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2020/93

§ 67 Beslut om delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari-augusti år 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
delårsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-augusti år 2020.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av
de beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 är verkställda. Några av
anpassningsåtgärderna är beroende av att planerade investeringsbeslut
verkställs och att ombyggnationer genomförs i tid för att verksamheten ska
komma inom ram. Covid-19 pandemin påverkar såväl verksamheten som
möjlighet att kunna förutsäga besöksvolymen och göra en
helårsprognos. Under sommaren erbjöds sommarlovsaktiviteter med stöd av
Folkhälsorådet under namnet Sommararena Bruksvilleparken.
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos för 2020 är i nivå med budgeten.
Investeringsplanen följs förutom att inköp av ny ismaskin till ishallen skjuts på
framtiden.
Flera verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat både till
heltidsprojektet, som startade 1 januari och som innebär en ekonomisk
utmaning för nämnden, och nämndens beslutade anpassningsåtgärder.
Förslag till beslut
− Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad delårsrapport samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari-augusti år 2020”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2020-09-07.
 Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-augusti
år 2020.
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 67/2020
”Information om delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende
januari-augusti år 2020”, 2020-08-25.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/92

§ 68 Beslut om förfrågan om att ta emot donation av oljemålning
av Ernst Georg Hildebrand
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avstå erbjudandet om att ta
emot donation av oljemålning av Ernst Georg Hildebrand.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en förfrågan till Tidaholms kommun om att ta emot en
donation av en oljemålning av Ernst Georg Hildebrand. Tavlans yttermått
inklusive ram är 62 x 73 cm. Frågeställarens föräldrar beställde målningen av
Ernst Georg Hildebrand med ett vykort från Tidaholm som underlag. En
förutsättning för donationen är att tavlan hängs så att den är tillgänglig för
kommuninvånarna, till exempel på ett äldreboende. Frågeställaren vill inte
riskera att tavlan blir stående i något förråd.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förvara och förvalta kommunens
konstsamling. Tanken med kommunens konstsamling är att visa utvald konst i
kommunens lokaler, men alla verk får inte plats att visas i kommunens lokaler.
De verk som inte visas förvaras i ett förråd i stadshuset.
I kultur- och fritidsförvaltningens fastställda regler som gäller vid donationer
står att donation sker under förutsättning att kultur- och fritidsförvaltningen är
fria att förfoga över gåvan utan motprestation eller förbehåll. Kultur- och
fritidsförvaltningen måste vara fria att avyttra eller deponera donationen. Vid
donation med krav på motprestation eller med andra förbehåll måste frågan
behandlas av politisk nämnd.
Utredning visar att det saknas rutiner och system för att garantera att det
förbehåll som donationen har kan uppfyllas. Om tavlan hängs tillgängligt till en
början så kan inte kultur- och fritidsnämnden garantera att den inte tas ned
och ställs i ett förråd vid ett senare tillfälle. Därutöver bedöms inte verket
utgöra särskilda skäl för att göra avsteg från gällande regler för donationer
genom att ha en hög unicitet, ha någon särskild proveniens eller vara av större
värde.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avstå
erbjudandet om donation av oljemålning av Ernst Georg Hildebrand.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 68/2020 ”Beslut om
förfrågan om att donera oljemålning av Ernst Georg Hildebrand”, 202008-25.
 Tjänsteskrivelse ”Förfrågan om att donera oljemålning av Ernst Georg
Hildebrand”, kultursamordnare Johanna Andersson, 2020-07-09.
 Förfrågan om att donera oljemålning av Ernst Georg Hildebrand, 202006-10.
Sändlista
Frågeställaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020/94

