lånekostnaden 

Personal 

Nyanställningar: 6 (anläggningsarbetare, ungdomskonsulent 
inriktning kultur, musiklärare gitarr och elbas, turismstrateg, 
turistinformatör) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 

Presentation av biblioteksverksamheten 

2022/32 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om biblioteksverksamheten i Tjörns kommun. 
 
Samverkan 
FSG 2022-04-22 

Beslutsunderlag 
Presentation av Maria Bäckersten, bibliotekschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 

Information: Satsning på läsfrämjande insatser i budget 
2023 

2022/43 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om ett förslag att införa mål om läsfrämjande insatser i budget 
2023. 
 
Samverkan 
FSG 2022-04-22 

Beslutsunderlag 
Håller vi på att förlora vår förmåga att läsa? – Av Frank Holvik (C). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 

Information: Ishallens intäkter och kostnader 

2022/47 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om Tjörns ishalls intäkter och kostnader. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och nämnden gav i mars 2022 förvaltningen i uppdrag att på 
nästa nämndsammanträde redovisa en total översikt av ishallens 
intäkter och kostnader (drift och personal med mera). 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-21, § 32 

Beslutsunderlag 
Information av Emma Brattgård, förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 

Information: Ny förvaltning av Tjörns fastigheter 

2022/36 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet att information 
lämnats om ny förvaltning av Tjörns fastigheter. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24, § 60: Förvaltning av Tjörns 
kommuns fastigheter, ändring av kommunstyrelsens reglemente samt 
justering av budget 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 

Budgetuppföljning tom 31 mars 

2022/53 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning till och med 31 
mars 2022 godkänns. Investeringsuppföljningen noteras.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden 1 januari till 
och med 31 mars 2022 en positiv budgetavvikelse på +1,2 mkr. De 
största positiva avvikelserna finns inom förvaltningsövergripande, 
fritid och kultur.  

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter arbetar med olika 
delar under året, där många aktiviteter ännu inte genomförts och 
det ekonomiska utfallet i början av året därför har en positiv 
budgetavvikelse.  

Prognosen för helåret är en budget i balans. 

Samverkan 
FSG 2022-04-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Månadsuppföljning mars 2022 för kultur- och fritidsnämnden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD), Ewa-Lena Svensson (L) och Bert-Inge Nordberg 
(S) föreslår att nämnden godkänner budgetuppföljningen och noterar 
investeringsuppföljningen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Rikard Simensen, 
Ewa-Lena Svensson och Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53 

Särskilda utmärkelser 2021 och stipendium för unga 
2022 

2022/24 

Beslut 
1. Maja Lisa Nilsson får utmärkelsen Särskilda kulturinsatser 

2021 för sin livsgärning inom Tjörns Hembygdsförening, 
där hon bland annat arbetat med att dokumentera 
Tjörndialekten och de olika samhällenas unika historia för 
kommande generationer. 

2. Pär Johannisson får utmärkelsen Stora insatser i 
föreningslivet 2021 för sitt mångåriga arbete inom 
Friluftsfrämjandet, som utvecklats till ett viktigt nav för 
friluftslivet på Tjörn, inte minst för barn och unga. 

3. Hedvig Nygren får utmärkelsen Goda tävlingsresultat 2021 
för att i ridsporten Mounted Games ha tagit SM-guld i lag, 
SM-silver individuellt och SM-brons i par. 

4. Malte Åberg får Kultur- och fritidsnämndens stipendium 
för unga 2022 för att satsa på en framtid som musikalartist. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska utse mottagare av utmärkelserna 
Särskilda kulturinsatser 2021, Stora insatser i föreningslivet 2021, 
Goda tävlingsresultat 2021 och Stipendium för unga 2022. 

Nio nomineringar och fem ansökningar har kommit in. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 39: Särskilda 
utmärkelser 2020 och stipendium för unga 2021 (ställs in) 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-09-14, § 73: Särskilda 
utmärkelser 2019 och stipendium för unga 2020 (ställs in) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande (med oredigerade nomineringar/ansökningar samt 
utan förslag till beslut) 2022-04-25 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kriterier och prissummor för kultur- och fritidsnämndens 
särskilda utmärkelser och stipendium för unga 
Pristagare genom åren 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nämnden föreslår gemensamt att följande personer får utmärkelserna: 

 Särskilda kulturinsatser 2021 till Maja Lisa Nilsson 
 Stora insatser i föreningslivet 2021 till Pär Johannisson 
 Goda tävlingsresultat 2021 till Hedvig Nygren 
 Kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga 2022 till 

Malte Åberg 

Beslutsgång 
Nämnden beslutar enligt sitt eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Pristagarna 
Övriga sökande/nominerande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 

Initiativärende från Carl Bloom (MP): Biologiska 
mångfalden måste in i budgeten! 

