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§ 23 Beslut om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari-februari år 2020
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år
2020.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs enligt plan. Flera av de
beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 är nu verkställda. Några av
anpassningsåtgärderna är beroende av att planerade investeringsbeslut
verkställs och att ombyggnationer genomförs i tid för att verksamheten ska
komma inom ram.
Med anledning av förändrade förhållanden kopplade till covid-19 är det oerhört
svårt att ställa en helårsprognos. Osäkerhetsfaktorerna kring eventuella
intäktsbortfall går inte att förutse i nuläget.
Investeringsplanen är i nivå med budgeten.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 22/2020 ”Beslut om
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januarifebruari år 2020”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari-februari år 2020”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2020-03-05.
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januarifebruari år 2020.
 Tillägg till månadsrapport avseende januari- februari 2020.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24 Beslut om uppföljning intern kontrollplan för kultur- och
fritidsnämnden år 2020
Sammanfattning av ärendet
Rapport om uppföljning av den interna kontrollplanen för kultur- och
fritidsnämnden år 2020.
Förvaltningen har genomfört kontroller och tagit fram åtgärder.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 23/2020 ”Beslut om
uppföljning intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2020”,
2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning intern kontrollplan för kultur- och
fritidsnämnden år 2020”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 202003-05.
 Uppföljning intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2020.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad rapport om uppföljning intern kontrollplan för
kultur- och fritidsnämnden år 2020 samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om
uppföljning intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2020
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25 Beslut om rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2019-2020
Sammanfattning av ärendet
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra
ska det förbättras.
Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i april månad.
Denna rapport avser perioden mars 2019 – mars 2020.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2020 ”Beslut om
rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2019-2020”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2019-2020”,
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-03-05.
 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2019-2020.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 20192020 samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om
systematiskt arbetsmiljöarbete 2019-2020 samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26 Beslut om statistikrapport från museets bildarkiv i
webbtjänsten Flickr
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms museum fick 2010 ta emot Ingemar Karlsson donation bestående
av fotografier och hela hans kvarlåtenskap. Ingemar fotograferade mycket, så
gjorde även hans far och båda var intresserade av Tidaholms historia. Därför
är Ingemars bildarkiv en skatt för oss idag.
Fotografierna har nu digitaliserats och utgör Ingemar Karlssons bildarkiv. Här
finns många bilder av vardagligt liv för ca 100 år sedan. Det handlar om
Tidaholm, om stadens invånare, arbetare, livet och dess ibland enkla nöjen.
De digitala bilderna från Ingemar Karlssons donation finns tillgängliga via
webbtjänsten Flickr och länkade från kommunens hemsida. Här finns även
Tidaholms bruks fotoarkiv, Carl Askers foto- och föremålssamling, Signe
Lidwalls foto- och föremålssamling med flera.
Tidaholms museum har 8 819 foton på sin Flickr-sida. Sidan har funnits sedan
2017 då registreringarna började. Sedan december 2018 har något av fotona
visats vid 1 202 tillfällen. Förhoppningen är att kunskapen om att fotona finns
ska spridas och att fler hittar dem.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 25/2020 ”Beslut om
statistikrapport från museets bildarkiv i webbtjänsten Flickr”, 2020-0317.
 Tjänsteskrivelse ”Statistikrapport från museets bildarkiv i webbtjänsten
Flickr”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-03-05.
 https://www.flickr.com/photos/153436624@N06/albums
 Statistikrapport från museets bildarkiv i webbtjänsten Flickr, 2020-0305.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
statistikrapporten till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga statistikrapporten till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27 Beslut om val av ledamot till Litografiska Akademin efter Mats
Falk (L)
Sammanfattning av ärendet
Mats Falk (L) är enligt kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2019 vald som
ordinarie ledamot i Litografiska Akademin under perioden 2019-2022.
Kommunfullmäktige har i beslut § 140/2019 beslutat om entledigande av
uppdrag, Mats Falk (L). Kultur- och fritidsnämnden behöver därför utse ny
ledamot till Litografiska Akademin för perioden 2020-2022.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 26/2020 ”Beslut om
val av ledamot till Litografiska Akademin efter Mats Falk (L)”, 2020-0317.
 Tjänsteskrivelse ”Val av ledamot till Litografiska Akademin efter Mats
Falk (L)”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-03-05.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2019 ”Beslut om val av
representanter till arbetsgrupper 2019-2022”, 2019-01-22.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kultur- och
fritidsnämnden utan förslag till beslut.
− Anneli Sandstedt (C) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
välja Halina Gustavsson (L) som ordinarie ledamot till Litografiska
Akademin under perioden 2020-2022.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Halina Gustavsson (L)
som ordinarie ledamot till Litografiska Akademin under perioden 20202022.
Sändlista
Litografiska Akademin