§ 69 Beslut om Tidaholmsförslag - Stoppa flytten av Barnens hus
till muséet
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Tidaholmsförslaget om att
stoppa flytten av Barnens hus till museet.
Sammanfattning av ärendet
En grupp som kallar sig ”Vi värnar om industri och bilmuseét” lämnade 202004-18 ett Tidaholmsförslag angående att stoppa flytten av Barnens hus till
muséet. Detta förslag har fått 243 röster.
Förslagsställarna föreslår att kommunen bör stanna upp, ta en paus och tänka
till så det inte onödigtvis hastas fram.
Kultur- och fritidsnämnden har utrett olika alternativ för att säkerställa att
barnens hus-verksamheten ska säkras långsiktigt samt kunna finnas i
ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade lokaler inom ramen för de
anpassningsåtgärder som åligger nämnden. Senast i december 2019 antog
kultur- och fritidsnämnden en detaljbudget som innebär att en minskning av
nämndens totala lokalyta är en nödvändig effektiviseringsåtgärd. Under våren
2020 har projektering genomförts samt beslut om att genomföra investeringen
fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Det föreliggande Tidaholmsförslaget föreslår alltså något som redan hanterats
politiskt under de senaste sex månaderna och inga nya förutsättningar har
tillkommit för att väsentligt ändra tidigare beslut.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå
Tidaholmsförslaget om att stoppa flytten av Barnens hus till museet.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 69/2020 ”Beslut om
Tidaholmsförslag - Stoppa flytten av Barnens hus till muséet”, 202008-25.
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholmsförslag - Stoppa flytten av Barnens hus till
muséet”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-07-21.
 Tidaholmsförslag - Stoppa flytten av Barnens hus till muséet, 2020-0424.
Sändlista
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70 Beslut om förordande gällande namngivning av den nya
idrottshallen på Rosenbergsområdet
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förorda att ändra namn på
ishallen till Rosenbergs ishall och att kalla den nya idrottshallen
Rosenbergshallen.
Sammanfattning av ärendet
En ny idrottshall beräknas stå klar på Rosenbergsområdet under hösten 2020.
Hallen kommer att fungera som idrottshall för den nya Rosenbergsskolan
därför skulle det vara naturligt att idrottshallen fick namnet Rosenbergshallen,
men det namnet är redan upptaget av den närliggande ishallen. Därav behövs
beslut om namngivning av den nya hallen.
Vid namngivning av den nya hallen bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att
det finns två alternativ:
1. ändra namn på ishallen till ”ishallen” och den nya idrottshallen döps till
Rosenbergshallen.
2. att kultur- och fritidsnämnden i samråd med barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden tar fram en lista
på lämpliga namn med utgångspunkt ur namn på kringliggande platser
och sedan låter allmänheten avgöra.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förorda
att ändra namn på ishallen till ishallen och att kalla den nya
idrottshallen Rosenbergshallen.
− Johan Liljegrahn (M) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar
förorda att ändra namn på ishallen till Rosenbergs ishall och att kalla
den nya idrottshallen Rosenbergshallen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
Liljegrahns förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 70/2020 ”Beslut om
namngivning av den nya idrottshallen på Rosenbergsområdet”, 202008-25.
 Tjänsteskrivelse ”Namngivning av den nya idrottshallen på
Rosenbergsområdet”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-0721.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 29/2018 ”Namnsättning av
gator och kvarter inom Rosenberg”, 2018-03-14.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till gatu- och kvartersnamn inom
Rosenbergsområdet”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-03-06.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 71 Beslut om ansökan från BK Tranan om bidrag för användande
av Gotlandsränna
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till BK Tranan för
merkostnad av banhyra vårterminen 2020 med 3 480 kr.
Sammanfattning av ärendet
BK Tranan ansöker om bidrag för täckning av banhyra för vårterminen 2020.
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 3 480 kr för vårterminen 2020.
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 8 bowlare
bowlat med Gotlandsränna i 58 timmar. Summan uppgår då till 3 480 kr.
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att det finns ett tak på 10 000
kr/år/förening (2020/97) för denna typ av bidrag. BK Tranan har inte tidigare
under 2020 ansökt om bidrag för banhyra.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till BK Tranan för merkostnad av banhyra vårterminen 2020
med 3 480 kr.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 71/2020 ”Beslut om
ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av
Gotlandsränna”, 2020-08-25.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande
av Gotlandsränna”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-08-14.
 Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna,
2020-07-02.
Sändlista
BK Tranan

