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Kyrkans hus, Tidaholm, 2020-05-12 kl. 09:00-11:30
§§ 43-54
Beslutande
Bengt Karlsson (S) ordförande, Anneli Sandstedt (C), Michelle Hjerp Holmén (S), Johan
Liljegrahn (M)
Tjänstgörande ersättare
Ulla Brissman (S), Lisa Öhgren (S), Christopher Vipond (MP)
Tjänstepersoner
Pema Malmgren, Daniel Andersson, Louise Holmvik, Åsa Sjögren
Övriga
Representanter från Svenska kyrkan i Tidaholm inleder med information om ombyggnationen
av Kyrkans hus.
Justering
Utses att justera: Anneli Sandstedt
Justeringens tid: 2020-05-25
Underskrift sekreterare
Underskrift ordförande
Underskrift justerare
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§ 43 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och
fritidsnämnden avseende mars månad år 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos med beslutade
anpassningsåtgärder efter februari var en budget i balans, men med anledning
av utvecklingen av coronapandemin (covid-19) och dess medföljande
restriktioner så prognostiserar nämnden nu ett underskott.
Underskottet beror på förlorade intäkter i alla nämndens verksamheter. Det
går inte i nuläget att bedöma hur länge och när en eventuell återhämtning
sker, samt i vilken utsträckning. Därför har nämnden gjort tre scenarion med
antaganden om intäktsbortfall i olika nivåer, men det är inte möjligt att bedöma
vilket scenario som är mest realistiskt.
Kultur- och fritidsnämnden har med anledning av det snabbt uppkomna
intäktsbortfallet inte berett en åtgärdsplan.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 43/2020 ”Beslut om
uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende
mars månad år 2020”, 2020-04-28.
 Tjänsteskrivelse ”Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden
avseende mars månad år 2020”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2020-04-20.
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad år
2020.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/73

