1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-18

Stadshuset Sessionssalen, 2020-02-18 kl. 09:00-12:00
§§ 1-22
Beslutande
Bengt Karlsson (S) ordförande, Anneli Sandstedt (C), Michelle Hjerp Holmén (S), Lars-Ove
Larsson (V), Petri Niska (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ulla Brissman (S), Per-Erik Vrang (M)
Ersättare
Lisa Öhgren (S), Christopher Vipond (MP), Halina Gustavsson (L)
Tjänstepersoner
Pema Malmgren, Louise Holmvik, Daniel Andersson, Åsa Sjögren
Justering
Utses att justera: Anneli Sandstedt
Justeringens tid: 2020-02-19
Underskrift sekreterare
Underskrift ordförande
Underskrift justerare

Utdragsbestyrkande

Åsa Sjögren

Bengt Karlsson

Anneli Sandstedt

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-02-19 – 2020-03-12
Nämnd/styrelse
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18
Protokollet förvaras:
Kultur- och fritidskontoret
Underskrift
Åsa Sjögren

Utdragsbestyrkande

2020-02-18

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-18

Innehållsförteckning
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22

Utdragsbestyrkande

Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- och
fritidsnämnden avseende år 2019
Beslut om redovisning för fonden Ingemar Karlsson på
Hägnelund 2019
Beslut om återrapportering av 2019 års statsbidrag för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
Beslut om uppföljning intern kontrollplan för kultur- och
fritidsnämnden år 2019
Beslut om projektering Barnens hus
Beslut om medborgarförslag om att kommunen ställer upp
en äppelmustare på till exempel torget
Beslut om begäran om yttrande- förslag på en gemensam
kostorganisation
Beslut om begäran om yttrande angående förslag på
reviderad Kost- och livsmedelspolicy
Beslut om revidering av sammanträdesplan KFN 2020
Beslut om justering av hyresavgifter för kulturlokaler som
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden
Beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar
och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och
fritidsnämnden
Beslut om justering av tillståndsavgift för registreringslotteri
Beslut om ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om
anslag för år 2020
Beslut om Musik i Bruksvilleparken 2020
Beslut om Idrottsskola 2020
Beslut om ansökan från Tidaholms G&IF om bidrag till 9manna mål till Giffcupen
Delegationsbeslut
Inkomna skrivelser och beslut
Kurser och konferenser
Information
Övriga frågor
Mötet avslutas