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72 Beslut om ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av
fotbollsmål
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Ekedalens SK
för inköp av fotbollsmål med max 30 % av ansökt belopp vilket blir
2 550 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av
kvitton. Sista datum för redovisning 2020-10-30.
Sammanfattning av ärendet
Ekedalens SK ansöker om bidrag för inköp av 9-mannamål. Detta efter att
Västergötlands Fotbollsförbund rekommenderat ny storlek på mål för 9mannafotboll. Ekedalens SK har sökt medel från Västergötlands
Fotbollsförbund för inköp av två mål. Efter bidraget från Västergötlands
Fotbollsförbund kvarstår 8 500 kr, vilket är beloppet Ekedalens SK ansöker
om bidrag för. Ekedalens SK har ingen egen offert då upphandlingen av
målen gjorts av Västergötlands Fotbollsförbund.
Att köpa in 9-mannamål bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Ekedalens SK kan då erbjuda barn och
ungdomar att spela 9-mannafotboll med rätt mått på målen. Det är av stor vikt
för att kunna fortsätta locka barn och ungdomar till verksamheten. Ansökt
belopp uppgår till 8 500 kr. 30 % av kostnaden blir 2 550 kr.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till Ekedalens SK för inköp av fotbollsmål med max 30 % av
ansökt belopp vilket blir 2 550 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning
samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2020-10-30.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2020 ”Beslut om
ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål”, 202008-25.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Ekedalens SK om bidrag för inköp av
fotbollsmål”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-08-14.
 Ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål, 202005-28.
 Bilaga ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål,
2020-05-27.
 Bilaga ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål,
2020-08-17.
Sändlista
Ekedalens SK
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73 Beslut om ansökan från Tidaholms Hockeyförening om bidrag
till inköp av planavdelare (mindre sarg)
Johan Liljegrahn (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms
Hockeyförening för inköp av planavdelare (mindre sarg) med max 30
% av ansökt belopp vilket blir 9 000 kr. Bidraget betalas ut efter
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning
2020-11-30.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Hockeyförening ansöker om bidrag för inköp av en planavdelare
(mindre sarg). Svenska Ishockeyförbundet har beslutat att ändra spelformerna
för ungdomar till mer småplansspel. Tidaholms Hockeyförening är därför i
behov av en ny planavdelare för att kunna efterleva Svenska
Ishockeyförbundets nya spelformer. Tidaholms Hockeyförening har beviljats
bidrag från Svenska Ishockeyförbundet på 30 000 kr. Kvarstående belopp på
30 000 kr ansöker Tidaholms Hockeyförening om bidrag för. Tidaholms
Hockeyförening har ingen egen offert då det är Svenska Ishockeyförbundet
som gjort upphandlingen av sargen.
Att köpa in planavdelare (mindre sarg) bedöms vara bidragsgrundande i
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Det bedöms vara viktigt att
Tidaholms Hockeyförening kan erbjuda spel enligt de nya spelformer som
Svenska Ishockeyförbundet har tagit fram. Det är av stor vikt för att kunna
fortsätta locka barn och ungdomar till verksamheten. Ansökt belopp uppgår till
30 000 kr. 30 % av kostnaden blir 9 000 kr.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till Tidaholms Hockeyförening för inköp av planavdelare (mindre
sarg) med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 9 000 kr. Bidraget
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för
redovisning 2020-11-30.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 73/2020 ”Beslut om
ansökan från Tidaholms Hockeyförening om bidrag till inköp av
planavdelare (mindre sarg)”, 2020-08-25.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Hockeyförening om bidrag
till inköp av planavdelare (mindre sarg)”, fritidssamordnare Daniel
Andersson, 2020-08-14.
 Ansökan från Tidaholms Hockeyförening om bidrag till inköp av
planavdelare (mindre sarg), 2020-07-22.
 Bilaga ansökan från Tidaholms Hockeyförening om bidrag till inköp av
planavdelare (mindre sarg), 2020-07-22.
 Bilaga ansökan från Tidaholms Hockeyförening om bidrag till inköp av
planavdelare (mindre sarg), 2020-08-17.
Sändlista
Tidaholms Hockeyförening