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-31

Kultur- och fritidsnämnden

2019/113

§ 28 Beslut om revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Kultur- och fritidsnämnden får härmed tillfälle att yttra sig över det
uppdaterade reglementet. Yttrande ska inkomma till kommunstyrelsen senast
2020-03-31.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare haft mycket lite lagstyrd verksamhet,
men på senare år har flera lagar tillkommit eller reviderats. Det är bra att detta
framgår tydligt i reglementet. Kultur- och fritidsnämndens övriga uppdrag och
ansvarsområden är tydligt formulerade i reglementet inklusive ansvaret för
folkhälsoverksamheten, som är kommunövergripande.
Ansvaret för Allmänkultur borde förtydligas genom att inkludera Saga
teaterbiografen, Konsthall & Turbinhusön, Bruksvilleparkens scen,
Siggestorpsstugan samt återkommande kulturarrangemang.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt reglemente med
nedanstående förslag på ändringar:
• Avdelning A § 1 Ett tillägg till punkten ”allmänkultur” under rubriken
”kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för”. Förtydligandet skulle
så innefatta: Allmänkultur inklusive kulturlokaler såsom Saga
teaterbiografen och Turbinhusön samt kulturarrangemang.
• Avdelning A § 2, punkt 3: ändra till fastställa priser istället för avgifter.
• Avdelning B röd § 5 punkt 2: här har skrivning om att svara på
motioner försvunnit utan att ersättas med ny text.
• Avdelning B röd § 5 punkt 3: här har text om klimat-, miljö-,
tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och
folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning försvunnit utan att
ersättas med ny text.
• Avdelning B röd § 9: här har skrivning om att svara på motioner
försvunnit utan att ersättas med ny text.
• Avdelning B grön § 11: här saknas text om återrapportering till
kommunfullmäktige, som tidigare fanns om medborgarförslag.
• Avdelning B röd § 12: text om arkiv har försvunnit utan att ersättas.
• Avdelning C grön § 17: närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande saknas
• Avdelning C grön § 25: nämnden är felstavat i sista meningen.
• Avdelning C grön § 26: beslut är felstavat i sista meningen.
• Avdelning C grön § 30: kontrasigneras av kommunchefen ersätts med
kontrasigneras av förvaltningschefen.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 27/2020 ”Beslut om
revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående reglemente för kultur- och
fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-03-05.
 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd (borttaget) och
grön (tillägg) text.
 SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019.
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-12-18.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna
ovanstående yttrande angående reviderat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden. I övrigt har nämnden inget att erinra mot förslaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna ovanstående yttrande
angående reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden. I övrigt
har nämnden inget att erinra mot förslaget.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 29 Beslut om granskning - Kulturmiljöprogram för Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Under 2017-2018 har miljö- och byggnadsförvaltningen (numera
samhällsbyggnadsförvaltningen) i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen arbetat fram ett förslag till Kulturmiljöprogram för Tidaholms
kommun. Kulturmiljöprogrammet är ett samfinansierat projekt mellan
Tidaholms kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland.
2018-12-12 § 131 godkände miljö- och byggnadsnämnden upprättad handling
för Kulturmiljöprogram och gav förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd.
Samrådet pågick 2019-01-21 till och med 2019-03-08. Under samrådstiden
inkom totalt 11 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet att
tillgå på Tidaholms kommun.
Eventuella synpunkter på programmet ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda skriftligen senast den 29 mars 2020.
Vid samrådet beslutade kultur- och fritidsnämnden att lämna yttrande om att
det bör göras ett tillägg i Kulturmiljöprogrammet om Basarlängan, med foto, i
kapitlet där Gamla torget ingår. Enligt samrådsredogörelsen har man på sidan
237-238: Kulturmiljö Tidan med centralstationen – gjort en komplettering i
texten om torget och järnvägsstationen med text om Basarlängan. Även bild
på Basarlängan har infogats i avsnittet.
Då kultur- och fritidsnämndens yttrande vid samrådet tillgodosetts har
nämnden inget ytterligare att erinra.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 28/2020 ”Beslut om
granskning - Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande om granskningshandling Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun”, kultur- och fritidschef
Pema Malmgren, 2020-03-04.
 Granskning - Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun, 2020-02-17.
 Granskningshandling - Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun.
 Klimatrelaterade risker och hot – Tillägg till kulturmiljöprogram.
 Samrådsredogörelse, 2020-02-17.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna
yttrande om granskning av Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun
utan erinran.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om granskning
av Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun utan erinran.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 30 Beslut om avtal med Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell
förening
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har 2018-06-25 mottagit en skrivelse från Pilgrimsled HjoKungslena ideell förening angående förslag på framtida samarbete gällande
pilgrimsleden Hjo-Kungslena mellan kommunen och föreningen.
Med anledning av denna skrivelse har Tidaholms kommun, Hjo kommun och
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening kommit överens om att teckna
samverkansavtal/skötselavtal för pilgrimsleden Hjo-Kungslena där
kommunerna får ett samordningsansvar.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 29/2020 ”Beslut om
avtal med Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Avtal med Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening”,
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-03-09.
 Samverkansavtal för Pilgrimsled Hjo-Kungslena.
 Checklista för åtaganden mellan kommun och förening.
 Presentation från möte om Pilgrimsleden Hjo-Kungslena 21 januari
2020.
 Skrivelse från Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening angående
Pilgrimsled Hjo-Kungslena, 2018-06-25.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att teckna
samverkansavtal/skötselavtal för pilgrimsleden Hjo-Kungslena.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teckna
samverkansavtal/skötselavtal för pilgrimsleden Hjo-Kungslena.
Sändlista
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening
Hjo kommun