§ 44 Beslut om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari – april år 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs inte helt enligt plan. Med
anledning av coronapandemin är en helårsprognos mycket svår att göra
samtidigt som de beslutade anpassningarna verkställs i
verksamheterna. 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.
Med anledning av utvecklingen av coronapandemin och dess medföljande
restriktioner prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett underskott.
Underskottet beror på förlorade intäkter i flera verksamheter. Det går inte i
nuläget att bedöma hur länge och när en eventuell återhämtning sker, samt i
vilken utsträckning.
Investeringsplanen är i nivå med budgeten.
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
− Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari-april år 2020”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2020-05-05.
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år
2020.
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 44/2020
”Information om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari – april år 2020”, 2020-04-28.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45 Beslut om granskning - Detaljplan för del av Stallängen 3:1,
Tidaholms kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Detaljplan
för del av Stallängen 3:1 ”Sport- och ishallen”, Tidaholms tätort,
Tidaholms kommun, Västra Götalands län utan erinran.
Sammanfattning av ärendet
Planen syftar till att ändra detaljplanen för att möjliggöra en tillbyggnad av
tennishallen för padelverksamhet. Därför ändras användningen från ändamål
för fritids- och idrottsområde till besöksanläggningar. Marken är
detaljplanelagd sedan tidigare. Gällande plan antogs 1979. All mark inom
planområdet ägs av Tidaholms kommun.
2020-03-26 § 40 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen
skulle ställa ut förslag till ny detaljplan för del av Stallängen 3:1 för samråd.
Under samrådstiden inkom 5 yttranden.
Granskningstiden är mellan 27 april till och med 17 maj 2020.
Genom ett ordförandebeslut lämnade kultur- och fritidsnämnden ett
samrådsyttrande utan erinran 2020-04-17. Kultur- och fritidsnämnden kunde
konstatera att man har ansvar för verksamheten i ishallen, som berörs av
detaljplanen. Att samordna fler idrottsverksamheter inom ett redan etablerat
idrottsområde bedömdes ha en positiv effekt.
Kultur- och fritidsnämnden såg positivt på detaljplanen för del av Stallängen
3:1 då hela planområdet får beteckningen R för besöksanläggningar. Möjligen
skulle användningen kunna preciseras till idrotts- och sportanläggningar för
tydlighetens skull. Samhällsbyggnadsnämnden kommenterade att
användningen R för besöksanläggningar kommer att kvarstå med
motiveringen att det ger en mer flexibel tolkning. Med hänsyn till omgivningen
är det bättre att ha en preciserad användningsbestämmelse för att bedöma en
eventuell påverkan. Bedömningen har gjorts att omgivningen klarar eventuell
framtida påverkan från planområdet.
R– Besöksanläggningar är en generell användningsbestämmelse som kan
användas för alla slag av besöksanläggningar. I detta fall handlar det om
idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader.
Kultur- och fritidsnämndens synpunkter i samrådet har besvarats eller
tillgodosetts.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
− Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att lämna yttrande om Detaljplan för del av Stallängen 3:1
”Sport- och ishallen”, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra
Götalands län utan erinran.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående granskning av detaljplan för del
av Stallängen 3:1, Tidaholms kommun”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2020-05-04.
 Delegationsbeslut ”Beslut om yttrande samråd Detaljplan för del av
Stallängen 3:1 ”Sport- och ishallen” – Padelhallen”, 2020-04-17.
 Plankarta Stallängen granskning.
 Planbeskrivning Stallängen granskning.
 Samrådsredogörelse Stallängen.
 Behovsbedömning Stallängen.
 SGI_ översiktlig bedömning.
 Rosenberg Tidaholm Geoteknik 161014.
 PM Dagvattenutredning.
 Förslag dagvattenhantering Rosenberg.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 46 Beslut om verksamhetsbidrag gällande vårterminen 2020 med
anledning av covid-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamhetsbidraget för
vårterminen 2020 skall hamna på som lägst samma nivå som
motsvarande period 2019. Föreningarna skall lämna in redovisning
enligt ordinarie rutiner.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av covid-19 har flera föreningar i kommunen tvingats ställa in
sina planerade träningar och matcher. Detta medför att verksamhetsbidraget
för vårterminen 2020 riskerar att hamna på en avsevärt lägre nivå än vid
normalläge. Föreningarna bedöms då hamna i en svår ekonomisk situation
som kan komma att påverka barn- och ungdomsidrotten i kommunen negativt.
Riksidrottsförbundet har meddelat att den totala summan för det statliga LOKstödet kommer att vara detsamma för 2020 som 2019. RF-SISU Västra
Götaland och Svenska Fotbollsförbundet vill se en liknande lösning för det
kommunala LOK-stödet. Genom att exempelvis basera beräkningarna för
idrottsföreningarna på motsvarande period föregående år.
Det är av stor vikt att stötta föreningarna i det svåra läge som drabbar
verksamheterna i sviterna av covid-19. Verksamhetsbidraget är ofta en viktig
del av föreningarnas inkomstkällor. För att trygga den inkomstkällan föreslås
att verksamhetsbidraget för vårterminen 2020 ska hamna på minst samma
nivå som under motsvarande period 2019. Dock föreslås föreningarna att som
vanligt lämna in redovisning. Detta för att få en bild av hur covid-19 har
påverkat verksamheterna, men också för att föreningarna ska ha möjlighet att
erhålla ett högre bidrag om verksamheten faktiskt ökat.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
verksamhetsbidraget för vårterminen 2020 skall hamna på som lägst
samma nivå som motsvarande period 2019. Föreningarna skall lämna
in redovisning enligt ordinarie rutiner.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 45/2020 ”Beslut om
verksamhetsbidrag gällande vårterminen 2020 med anledning av
covid-19”, 2020-04-28.
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsbidrag gällande vårterminen 2020 med
anledning av covid-19”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-0407.
 Skrivelse från RF-SISU Västra Götaland med anledning av covid-19,
2020-04-08.
 Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med anledning av Covid-19,
2020-04-01.
Sändlista
Berörda föreningar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 47 Beslut om ansökan från ILCO lokalförening Skaraborg om
utvecklingsbidrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ILCO lokalförening
Skaraborgs ansökan om utvecklingsbidrag.
Sammanfattning av ärendet
ILCO lokalförening Skaraborg (Tarm-, uro- och stomiförbundet) ansöker om
utvecklingsbidrag för utveckling av verksamheten, integration och friskvård. I
ansökan beskriver föreningen att bidraget ska användas för gemensamma
träffar och besöksverksamhet för medlemmar samt deras anhöriga. Ansökt
belopp uppgår till 1 200 kr.
I kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för bidrag till föreningslivet inom kultur-,
idrotts- och fritidsområdet framgår att för att en förening skall kunna få
föreningsbidrag och subventioner skall det vara en ideell förening som är
registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen i Tidaholm. Vidare ska
föreningen dela samhällets demokratiska värderingar och synsätt, vara
demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens
stadgar.
Bedömningen är att ILCO lokalförening Skaraborg ej omfattas av kultur- och
fritidsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag inom kultur-, idrotts- och
fritidsområdet och således inte är bidragsberättigad.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå
ILCO lokalförening Skaraborgs ansökan om utvecklingsbidrag.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 46/2020 ”Beslut om
ansökan från ILCO lokalförening Skaraborg om utvecklingsbidrag”,
2020-04-28.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från ILCO lokalförening Skaraborg”,
fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-04-07.
 Ansökan från ILCO lokalförening Skaraborg om utvecklingsbidrag,
2020-03-16.
 Verksamhetsberättelse 2019 inkl resultat och balansräkning - ILCO
lokalförening Skaraborg.
 Revisionsberättelse 2019 - ILCO lokalförening Skaraborg.
 Verksamhetsplan 2020 - ILCO lokalförening Skaraborg.
Sändlista
ILCO lokalförening Skaraborg
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till inköp av
9-mannamål
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IFK Tidaholm
för inköp av 9-mannamål med max 30 % av ansökt belopp vilket blir
9 750 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av
kvitton. Sista datum för redovisning 2020-08-31.
Sammanfattning av ärendet
IFK Tidaholm ansöker om bidrag till inköp av 9-manna mål. Fotbollsförbundet
har beslutat att 9-mannamatcher skall ha en ny typ av målbur som är
anpassad för spelformen. Ansökt belopp uppgår till 32 500 kr.
Det bedöms vara bidragsgrundande att införskaffa 9-mannamål till sin
verksamhet, då många ungdomar nyttjar dem. Det bedöms vara utvecklande
för verksamheten att kunna erbjuda 9-mannafotboll med rätt målburar.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till IFK Tidaholm för inköp av 9-mannamål med max 30 % av
ansökt belopp vilket blir 9 750 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning
samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2020-08-31.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 47/2020 ”Beslut om
ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till inköp av 9-mannamål”, 202004-28.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till inköp av 9manna mål”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-04-17.
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till inköp av 9-mannamål, 202004-08.
Sändlista
IFK Tidaholm