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 74 Beslut om framflyttning av datum för justering av
hyresavgifter för idrottsanläggningar som hyrs ut via kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justeringen av hyresavgifter
genomförs enligt tidigare beslut men med tillägget att alla hyresavgifter
för matcher stryks helt till och med 2020-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 att anta nya hyresavgifter för
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som ska gälla
från och med 2020-07-01, 2021-01-01 samt 2022-01-01.
En muntlig fråga med anledning av covid-19 har inkommit från Tidaholms
Hockeyförening. De undrar om hyreshöjningen i hallarna kommer att
genomdrivas med tanke på att matcher i höst och vinter sannolikt kommer att
spelas utan publik och den ekonomiska situation föreningen riskerar att
hamna i med anledning av minskade intäkter.
Föreningarnas situation med anledning av covid-19 då de ej kan ta in publik
och därigenom förlorar biljett- och kioskintäkter påverkar föreningarnas
ekonomi negativt. Det bedöms därav finnas anledning att stötta föreningarna
genom att revidera tidigare beslut om justering av hyresavgifter.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns tre alternativ vid eventuell
revidering av tidigare beslut om justering av hyresavgifter:
Alt 1: Att hyreshöjningen gällande matcher skjuts upp till 2021-01-01. Detta
medför att hyreshöjningen genomförs gällande träningar men ej för matcher.
Detta alternativ medför en liten ekonomisk skillnad för föreningarna.
Alt 2: Att hela beslutet kring justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar
skjuts upp till 2021-01-01. Detta medför en aning större ekonomisk
kompensation för föreningarna, men omfattar då även privata bokningar.
Alt 3: Att justeringen av hyresavgifter genomförs enligt tidigare beslut men
med tillägget att alla hyresavgifter för matcher stryks helt till och med 2020-1231. Detta förslag ger en större ekonomisk kompensation och riktar sig då till
den del av verksamheten där inkomstbortfallet är som störst för föreningarna.
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Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att flytta
fram datum för justering av hyresavgift för matcher i
idrottsanläggningar som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden till 202101-01.
− Ordföranden yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
justeringen av hyresavgifter genomförs enligt tidigare beslut men med
tillägget att alla hyresavgifter för matcher stryks helt till och med 202012-31.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Framflyttning av datum för justering av hyresavgifter
för idrottsanläggningar som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”,
fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-09-07.
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 74/2020 ”Beslut om
framflyttning av datum för justering av hyresavgifter för
idrottsanläggningar som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 202008-25.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om justering av
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 2020-02-18.
Sändlista
Berörda föreningar
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§ 75 Beslut om dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att entlediga Mattias Olerot som
dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden.
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Elinor Stenberg till
dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med 202009-15.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Enligt
dataskyddsförordningen, EU 2016/679, är nämnden därmed skyldig att ha ett
dataskyddsombud.
Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om
informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud med Falköpings
kommun. Ordinarie informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud
Elinor Stenberg har under en period varit tjänstledig.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade därför 2020-04-17 (genom
delegationsbeslut) att utse Mattias Olerot till dataskyddsombud för kultur- och
fritidsnämnden.
Elinor Stenberg är nu åter i tjänst efter tjänstledigheten. Kultur-- och
fritidsnämnden behöver därför entlediga Mattias Olerot och utse Elinor
Stenberg till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till beslut
− Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att entlediga Mattias Olerot som dataskyddsombud för kulturoch fritidsnämnden.
− Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att utse Elinor Stenberg till dataskyddsombud för kultur- och
fritidsnämnden.
− Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till
beslut och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att beslutet om
att utse Elinor Stenberg till dataskyddsombud ska kompletteras med
ett datum.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-09-15

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från ordföranden.
Ordföranden ställer först förvaltningens två förslag under proposition och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med dessa.
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition
och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om dataskyddsombud kultur- och
fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-09-07.
 Delegationsbeslut ”Beslut om nytt dataskyddsombud kultur- och
fritidsnämnden”, 2020-04-17.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Datainspektionen
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§ 76 Delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum
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Beslutsnummer

2020-06-08

1.1

2020-06-09

3.6

2020-07-15

5.1

2020-07-15

5.4

2020-07-16

KOF 2020/28
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Ärende/beslut

Ärendenummer

KOF 2020/88
Beslut om
undantagsregler vid
avbokning av
Brådskande beslut Tidaholms
sommargård med
anledning av covid19 - juli och augusti
2020
KOF 2019/63
Beslut gällande
avropsförfrågan av
Upphandling
Boknings- och
bidragslösningar
2017-2
KOF 2019/63
Undertecknande av
kontrakt Tecknande av avtal
Boknings- och
bidragslösningar
2017-2
KOF 2019/63
Undertecknande av
personuppgiftsbiträ
Tecknande av
personuppgiftsbiträ desavtal Boknings- och
desavtal
bidragslösningar
2017-2
KOF 2020/95
Bidrag för provapå-idrotter 2020 till
Beslut om
Tidaholms
idrottsskola 2020
tennisklubb, 5 000
kr
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2020-07-31