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

2020/9

§ 1 Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- och
fritidsnämnden avseende år 2019
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kultur- och fritidsnämnden 2019.
Kultur- och fritidsnämnden gör ett litet positivt resultat 2019.
Kultur- och fritidsnämndens totala budget för 2019 uppgår till 33 miljoner
kronor och utfallet är i nivå med budget. Resultatet innehåller både positiva
och negativa avvikelser för de olika verksamheterna.
Bidrag har erhållits från Socialstyrelsen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter,
Totalt erhölls ca 205 000 kronor för 2019.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 1/2020 ”Beslut om
verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år
2019”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019”, kulturoch fritidschef Pema Malmgren, 2020-01-23.
 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019.
 Redovisning av avtalssamverkan 2019 för kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
verksamhetsberättelse avseende år 2019 samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport
med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna densamma
till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Beslut om redovisning för fonden Ingemar Karlsson på
Hägnelund 2019
Sammanfattning av ärendet
Under år 2019 har 452 poster med fotografier scannats in i museets bildarkiv.
Merparten av bilderna är från Signe Lidwalls donation.
257 poster med föremålsdonationer som museet har fått in under året har
skrivits in i museets föremålsarkiv. En stor donation av presentaskar med
tändstickor kommer från en före detta anställd på Swedish Match.
Museet har under år 2019 fått in 10 böcker som skrivits in i databasen.
190 poster som rör arkivhandlingar har skrivits in i databasen.
Under 2019 har 1006 poster med gamla föremål digitaliserats. Dessa föremål
har donerats till museet under tidigare år.
200 fotografier har under året laddats upp på webtjänsten Flickr. Sammanlagt
finns nu 8832 fotografier som allmänheten kan ta del av via webtjänsten.
Museet har disponerat 2 265,08 kr på inköp av arkivkartonger, etiketter med
snören och syrefria kuvert till museets fotografier. Detta ger en kvarvarande
summa på 298 362,25 kr.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 2/2020 ”Beslut om
redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2019”, 202002-04.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport Ingemar Karlsson på Hägnelund för
verksamhetsåret 2019”, besökssamordnare Antonia Karlsson, 202001-10.
 Avräkning Fonden för Ingemar Karlsson på Hägnelund 2019, 2020-0120.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och lägga redovisning för fonden Ingemar Karlsson på
Hägnelund 2019 till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och lägga
redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2019 till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Beslut om återrapportering av 2019 års statsbidrag för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år, för år 2019.
Bidragsmottagare ska senast den 10 januari 2020 återrapportera till
Socialstyrelsen hur bidraget har använts. Om inte hela statsbidraget använts
under 2019 ska kvarstående medel återbetalas till Socialstyrelsen. Kommunen
kan också bli återbetalningsskyldig om medlen inte har använts enligt villkoren
för statsbidraget.
Det finns stora behov av att anordna aktiviteter för barn under sommaren i
Tidaholm. Tidaholms kommun har med hjälp av bidraget kunnat bredda
utbudet av aktiviteter så att fler vill delta och de egna sommarlovsaktiviteterna
har fått mer resurser. Med hjälp av bidraget har kultur- och fritidsförvaltningen
kunnat anordna sommarkollo, sommarboken, idrottsskola, kreativa veckor,
pysselverkstad, fiske, minigolf, bowling, turneringar, cirkusskola,
musikarrangemang samt bussutflykter.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 3/2020 ”Beslut om
återrapportering av 2019 års statsbidrag för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av 2019 års statsbidrag för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2020-01-24.
 Återrapportering av 2019 års statsbidrag för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter, 2020-01-02.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och lägga återrapportering av 2019 års statsbidrag för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och lägga
återrapportering av 2019 års statsbidrag för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Beslut om uppföljning intern kontrollplan för kultur- och
fritidsnämnden år 2019
Sammanfattning av ärendet
Rapport om uppföljning av den interna kontrollplanen för kultur- och
fritidsnämnden år 2019.
Förvaltningen har genom kontroller genomfört en uppföljning av kultur- och
fritidsnämndens interna kontrollplan för år 2019.
Enligt de kontroller som genomförts i uppföljningen av den interna
kontrollplanen så finns fortfarande några brister i rutiner, men totalt så krävs
inga särskilda åtgärder för de områden som den interna kontrollplanen berör.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 4/2020 ”Beslut om
uppföljning intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2019”,
2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning intern kontrollplan för kultur- och
fritidsnämnden år 2019”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 202001-28.
 Uppföljning intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2019.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad rapport om uppföljning intern kontrollplan för
kultur- och fritidsnämnden år 2019 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 2019
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Beslut om projektering Barnens hus
Sammanfattning av ärendet
I en förstudie har kultur- och fritidsnämnden redovisat verksamhetsargument
för placering av Barnens Hus, bedömning av investeringskostnader,
driftskostnader och verksamhetspåverkan. Nämndens slutsats/beslut är att en
flytt av verksamheten till Tidaholms Museum är mest fördelaktigt.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 160/2018 att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att göra en projektering (i samråd med kultur- och