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 49 Delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum

2020-03-24

2020-03-30

Ärende/beslut

Ärendenummer

2.2

Lotteritillstånd
Beslut om tillstånd
enligt Spellagen

2.4

Beslut om
verksamhetsbidrag
till föreningar och
organisationer
enligt fastställda
regler

Beviljat
registreringslotteri
enligt 6 kap. 9 §
till Tidaholms
Hockeyförening.
KOF 2020/61

2020-04-02

1.1

Brådskande beslut

2020-04-17

1.1

Brådskande beslut

2020-04-17

1.1

Brådskande beslut

2020-04-17

Ordförandes sign

Beslutsnummer

Justerandes sign

Beslut om anstånd
gällande hyra för
lokal

Justerandes sign

KOF 2020/23
Utbetalning av
verksamhetsbidrag
för HT 2019.
176 296 kr.
KOF 2020/63
Beslut om anstånd
gällande hyra för
lokal
KOF 2020/71
Beslut om nytt
dataskyddsombud
kultur- och
fritidsnämnden
KOF 2020/66
Beslut om yttrande
samråd Detaljplan
för del av
Stalllängen 3:1
”Sport- och
ishallen” Padelhallen
KOF 2020/72
Beslut om anstånd
med betalning av
fakturor för
lokalhyra, Turbinen
Tidaholm AB

Utdragsbestyrkande
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2020-04-20

1.1

Brådskande beslut

2020-04-20

2.1

Öppettider

KOF 2020/74
Beslut om
undantagsregler vid
avbokning av
Tidaholms
sommargård med
anledning av covid19 - juni 2020
Museet håller
tillfälligt stängt 17/5,
24/5 och 31/5

Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
delegationsbesluten till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 48/2020
”Delegationsbeslut”, 2020-04-28.
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-03-19—04-21.
 Sammanställning verksamhetsbidrag VT17-HT19.
 Beslut om anstånd gällande hyra för lokal.
 Beslut om nytt dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden.
 Beslut om yttrande samråd Detaljplan för del av Stalllängen 3:1 ”Sportoch ishallen” – Padelhallen.
 Yttrande samråd Detaljplan för del av Stalllängen 3:1 ”Sport- och
ishallen” - Padelhallen .
 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms sommargård
med anledning av covid-19 - juni 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 50 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 § 49/2020 ”Inkomna
skrivelser och beslut”, 2020-04-28.
 Skrivelse från Folkbildningsrådet angående Ibn Rushd, 2020-04-29.
 Skrivelse från Arbetets museum och medlemsorganisationen
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd med anledning av
coronapandemins effekter arbetslivsmuseer, 2020-04-28.
 Exempel från arbetslivsmuseer, 2020-04-28.
 Ängelholms Flygmuseum_corona, 2020-04-28.
 Arbetslivsmuseer i Sverige, 2020-04-28.
 Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet med anledning av covid-19,
2020-04-22.
 Bilaga till skrivelse från Svenska Ridsportförbundet med anledning av
covid-19, 2020-04-22.
 Mottagningsbekräftelse från Datainspektionen, 2020-04-21.
 Kommunfullmäktiges beslut § 38/2020 ”Beslut om revidering av
inkallelseordning för mandatperioden 2019-2022”, 2020-03-30.
 Kommunstyrelsens beslut § 64/2020 ”Beslut om månadsrapport för
Tidaholms kommun avseende januari - februari år 2020”, 2020-04-01.
 Kommunstyrelsens beslut § 70/2020 ”Beslut om godkännande av
projektering av samlokalisering och samordning av verksamheterna
Barnens hus, turistbyrån och Tidaholms museum”, 2020-04-01.
 Nyhetsbrev från regional utveckling april 2020, 2020-04-09.
 Skrivelse från RF-SISU Västra Götaland med anledning av covid-19,
2020-04-08.
 Kommunbrev 2020 - verksamhet studieförbunden, 2020-04-07.
 Kommunstyrelsens beslut § 45/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje
för uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda”,
2020-03-04.
 Slutlig version - Riktlinje för uppvaktning och avtackning av anställda
och förtroendevalda, 2020-04-03.
 Skrivelse från Ideell kulturallians angående åtgärdsförslag för att värna
den lokala kulturen, 2020-04-02.
 Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med anledning av Covid-19,
2020-04-01.
 Kommunfullmäktiges beslut § 40/2020 ”Beslut om anstånd m.m.
gällande taxor samt hyra för lokal”, 2020-03-30.
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 Kommunstyrelsens beslut § 21/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje
för representation”, 2020-02-05.
 Slutlig version - Riktlinje för representation, 2020-03-23.
 Kommunfullmäktiges beslut § 16/2020 ”Beslut om revidering av
finanspolicy”, 2020-02-24.
 Slutgiltig version – Finanspolicy, 2020-03-23.
 Kommunstyrelsens beslut § 17/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje
för operativ finansverksamhet”, 2020-02-05.
 Slutlig version - Riktlinje för operativ finansverksamhet, 2020-03-23.
 Kommunstyrelsens beslut § 18/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje
för kommunal borgen till föreningar”, 2020-02-05.
 Slutlig version - Riktlinje Kommunal borgen föreningar, 2020-03-23.
 Brev från Skaraborgs tingsrätt i B 5023-19, 2020-03-11.
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§ 51 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 de
aktuella kurserna och konferenserna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 50/2020 ”Kurser
och konferenser”, 2020-04-28.
 Inbjudan till - utställning Exchange between Chinese & West Swedish
printmaking arists 200502—31.
 Inbjudan till - Nytt datum för Träffpunkt Idrott 200831—0902.
 Inbjudan till - A Greener Game 200910.
 Inbjudan till - Nytt datum! ”Ungdomskonferens 2020”! 200923.
 Inbjudan till - Nytt datum! Konferens ”Ung Livsstil 2020” 200924
 Inbjudan till - Konferens om lokal utveckling av ungdomspolitiken
201013—14.
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§ 52 Information
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fritid
− Simskola och babysim i badhuset Forshallen är inställda resten av
vårterminen på grund av covid-19.
− Enligt rekommendation från Svenska Badbranschen håller ångbastun i
badhuset Forshallen stängt tills vidare och alla andra bastur håller
temperatur på minst 80 grader på grund av covid-19.
− Idrottsskolan är inställd på grund av covid-19, men planering av
aktivitetsveckor med prova-på-verksamhet utomhus pågår.
− Sommarsimskolan är inställd på grund av covid-19, men alternativa
insatser planeras.
− SISU Idrottsutbildarna har genomfört ett utbildningstillfälle för
föreningar som vill ha hjälp med ansökningar till Riksidrottsförbundet
när det gäller kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av
covid-19.
− Ordförande, kultur- och fritidschef samt fritidssamordnare har träffat
representanter från Tidaholms SOK Sisu angående ytterligare bidrag
till utbyggnad av snösystem och ett nytt ärende kommer att väckas på
kultur- och fritidsnämndens kommande arbetsutskott.
− Kommunen har meddelat arrangörerna av U6 Cycle Tour och
Giffcupen att kommunen inte kan upplåta lokaler till eller på andra sätt
stötta evenemang som strider mot rådande rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten med anledning av covid-19.
Kultur
− Den planerade 1 maj-marschen med Vulcans musikkår blev istället en
konsert som genomfördes under ändrade former med anledning av
covid-19 och väderförhållandena.
− Konstföreningen har ställt in sin vårutställning i Konsthallen på grund
av covid-19.
− Nationaldagsfirandet är inställt på grund av covid-19, men någon form
av webbsändning kommer att genomföras.
− Planering pågår av Musik i Bruksvilleparken under ändrade former på
grund av covid-19.
− Scanningen av området kring Gestilren är planerad till 13 september.
− Anmälan för medverkan under Konstnatten är framflyttad till 1 juni.
− I slutet av april invigdes ett nytt konstverk ”Pink points” av
Tidaholmskonstnären Karin Hurtig på Gamla torget och inför detta har
också bänkar bytts ut.
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8 maj presenterades skissförslaget för konstnärlig utsmyckning vid
idrottshallen Rosenberg.
Ett schackbräde kommer att anläggas framför Bibliotekshuset där de
stora schackpjäserna från Gamla torget kommer att användas.
Flytten av ”lekbrandbilen” till Gamla torget kommer inte att bli av på
grund av säkerhetsregler för lekanordningar.
Med anledning av covid-19 kommer tillsammans med ABF och socialoch omvårdnadsförvaltningen en serie med tio spelningar spelas in
och sändas via Youtube, med länk från kommunens hemsida.
Med anledning av covid-19 kommer ett antal uppdragsstationer för
barn att uppföras på Turbinhusön i samarbete med Familjecentralen.