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31 Beslut om justering av hyresavgifter för Tidaholms
bridgeklubb och Folkabo IK i Bibliotekshuset, stora salen
Sammanfattning av ärendet
I och med förändringar av hyresavgifter i bibliotekshusets stora sal enligt
kultur- och fritidsnämndens beslut § 10/2020 bör även särskilda hyresavgifter
ses över.
Stora salen i bibliotekshuset hyrs ut till allehanda tillfällig verksamhet enligt
fastslagna avgifter. Avgift för verksamhet med regelbundet återkommande
bokningar har tidigare fastställts från fall till fall som inte följer övriga fastställda
avgifter.
Tidaholms bridgeklubb är en av föreningarna med särskilda hyresavgifter.
Föreningen anordnar sammankomster med bridgespel för medlemmar vid
cirka 32 tillfällen per år, fyra timmar per gång. Hyran för detta är idag 2 000 kr
per år. Denna hyra motsvarar ej de fastställda avgifterna. Då man kan jämföra
sammankomsterna med andra föreningars träningstillfällen skulle en
hyresavgift liknande idrottshallarnas vara relevant. Avgiften för föreningar med
inomhusverksamhet är 50 kr per timme vilket skulle innebära en årshyra på
cirka 6 400 kr för bridgeklubben. För att Tidaholms bridgeklubb ska få
möjlighet att anpassa sig till en ökad hyreskostnad bör hyresavgiften höjas
stegvis. Från och med 2020-07-01 föreslås ny hyresavgift bli 30 kr per timme
och från och med 2021-01-01 50 kr per timme.
Folkabo IK är den andra föreningen med särskilda hyresavgifter. Föreningen
hyr stora salen för bingoverksamhet vid cirka 34 tillfällen per år, drygt sex
timmar per gång. Hyran för detta är 800 kr per tillfälle. Bingoverksamheten
skapar intäkter till föreningen. Att avgiften följer stora salens hyressättning
bedöms därför vara relevant. I hyresavgiften ingår att föreningen själv
möblerar, städar och lämnar lokalen i samma skick som vid tillträde, vilket ger
anledning att lämna hyresavgiften oförändrad vid 800 kr per tillfälle.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 30/2020 ”Beslut om
justering av hyresavgifter för Tidaholms bridgeklubb och Folkabo IK i
Bibliotekshuset, stora salen”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Justering av hyresavgifter för Tidaholms bridgeklubb
och Folkabo IK i Bibliotekshuset, stora salen”, kultursamordnare
Johanna Andersson, 2020-03-06.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 10/2020 ”Beslut om justering av
hyresavgifter för kulturlokaler som hyrs ut via kultur- och
fritidsnämnden”, 2020-02-18.
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Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta
särskilda hyresavgifter i bibliotekshusets stora sal för Tidaholms
bridgeklubb, som innebär ny hyresavgift på 30 kr per timme från och
med 2020-07-01 och 50 kr per timme från och med 2021-01-01 samt
oförändrad hyresavgift på 800 kr per tillfälle för Folkabo IK.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta särskilda hyresavgifter i
bibliotekshusets stora sal för Tidaholms bridgeklubb, som innebär ny
hyresavgift på 30 kr per timme från och med 2020-07-01 och 50 kr per
timme från och med 2021-01-01 samt oförändrad hyresavgift på 800 kr
per tillfälle för Folkabo IK.
Sändlista
Tidaholms bridgeklubb
Folkabo IK
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§ 32 Beslut om justering av öppettider på biblioteket, turistbyrån
och museet under år 2020
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Ön 1, Vulcans väg 5, som inrymmer museet och turistbyrån ska
byggas om och bli funktionell för muséet, turistbyrån och Barnens hus. Enligt
den preliminära tidsplanen kan ombyggnationen starta i maj/juni och inflyttning
och öppning för allmänheten kan ske under hösten 2020.
Turistbyrån kommer under ombyggnationen att tillfälligt flytta till