Öppettider

2020-08-11

1.1

Brådskande beslut

2020-08-17

2.1

Öppettider

Beslut om tillfällig
justering av
öppettider i kulturoch fritidsnämndens verksamheter med
anledning av covid19
KOF 2020/101
Beslut om
undantagsregler vid
avbokning av
Tidaholms
sommargård med
anledning av covid19 - september och
oktober 2020
Ändring av
bibliotekets
öppettider 1-15/9,
koordinering med
turistbyråns
öppettider

Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
delegationsbesluten till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2020
”Delegationsbeslut”, 2020-08-25.
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-05-27--08-18.
 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms sommargård
med anledning av covid-19 - juli och augusti 2020.
 Beslut gällande avropsförfrågan av Boknings- och bidragslösningar
2017-2.
 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms sommargård
med anledning av covid-19 - september och oktober 2020.
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§ 77 Inkomna skrivelser och beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser och
beslut till handlingarna.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 76/2020 ”Inkomna
skrivelser och beslut”, 2020-08-25.
 Rapport från Folkbildningsrådet - Cirkelns betydelser – En studie om
deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019, 2020-07-10.
 Dagordning vid ordinarie årsstämma i Gamla Köpstads
Samfällighetsförening, 2020-07-07.
 Nyhetsbrevet Friluftsnytt - juni 2020, 2020-06-26.
 Regionala arrangörsstödet för barn och unga – Tidaholm, 2020-06-23.
 Regionala arrangörsstödet för barn och unga i procent - kommuner i
VGR, 2020-06-23.
 Nyhetsbrev från regional utveckling juni 2020, 2020-06-18.
 Beslut stärkta bibliotek 2020, 2020-06-17.
 Stärkta bibliotek 2020 Beslutsbilaga 1, 2020-06-17.
 Stärkta Bibliotek Bilaga 2 Villkor för bidrag, 2020-06-17.
 Stärkta Bibliotek Bilaga 3 Jäv, 2020-06-17.
 Skrivelse från Arbetets museum och Arbetslivsmuseernas
Samarbetsråd angående stöd arbetslivsmuseer covid-19, 2020-06-17.
 Bilaga Lista Arbetslivsmuseer i Sverige, 2020-06-17.
 Dom från Göta Hovrätt i mål nr B 1118-20, 2020-06-17.
 Kommunstyrelsens beslut § 122/2020 ”Beslut om månadsrapport för
Tidaholms kommun avseende januari-april år 2020”, 2020-06-10.
 Kommunfullmäktiges beslut § 66/2020 ”Beslut om bildande av
gemensam måltidsorganisation”, 2020-05-25.
 Kommunfullmäktiges beslut § 58/2020 ”Beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår 2019”, 202005-25.
 Kommunfullmäktiges beslut § 56/2020 ”Beslut om årsredovisning för
Tidaholms kommun avseende år 2019”, 2020-05-25.
 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2020 ”Handlingar att anmäla”, 202005-25.
 Rapport från Riksantikvarieämbetet "Kulturarvets ekonomiska
påverkan", 2020-06-01.
 Rapport "Nio hinder och 150 förslag på lösningar -en kartläggning av
integration och inkludering för en aktiv fritid", 2020-05-27.
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§ 78 Kurser och konferenser
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte delta på någon av de
aktuella kurserna och konferenserna.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om
aktuella kurser och konferenser.
− Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att inte delta
på någon av de aktuella kurserna och konferenserna
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 77/2020 ”Kurser
och konferenser”, 2020-08-25.
 Inbjudan till - Digital barnrättsdag 200903.
 Inbjudan till - Digitala Bokmässan 2020 200924—27.
 Inbjudan till – Skaraborgs kommuner mot framtidens idrott 201013.
 Inbjudan till - MUCF:s Kunskapskonferens 2020 201021.
 Inbjudan till - Utvärderingsringens fyra konferenser i november 2020.
 Inbjudan till - Pep Forum 2020 201112.
 Inbjudan till - Besöksnäring på agendan 201125.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-09-15