2022/40 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner initiativärendet 
”Biologiska mångfalden måste in i budgeten!” från Carl Bloom 
(MP) och beslutar att de delar som tillhör nämndens 
verksamhetsområde (park och natur) ska ingå som ett prioriterat 
mål i nämndens budget 2023. 

Reservation 
Marie Rössberger (TP) och Andréas Hansson (TP) reserverar sig till 
förmån för sitt eget förslag. 

Rikard Simensen (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

 
Sammanfattning 
Carl Bloom (MP) ledamot i kultur- och fritidsnämnden, har 
lämnat ett initiativärende till nämnden: ”Biologiska mångfalden 
måste in i budgeten! /…/ Planering av vegetation måste in i 
budgeten! Träd som sågats ner måste återplanteras och många 
träd måste ny planteras. Kommunen måste skaffa sig kunskap om 
växtlighet genom att tillföra någon form av planerare med 
hortonomutbildning. Jag förutsätter att mer planering och 
plantering kommer med i nästa års budget.” 

Carl Bloom har även skickat initiativärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Kultur- och 
fritidsnämnden ska antingen godkänna eller avslå initiativärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-19 
Initiativärende inklusive bilagor 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Rössberger (TP) och Andréas Hansson (TP) föreslår att nämnden 
avslår Carl Blooms initiativärende. 

13



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden avslår Carl Blooms 
initiativärende. 

Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden godkänner Carl Blooms 
initiativärende och beslutar att de delar som ingår i park och naturs 
verksamhetsområde ska ingå som ett prioriterat mål i nämndens 
budget 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bert-Inge Nordbergs 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bert-Inge Nordbergs förslag 

Nej-röst för Marie Rössberger, Andréas Hansson och Rikard Simensens 
förslag 

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster: Carl Bloom (MP), Bert-Inge Nordberg (S), Ludwig 
Andréasson (S), Ewa-Lena Svensson (L), Ginny Crocker (M) fd (KD), 
Jan Josefsson (V), Kerstin Gunneröd (S), Frank Holvik (C) 

3 Nej-röster: Rikard Simensen (SD), Marie Rössberger (TP), Andréas 
Hansson (TP) 

Bert-Inge Nordbergs förslag väljs. 

 

Beslutet skickas till 
Carl Bloom 
Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 

Informationshanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 

2022/48 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner 

Informationshanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden. 

2. Tidigare dokumenthanteringsplaner för kultur- och 
fritidsnämnden upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att det finns tydliga 
instruktioner för hur förvaltningen bevarar och gallrar 
information (handlingar, fotografier, filmer, ljudfiler med mera). 
Förvaltningen har tagit fram en informationshanteringsplan som 
ska underlätta dessa processer och även möjliggöra gallring av 
inaktuella handlingar som inte behöver bevaras för framtiden.  

Samverkan 
FSG 2022-04-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden 
godkänner Informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 
och att nämndens tidigare dokumenthanteringsplaner upphör att gälla. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Rikard Simensens förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 

Tjörns HEMA-sällskap ansöker om projektbidrag 

2022/1 

Beslut 
Tjörns HEMA-sällskap får 10 000 kronor i bidrag för inköp av 
utrustning.  

Sammanfattning 
Den nystartade föreningen Tjörns HEMA-sällskap (Historical 
European Martial Art = historisk fäktkonst) ansöker om 10 000 
kronor i projektbidrag för inköp av grundläggande utrustning för 
utövande av sporten. Utrustningen ska användas för utlåning till 
dem som önskar komma att prova på sporten. På så sätt hoppas 
föreningen kunna underlätta för nya deltagare, samtidigt som ett 
intresse skapas för sporten och medlemskap i föreningen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-01 
Tjörns HEMA-sällskaps projektbidragsansökan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden 
ger Tjörns HEMA-sällskap 10 000 kronor i bidrag för inköp av 
utrustning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Rikard Simensen och 
Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Tjörns HEMA-sällskap 
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 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 