bibliotekshuset 15 maj till och med 15 september. Turistbyrån och biblioteket
bedöms därför vara i behov av att koordinera öppettiderna.
En stängning av museet under ombyggnationen från och med 1 juni bedöms
vara nödvändig. Museet kommer under ombyggnationen i begränsad
omfattning kunna ta emot guidningar.
Nuvarande öppettider för turistbyrån under perioden 15/5-14/6 samt 16/8-15/9:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10-17
Torsdag kl. 13-19
Söndag kl. 13-16
Förslag till nya öppettider för turistbyrån under perioden 15/5-14/6 samt 16/815/9 2020:
Måndag – fredag kl. 10-17
Lördag kl. 10-13
Nuvarande öppettider för turistbyrån under perioden 15/6-15/8:
Tisdag - fredag kl. 10-17
Lördag - söndag kl. 11-16
Förslag till nya öppettider för turistbyrån under perioden 15/6-15/8 2020:
Tisdag – fredag kl. 10-17
Lördag - söndag kl. 10-14
Nuvarande öppettider för biblioteket under perioden 1/6-31/8:
Måndag och torsdag kl. 10-13 och 15-18
Tisdag, onsdag och fredag kl. 10-13
Förslag till nya öppettider för biblioteket under perioden 1/6-31/8 2020
Måndag och fredag kl. 10-15
Tisdag – torsdag kl. 10-17
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 31/2020 ”Beslut om
justering av öppettider på biblioteket, turistbyrån och museet under år
2020”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Justering av öppettider på biblioteket, turistbyrån och
museet under år 2020”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 202003-05.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
− att anta förslaget på nya öppettider för år 2020 för biblioteket och
turistbyrån.
− att stänga museet under ombyggnationen från och med 1 juni år 2020.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar
− att anta förslaget på nya öppettider för år 2020 för biblioteket och
turistbyrån.
− att stänga museet under ombyggnationen från och med 1 juni år 2020.
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§ 33 Beslut om öppettider i Forshallen under vecka 25 och 26 2020
Sammanfattning av ärendet
Under vecka 25 och 26 bedrivs sommarsimskolan i badhuset Forshallen.
Sammanlagt cirka 100 barn deltar i simskolan på dagtid och alla
personalresurser går då åt till att bemanna den. Det innebär att ordinarie
öppettider måste bemannas med timvikarier och övertid. Det saknas i
dagsläget resurser för att klara av en sådan bemanning.
Tidigare års besöksfrekvens visar att nyttjandet av badhuset under de veckor
som sommarsimskolan bedrivs är relativt lågt. En stängning av ordinarie
öppettider under dessa veckor bedöms därför vara möjlig och på så vis kan
sommarsimskolan prioriteras. Däremot möjliggörs öppethållande i
motionsrummet måndag-fredag kl. 8-15, med undantag för midsommarafton,
för de som löst kort. Badhuset kan också öppnas en vecka tidigare efter
sommaruppehållet, vilket gör att det öppnar för allmänheten vecka 33.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 32/2020 ”Beslut om
öppettider i Forshallen under vecka 25 och 26 2020”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Öppettider i Forshallen under vecka 25 och 26 2020”,
fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-03-03.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att stänga
badhuset Forshallen under ordinarie öppettider vecka 25 och 26 2020
och att hålla öppet motionshallen kl. 8-15 måndag-fredag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stänga badhuset Forshallen
under ordinarie öppettider vecka 25 och 26 2020 och att hålla öppet
motionshallen kl. 8-15 måndag-fredag.
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§ 34 Beslut om mobilförbud i badhuset Forshallen
Sammanfattning av ärendet
Att införa mobilförbud i badhuset Forshallen skulle göra platsen säkrare och