Kultur- och fritidsnämnden

2020/3

§ 79 Information
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fritid
− En utvärdering av projektet ”Sommararena Bruksvilleparken” med
gratis sommarlovsaktiviteter kommer att genomföras.
− Föreningarnas inomhusidrotter drar igång i höst med en del
restriktioner på grund av covid-19.
− Planen är att genomföra simskola, babysim och vattengymnastik i
badhuset i höst med en del anpassningar på grund av covid-19.
− Skolsimmet i badhuset har startat igen efter uppehåll under en stor del
av vårterminen på grund av covid-19.
− Ånastigen är åter öppen efter underhållsarbete.
Kultur
− Verksamheterna på Turbinhusön har haft många besökare i sommar.
− Falbygdens Mat & Kultur har beslutat att genomföra Konstnatten i
september, men med anledning av covid-19 är antalet anmälda
deltagare färre än tidigare år och Tidaholms kommuns deltagande
består i år av samlingsutställning i stora salen i Bibliotekshuset,
utställningar i lokalerna på Turbinhusön och Art in light som i år blir en
konstvandring i stadskärnan. I övrigt kommer ett begränsat antal
utställare i kommunen att medverka.
− Bioverksamheten på Sagabiografen har startat igen enligt FHMs
restriktioner med anledning av covid-19.
− Litografiska Akademin kommer att arrangera det 8:e Internationella
Litografisymposiet 24 juli – 8 augusti 2021.
Bibliotek - Öppen ungdomsverksamhet
− Biblioteket kommer även fortsättningsvis erbjuda hemkörning av
böcker med anledning av covid-19.
− Läsprojektet, som möjliggörs genom medel från Stärkta bibliotek, i
samarbete mellan biblioteken och Studieförbundet Vuxenskolan i
Tidaholm och Skövde startade 1 september.
− Den öppna ungdomsverksamheten har haft relativt få besökare under
sommaren, men några ungdomar har besökt verksamheten ofta.
− Sommarkollo i Gamla Köpstad genomfördes under vecka 32 med sju
ungdomar och 2 personal.
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Museum – turistbyrån – Barnens hus
− Ny museiintendent har tillträtt.
− Ansvarig för turism- och besöksverksamhet har kommit tillbaka från
föräldraledighet 1 september.
− Projekteringsmöten med entreprenör inför ombyggnation av museet
pågår.
− Markscanningen av området vid Gestilren genomfördes med publik 13
september enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning
av covid-19.
− På turistbyrån har de fysiska besöken minskat, men frågor digitalt och
via telefon har ökat jämfört med tidigare år.
− Turistbyrån kommer att vara kvar i biblioteket till och med 31 december
på grund av ombyggnation på museet.
− Trenden att många har hemestrat med anledning av covid-19 är tydlig,
då det under sommaren har varit mycket folk i kommunens
friluftsområden.
− På uppdrag av kommunstyrelsen har en del av de arbetsuppgifter som
centrum- och besöksnäringsutvecklaren på näringslivsenheten har
utfört lagts över på besöksenheten i kultur- och fritidsförvaltningen.
Folkhälsa
− En del utbildningar som ställdes in i våras på grund av covid-19
kommer att genomföras i höst.
− Ett extrainsatt möte med Brottsförebyggande rådet och IFK Tidaholm
har hållits med anledning av störande nattlig bilkörning i Tidaholm.
Förvaltningen
− Uppdraget på grund av covid-19 där personal från förvaltningen har
hjälpt omvårdnadsförvaltningen med matdistribution under lunchtid är
avslutat från och med 17 augusti.
Nämndens deltagande i styrelser
− Ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms styrelsemöte 10
augusti.
− Musik i Tidaholm kommer att anordna utbildning i digital teknik med
fokus på sändning av digitala evenemang.
− Ulla Brissman har deltagit digitalt på Skaraborgs Föreningsarkivs
årsmöte.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 78/2020
”Information”, 2020-08-25.
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§ 80 Övriga frågor
Halina Gustavsson lyfter frågan angående hur det fungerar med återlämning
av konst från kommunens verksamheter till konstförrådet i Stadshuset.
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren svarar att samma rutiner som tidigare
gäller. Konst återlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen på Stadshuset.
Ulla Brissman lyfter frågan om de två filmer som blev inställda under vårens
Filmserie kommer att visas i höst.
Nämndsekreterare Åsa Sjögren får i uppdrag att ta reda på det.
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§ 81 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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