Remiss: Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Tjörns 
kommun 

2022/51 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att visselblåsarorganisationen 
ska rapportera till kommunstyrelsen fyra gånger per år. I övrigt 
har nämnden inget att erinra mot Riktlinje för Tjörns kommuns 
rapporteringskanal för visselblåsning. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över ett förslag till 
riktlinje för Tjörns kommuns rapporteringskanal för 
visselblåsning. Enligt ”Visselblåsarlagen” – Lag (2021:890) om 
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – ska 
varje kommun inrätta en rapporteringskanal för visselblåsning 
senast 17 juni 2022. 

Visselblåsarlagens huvudsakliga syfte är att ge ett förstärkt skydd 
till personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om 
sådana missförhållanden som anges i lagen. Missförhållanden 
avser sådant som är av allmänt intresse, brott mot svensk lag eller 
brott mot sådan rättsakt inom EU som nämns i visselblåsarlagen.  

I Tjörns kommun föreslås funktionen bemannas av en 
kommunjurist och en HR-medarbetare. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-24, § 66 

Samverkan 
FSG 2022-04-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-04 
Riktlinje för Tjörns kommuns rapporteringskanal för 
visselblåsning 
Tjänsteutlåtande angående remiss av riktlinje för Tjörns kommuns 
rapporteringskanal för visselblåsning (kommunkansliet) 
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 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ludwig Andréasson (S) föreslår att nämnden föreslår att 
visselblåsarorganisationen ska rapportera till kommunstyrelsen fyra 
gånger per år, och att nämnden i övrigt inte har något att erinra mot 
Riktlinje för Tjörns kommuns rapporteringskanal för visselblåsning. 

Bert-Inge Nordberg (S) och Ewa-Lena Svensson (L) föreslår att 
nämnden beslutar enligt Ludwig Andréassons förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Ludwig 
Andréassons förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 

Remiss: Informationssäkerhetspolicy 

2022/52 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden önskar förtydliganden på följande 
områden gällande informationssäkerhetspolicyn: 

1. Vilket är det övergripande syftet med policyn? Behövs den 
eller räcker det med beslut om rutin (där förslagsvis 
respektive nämnd eller bolag ansvarar för sin egen 
informationssäkerhet)? 

2. Överlappar policyn ISO/IEC-standardserier/-rutiner, GDPR 
och annan lagstiftning?  

3. Kan riskbedömningen och dess uppföljning ingå i 
avvikande händelse-rapporteringen och den löpande 
internkontrollen? 

4. Vilka är ”ledningen” som ska säkerställa att 
informationssäkerhetsarbetet tilldelas nödvändiga resurser 
samt att interna regler upprättas etc.? 

5. Vilka är de ”kritiska informationssystemen”? Det finns 
redan rutinmässiga back up-planer för kultur- och 
fritidsförvaltningens informationssystem. 

6. Vem ansvarar för att informera nya medarbetare om 
informationssäkerhet? Kan detta istället ingå i den 
ordinarie rutinen för välkomnandet av nya medarbetare? 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över ett förslag till 
informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun. Policyn 
innehåller Tjörns kommuns övergripande mål för 
informationssäkerhetsarbetet, och ska gälla för Tjörns kommuns 
nämnder och bolag med respektive verksamheter. 

19



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

De fyra övergripande målen handlar om att informationssäkerhet 
ska  

• vara en naturlig del i kommunens verksamheter 
• medvetandegöras inom organisationen  
• beaktas i digitaliseringsarbetet 
• beaktas i alla fundamentala beslut för informationstillgångar. 

Enligt de vägledande principerna ska arbetet bedrivas enligt ISO-
standard för informationssäkerhet, där ledningssystemet har en 
central roll. Det innebär att informationssäkerhet inte ska ses som 
en teknisk IT-fråga utan som ett verktyg för ledningen att styra 
och prioritera. 

Policyn föreslås kompletteras med nya styrdokument inom 
området. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-24, § 63 

Samverkan 
FSG 2022-04-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-04 
Informationssäkerhetspolicy 
Tjänsteutlåtande: Remittering av informationssäkerhetspolicy 
(kommunkansliet) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ludwig Andréasson (S) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Ludwig Andréasson 
och Bert-Inge Nordbergs förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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