tryggare för barn och ungdomar att vistas på. Att nyttja mobiltelefoner,
surfplattor eller motsvarande i badhuset Forshallen riskerar att ta
uppmärksamhet från bevakning och tillsyn.
Badhuset Forshallen har många besökare och flera av besökarna är ej
simkunniga eller har begränsad vattenvana och har större behov av tillsyn än
andra. Att bevaka bassängerna och förhindra tillbud är ett ständigt pågående
arbete för personalen. För icke simkunniga vilar också ett stort ansvar på
medföljande simkunniga vuxna. Mobiltelefoner, surfplattor eller motsvarande
som nyttjas av besökarna riskerar att ta uppmärksamhet från bevakning och
tillsyn. Ett annat problem är att mobiltelefoner, surfplattor och liknande också
kan användas för att fotografera och filma med, vilket kan upplevas som
integritetskränkande.
Det är av största vikt att simkunniga vuxna som besöker badhuset tillsammans
med icke simkunniga är uppmärksamma och snabbt kan agera om något
skulle inträffa. Därav bedöms det finnas skäl att förbjuda mobiltelefoner,
surfplattor eller motsvarande i simhall och relaxavdelning. Badhuset skall
också vara en trygg plats att vistas på där man ej riskerar att bli fotad eller
filmad. Därav bör beslutet omfatta alla gäster. Undantag från regeln beslutas
av tjänstgörande personal.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 33/2020 ”Beslut om
mobilförbud i badhuset Forshallen”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Mobilförbud i badhuset Forshallen”, fritidssamordnare
Daniel Andersson, 2020-03-03.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att införa
totalt förbud mot mobiltelefoner, surfplattor eller motsvarande i simhall
och relaxavdelning i Forshallen. Undantag från regeln beslutas av
tjänstgörande personal.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa totalt förbud mot
mobiltelefoner, surfplattor eller motsvarande i simhall och
relaxavdelning i Forshallen. Undantag från regeln beslutas av
tjänstgörande personal.
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§ 35 Beslut om ansökan från BK Tranan om bidrag för användande
av Gotlandsränna
Sammanfattning av ärendet
BK Tranan ansöker om bidrag för täckning av banhyra för höstterminen 2019.
BK Tranan använder sig av en så kallad Gotlandsränna för personer med
särskilda behov. Vanligtvis är det två bowlare per bana. Då rännan används är
det endast en bowlare per bana. Kostnaden blir då 120 kr/timma. Ambitionen
är att ha samma avgift för alla. För att kompensera för den merkostnad som
uppstår då rännan används ansöker BK Tranan om bidrag för den kostnaden.
BK Tranan ansöker om 7 710 kr för höstterminen 2019.
BK Tranan bedriver en viktig verksamhet som är inkluderande. Därför bedöms
det vara av vikt att ge bidrag för den merkostnad som uppstår i samband med
användande av en så kallad Gotlandsränna. Sammanlagt har 7 bowlare
bowlat med Gotlandsränna i 74 timmar. Summan uppgår då till 4 440 kr.
Juniorer spelar för halva priset (30 kr/timma). Klubben betalar 60 kr/timma. För
att kompensera för att alla ska ha samma förutsättningar ansöker BK Tranan
även om denna mellanskillnad. Det gäller sammanlagt 8 personer i totalt 109
timmar vilket blir 3 270 kr. Ansökt summa uppgår då till 7 710 kr. Kultur- och
fritidsnämnden har fattat beslut om att det finns ett tak på 10 000 kr/år/förening
(2020/38) för denna typ av bidrag. BK Tranan har under 2019 erhållit bidrag
på 5 910 kr för vårterminen. Kvar att ansöka för år 2019 blir då 4 090 kr.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 34/2020 ”Beslut om
ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av
Gotlandsränna”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande
av Gotlandsränna”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-03-03.
 Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna,
2020-02-19.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till BK Tranan för merkostnad av banhyra höstterminen 2019
med 4 090 kr.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till BK Tranan för
merkostnad av banhyra höstterminen 2019 med 4 090 kr.
Sändlista
BK Tranan
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§ 36 Beslut om ansökan från Ekedalens SK om bidrag till
installation av luftvärmepump
Sammanfattning av ärendet
Ekedalen SK ansöker om bidrag för en ny luftvärmepump. Ekedalen anför att
den nuvarande har havererat och att klubben snarast är i behov av en ny. I
dagsläget värms lokalerna med elradiatorer vilket medför höga kostnader.
Föreningen har med luftvärmepumpen som installerades 2013 sänkt
årsförbrukningen från 57 000 kwh till 22 000 kwh. Enligt bifogad offert uppgår
kostnaden för luftvärmepump inklusive installation till 18 900 kr.
En energibesparande åtgärd i form av en luftvärmepump bedöms vara
bidragsgrundande. Ekedalens SK har inte tidigare beviljats något bidrag för
inköp av luftvärmepump.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 35/2020 ”Beslut om
ansökan från Ekedalens SK om bidrag till installation av
luftvärmepump”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Ekedalens SK om bidrag för
luftvärmepump”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-03-03.
 Ansökan från Ekedalens SK om bidrag till installation av
luftvärmepump, 2020-02-18.
 Följebrev bidragsansökan värmepump, 2020-02-14.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till Ekedalens SK för luftvärmepump med max 30 % av ansökt
belopp vilket blir 5 670 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2020-05-30.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Ekedalens SK
för luftvärmepump med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 5 670 kr.
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista
datum för redovisning 2020-05-30.
Sändlista
Ekedalens SK
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§ 37 Beslut om ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om
bidrag till inköp av dambarr och flipperdyna
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Gymnastiksällskap ansöker om bidrag för att köpa in en ny
dambarr samt en flipperdyna. En ny dambarr skulle innebära att fler
gymnaster skulle kunna träna samtidigt och en flipperdyna skulle minska
skaderisken. I enlighet med bifogad offert är ansökt belopp 68 991 kr.
En dambarr som medför att fler kan träna samtidigt samt en flipperdyna som
minskar skaderisken för gymnasterna bedöms vara en utveckling av
verksamheten och således bidragsgrundande.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2020 ”Beslut om
ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till inköp av
dambarr och flipperdyna”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om
bidrag till inköp av dambarr samt flipperdyna”, fritidssamordnare Daniel
Andersson, 2020-03-03.
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till inköp av
dambarr och flipperdyna, 2020-02-27.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap för inköp av dambarr samt
flipperdyna med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 20 697 kr.
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista
datum för redovisning 2020-06-30.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms
Gymnastiksällskap för inköp av dambarr samt flipperdyna med max 30
% av ansökt belopp vilket blir 20 697 kr. Bidraget betalas ut efter
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning
2020-06-30.
Sändlista
Tidaholms Gymnastiksällskap
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§ 38 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum

Beslutsnummer

Ärende/beslut

2020-01-02—
02-01

2.1

Öppettider

2020-02-26

2.2

Lotteritillstånd
Beslut om tillstånd
enligt Spellagen

2020-03-10

2.3

Bidrag till
arrangemang

2020-03-18

1.1

Brådskande beslut

Ärendenummer

Den öppna
ungdomsverksamheten
håller tillfälligt
stängt hela eller
delar av öppettiden
2/1, 3/1, 6/1, 17/1,
18/1, 31/1, 1/2.
Beviljat
registreringslotteri
enligt 6 kap. 9 §
till IFK Tidaholm.
KOF 2020/45.
KOF 2020/35
Ansökan om bidrag
till Klassbollen
2020. 3 500 kr.
KOF 2020/57
Undantagsregler
vid avbokning av
Tidaholms
sommargård med
anledning av covid19

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 37/2020
”Delegationsbeslut”, 2020-03-17.
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-01-29—03-18.
 Delegationsbeslut ”Beslut om undantagsregler vid avbokning av
Tidaholms sommargård med anledning av covid-19”, 2020-03-18.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
delegationsbesluten till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till
handlingarna.
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§ 39 Inkomna skrivelser och beslut
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 38/2020 ”Inkomna
skrivelser och beslut”, 2020-03-17.
 Skrivelse från Kerstin Fjällström angående biblioteket, 2020-03-06.
 Nyhetsbrev från regional utveckling mars 2020, 2020-03-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 22/2020 ”Beslut om antagande av policy
för samhällsstörningar och extraordinära händelser”, 2020-02-24.
 Kommunfullmäktiges beslut § 18/2020 ”Beslut om upphävande av
riktlinjer för representation i Tidaholms kommun antagna av
kommunfullmäktige 2011-04-27”, 2020-02-24.
 Kommunfullmäktiges beslut § 17/2020 ”Beslut om revidering av
attestreglemente”, 2020-02-24.
 Kommunfullmäktiges beslut § 16/2020 ”Beslut om revidering av
finanspolicy”, 2020-02-24.
 Kulturstrategi Västra Götaland-och regional kulturplan 2020-2023,
2020-02-06.
 Länsstyrelsens beslut i ärende 431-36785-2019 "Beslut om tillstånd till
ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning i form
av schaktningsövervakning”, 2020-01-29.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser och
beslut till handlingarna.
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§ 40 Kurser och konferenser
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2020 ”Kurser
och konferenser”, 2020-03-17.
 Inbjudan till - FOMS Rikskonferens 2020 200325—27.
 Inbjudan till - A greener game 200402.
 Inbjudan till - Bibliotopia 2020 – Samverkan för att möta framtidens
utmaningar 200416.
 Inbjudan till - Kulturens villkor och möjligheter i ett nytt politiskt
landskap 200424.
 Inbjudan till - Mötesplats Socialhållbarhet 2020 200512—13.
 Inbjudan till - Ungdomskonferens 2020 200513.
 Inbjudan till - Ung Livsstil 2020 200514.
 Inbjudan till - Kvalitetsmässans Vinnarkonferens 200519.
 Inbjudan till - Inspirationsdag - Ett kulturliv öppet för alla 200527.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om
ovan kurser och konferenser.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte delta på någon av
ovanstående kurser och konferenser.
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§ 41 Information
Sammanfattning av ärendet
Fritid
− Ishallen stängdes för säsongen 16 mars.
− Alla bokningar med ankomst till och med 30 april på Tidaholms
sommargård är avbokade på grund av covid-19.