fritidsnämnden) enligt den upprättade förstudien. Medel för projektering ryms
inom anslagen budget.
Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har i samråd
genomfört projektering, tagit fram ritningar och uppdaterat
totalkostnadskalkylen. Bedömningen är att projektet bör genomföras som
partnering då byggnation ska ske i en byggnad från 1871 och det är
nödvändigt att under projektet kunna göra justeringar och ändringar.
Byggnaden har stora utmaningar och det finns osäkra faktorer. Bland dessa
kan nämnas markfukt, brandskydd, fuktskador i tak, underhållsbehov,
plåtväggar som ska bevaras, vatten- och avloppanslutningar.
Det som ska åtgärdas för att fastigheten Ön 1, Vulcans väg 5, ska bli
funktionell för muséet, turistbyrån och Barnens hus är nedanstående.
På plan 1:
- Iordningställa östra delen av byggnaden för Barnens hus
- Nytt café-kök
- Ny hiss till plan 2
- Nytt vindfång
- Ny personaltoalett för cafépersonal
- Ny tvättstuga/städ
- Ny snickeriyta i nuvarande kallställt plåtskjul
- Ny sömnadsateljé
På plan 2:
- 8 st nya kontorsplatser fördelat på 4 st cellkontor och 4 st i ett landskap
- Nya omklädningsrum (dam resp herr)
- Ny RWC
- Nytt personalkök
- Nytt personalrum
- Nytt städ
En preliminär tidsplan har tagits fram där förfrågningshandlingar ska vara klara
i slutet januari/början februari så att upphandling av entreprenör kan ske i
mars/april med förhoppning om utförande maj/juni – augusti/september med
inflyttning och öppning för allmänheten under hösten 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Investeringskostnaden är beräknad i två delar. Kostnadsberäkning för
ombyggnation och anpassning av lokalerna inklusive ytterligare medel för
projektering och oförutsedda kostnader är 5,7 mnkr, iordningställandet av ny
inredning till verksamheten Barnens hus beräknas till 0,8 mnkr. Ny
totalkostnadskalkyl efter projektering uppskattas till 6,5 mnkr.
Den bedömda investeringsutgiften är inom ramen för de reserverade medlen i
investeringsbudgeten. Projekteringen har dragit slutsatsen att det saknas en
post för oförutsedda kostnader och viss del av projekteringskostnaden.
Orsaken till potentiella merkostnader kan hänföras till att byggnaden är nästan
150 år gammal och det har varit mycket svårt att förutse alla kostnader och
utmaningar som detta medför. Dessutom sattes investeringsbudget till 6 mnkr
efter förstudien som gjordes 2018 och har sedan inte reviderats.
Projekteringen har beräknat investeringskostnaden till 6,5 mnkr, vilket är 0,5
mnkr högre än förstudiens beräkning. Den nya bedömningen är kompletterad
utifrån en grundligare genomgång av byggnaden. Med hänsyn till byggnadens
ålder på 150 år har det varit svårt att förutse alla kostnader. Därmed har
projekteringen bedömt att den totala investeringskostnaden uppgår till 6,5
mnkr, inklusive vissa oförutsedda kostnader.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering för flytt av Barnens hus
till Tidaholms museum”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 202001-21.
 Kommunfullmäktiges beslut § 160/2018 ”Beslut om projektering
Barnens Hus”, 2018-12-17.
 Kommunfullmäktiges beslut § 85/2018 ”Beslut om strategisk plan och
budget 2019-2021”, 2018-06-25.
 Ritning
Förslag till beslut
− Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta
− att godkänna projektering samt skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsen för handläggning.
− att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anslå 0,5 mnkr ytterligare i investeringsmedel, till totalt 6,5 mnkr.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar
− att godkänna projektering samt skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsen för handläggning.
− att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anslå 0,5 mnkr ytterligare i investeringsmedel, till totalt 6,5 mnkr.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 6 Beslut om medborgarförslag om att kommunen ställer upp en
äppelmustare på till exempel torget
Sammanfattning av ärendet
2019-04-28 skickade Evelina Westlund in ett medborgarförslag till Tidaholms
kommun. Hon vill att kommunen ställer upp en äppelmustare på till exempel
torget en lördag så att alla med villaträdgårdar skulle kunna komma dit och
musta.
2019-05-27 beslutade kommunfullmäktige att hänskjuta medborgarförslaget
om äppelmustare på till exempel torget till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut.
Medborgarförslagsställaren har avböjt erbjudandet om att närvara på kulturoch fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde för att presentera förslaget.
Innan kultur- och fritidsnämnden beslutar om medborgarförslaget har
kommunstyrelsen (näringslivsenheten) lämnat sina synpunkter.
Näringslivsenheten anser att det är ett mycket bra förslag att ha en
äppelmustare på till exempel på torget men det bör drivas av en entreprenör.
Kommunstyrelsen föreslår kultur- och fritidsnämnden att avslå
medborgarförslaget om att ställa upp en äppelmustare till exempel på torget.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 6/2020 ”Beslut om
medborgarförslag om att kommunen ställer upp en äppelmustare på till
exempel torget ”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ” Medborgarförslag om att kommunen ställer upp en
äppelmustare på till exempel torget”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2020-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående medborgarförslag”, kanslichef
Anna Eklund, 2019-11-15.
 Kommunstyrelsens beslut § 213/2019 ”Beslut om yttrande angående
medborgarförslag om äppelmustare”, 2019-11-27.
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående medborgarförslag”,
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2019-09-18.
 Medborgarförslag om att kommunen ställer upp en äppelmustare på till
exempel torget, 2019-04-28.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om att ställa upp en äppelmustare på till exempel
torget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om
att ställa upp en äppelmustare på till exempel torget.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Evelina Westlund