Bibliotek - Öppen ungdomsverksamhet
− Med anledning av covid-19 erbjuder biblioteket hemleverans av böcker
och medier till personer som är sjuka eller över 70 år.
− Med anledning av covid-19 erbjuder biblioteket alla bokpåsar som kan
hämtas i biblioteket eller på trappan.
− Med anledning av covid-19 genomförs bibliotekets bokcirkel för vuxna
tillsvidare digitalt.
− Biblioteket erbjuder digital lösning för ”8-årsboken” med anledning av
covid-19.
− Sagostund och barnteater på biblioteket har ställts in på grund av
covid-19.
− Bokklubb för ungdomar på biblioteket kommer att genomföras med ett
annorlunda upplägg på grund av covid-19.
− Bibliotekspersonalen erbjuds under covid-19 möjlighet att förbättra sin
litteraturkunskap genom läsning av skönlitteratur och digitala kurser.
− Planering för synkning av bemanning under perioden med turistbyrån i
biblioteket pågår.
− Biblioteket har blivit beviljade litteraturstöd från Kulturrådet för att
marknadsföra de böcker som ingår i Kulturrådets distributionsstöd.
− Det har inkommit två klagomål via kommunens
synpunktshanteringssystem angående att kommunen inte längre
erbjuder konsumentrådgivning.
− Den öppna ungdomsverksamheten har väldigt få besökare och har vid
några tillfällen stängt för att det inte har funnits några besökare alls.
− Planering av alternativa aktiviteter i den öppna ungdomsverksamheten,
som till exempel filmkväll på Sagabiografen, pågår.
− Planering inför årets sommarkollo i Gamla köpstad ligger kvar.
Museum – turistbyrån – Barnens hus
− Museet förbereder inför ombyggnation.
− Turistbyrån planerar inför den tillfälliga flytten till biblioteket.
− U6 Cycle Tour 2020 ställs in på grund av covid-19.
− Barnens hus har börjat förbereda inför flytt till museet.
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Folkhälsa
− Uppdaterad version av aktivitetsguiden för familjer med barn i åldern 05 år kommer att tryckas inom kort.
− Folkhälsoavtalet som är tecknat mellan Region Västra Götalands Östra
hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunen kommer att uppdateras.
Förvaltningen
− En organisationsförändring i förvaltningen planeras.
− En fråga om övertagande av skateramper placerade i Godsmagasinet
har inkommit.
Nämndens deltagande i styrelser
− Ordföranden närvarade vid Musik i Tidaholms styrelsemöte 4 maj.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 51/2020
”Information”, 2020-04-28.
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§ 53 Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren lyfter frågan angående ansökan om
folkhälsomedel från Folkhälsorådet för att arrangera sommarlovsaktiviteter
med anledning av covid-19. Arbetsnamnet för projektet är ”Sommararena
Bruksvilleparken”.
Förvaltningen får i uppdrag att skicka in ansökan till Folkhälsorådet och ett
ordförandebeslut kommer att fattas.
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§ 54 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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