− Uppfräschning av köket i Tidaholms sommargård kommer att ske
under april.
− Det är fortsatta problem med skadegörelse i Forshallen.
− Kriminalvårdens IF Tidaholm planerar att arrangera motionslopp i cykel
(LVG & MTB), tillika SM för Kriminalvården, på Hökensås 27-28 maj.
− Inomhussporterna är i princip avslutade för säsongen, något tidigare
än normalt på grund av covid-19.
− Skolsim i badhuset är inställt till och med påsklovet på grund av covid19, inomhusgymnastik i hallarna pågår för närvarande som vanligt.
− Giffcupen och Klassbollen är framflyttade till augusti/september och
SM i dans har ställts in på grund av covid-19.
− Vattengymnastik och Aufguss i Forshallen är inställda tills vidare på
grund av covid-19.
− Badhuset Forshallen har märkt av en minskning av antalet besökare
med anledning av covid-19.
Kultur
− På grund av covid-19 flyttas planeringsmöte för nationaldagsfirande
och Konstnatten fram.
− Scanningen vid Gestilren flyttas fram till augusti eller september med
anledning av covid-19.
− Alla filmvisningar på Sagabiografen är inställda tills vidare på grund av
covid-19.
− Litografiska akademin har beslutat att flytta fram symposiet till 2021.
− Dialog förs med Falbygdens Mat & Kultur angående samverkansavtal
om Konstnatten.
Bibliotek – Öppen ungdomsverksamhet
− Biblioteket har märkt av en minskning av antalet besökare med
anledning av covid-19.
− Bibliotek Mellansjö har gjort förändringar i låneregler med anledning av
covid-19.
− Rapport om personalsituation på biblioteket och i den öppna
ungdomsverksamheten.
− I den öppna ungdomsverksamheten har det införts en begränsning i
antalet samtida besökare till max 20 med anledning av covid-19.
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Museum – turistbyrån – Barnens hus
− Rekrytering av museiintendent är avslutad.
− Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kultur- och
fritidsnämndens ordförande och vice ordförande samt kultur- och
fritidschef har haft möte med en grupp personer som är oroliga för
museets framtid när Barnens hus flyttar in.
− Ett svar på skrivelsen från Schlatkow angående eventuell donation av
brandbil till Tidaholms museum har skickats.
− Turistbyrån får för närvarande inte in några förfrågningar om boende
under U6 Cycle Tour, vilket beror på covid-19.
− Arbetsförmedlingen har nya rutiner vid förlängning av lönebidrag, vilket
kan medföra ökad administration och ökade kostnader för
arbetsgivaren.
Folkhälsa
− Utbildningen i Hedersrelaterat våld och förtryck 25 mars blev inställd.
Förvaltningen
− Med anledning av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än
50 personer är ambitionen att inte ta in fler än 50 besökare samtidigt i
nämndens verksamheter, samt att sprida ut sittplatser som erbjuds.
− Med anledning av covid-19 hanteras för närvarande inga kontanter i
nämndens verksamheter.
− Vid ett stort personalbortfall kan verksamheter behöva stängas med
kort varsel.
− Kommunfullmäktige beslutade 30 mars att ge ansvarig nämnd
möjlighet att ge anstånd och förlänga betalningstider på hyra i lokaler
för företag och föreningar.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 40/2020
”Information”, 2020-03-17.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-31

Kultur- och fritidsnämnden

§ 42 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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