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 7 Beslut om begäran om yttrande- förslag på en gemensam
kostorganisation
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 164/2019 att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett underlag till en gemensam
kostorganisation underställd samhällsbyggnadsnämnden samt att inhämta
berörda nämnders yttranden i frågan.
Kommunledningsförvaltningen önskar därmed inhämta kultur- och
fritidsnämndens synpunkter i ärendet. Yttrandet bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 2020-02-11.
Kommunledningsförvaltningen fick i samband med beslutet om reviderad
strategisk plan och budget för åren 2019-2021 i uppdrag av kommunstyrelsen
att utreda förutsättningar för en gemensam kostenhet för social- och
omvårdnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Detta med
syfte att säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och
måltidsproduktion. En utredning har genomförts och presenterats av anlitad
konsultfirma.
Resultatet av utredningen visar på att det finns förutsättningar för en
gemensam måltidsorganisation i Tidaholms kommun, utifrån sociala,
ekonomiska och miljömässiga aspekter. Utredningen utmynnar därefter i ett
förslag att inrätta en gemensam kostorganisation med placering på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär att samhällsbyggnadsnämnden
blir ansvarig nämnd för kommunens kostorganisation.
Samhällsbyggnadsnämnden bedöms av utredningen att vara en lämplig
nämnd bland annat då det är en neutral placering.
Kultur- och fritidsförvaltningen har caféverksamhet i Barnens hus, Forshallen
och i den öppna ungdomsverksamheten. Utredaren konstaterar att i dessa
caféer rådde en god ordning i kök, dokumentation och lokaler. Utredaren
menar att den kostpolicy som kommunen har bör gälla samtliga verksamheter
i synnerhet i den öppna ungdomsverksamheten, men att man gör vissa avsteg
från kostpolicyn förefaller rimligt när det gäller Barnens hus då besökare vistas
här vid enstaka och festliga tillfällen. I Forshallens café kan man erbjuda enkla
hälsosamma alternativ. Samtidigt som besökare är av olika åldrar och utbudet
kan inte vara alltför snävt hälsosamt, då medhavd förtäring skulle omintetgöra
den satsningen. Dock bör utbudet ses över så att det finns en proportionalitet.
Med enkla medel kan även exponeringen locka till ändrat köpbeteende.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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I kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns tre caféer. Utredaren
bedömer att medarbetarna på dessa bör tillhöra den förvaltning de verkar i,
men samtidigt föreslås att en måltidsorganisation kan fungera som ett
kunskapsstöd åt verksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden delar utredarens bedömning om att
caféverksamheten inte är en primär, men en integrerad del av verksamheten,
men att samverkan med en blivande kostorganisation kring
kompetensutveckling och kunskapsstöd är viktigt.
Kultur- och fritidsnämnden ser i övrigt positivt på förslaget att inrätta en
gemensam kostorganisation med placering på samhällsbyggnadsförvaltningen, som innebär att samhällsbyggnadsnämnden blir ansvarig
nämnd för kommunens kostorganisation.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 7/2020 ”Beslut om
begäran om yttrande- förslag på en gemensam kostorganisation”,
2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förslag på en gemensam
kostorganisation”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-01-10,
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande- förslag på en gemensam
kostorganisation”, kanslichef Anna Eklund, 2019-11-12.
 Måltidsutredning i Tidaholms kommun, 2019-10-02.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna
ovanstående slutsatser som yttrande angående förslag på en
gemensam kostorganisation.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna ovanstående slutsatser
som yttrande angående förslag på en gemensam kostorganisation.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

2019/107

§ 8 Beslut om begäran om yttrande angående förslag på reviderad
Kost- och livsmedelspolicy
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta revidera kost- och livsmedelspolicyn. Syftet med revideringen är att ge
utrymme för att i större utsträckning satsa på närproducerade och
säsongsanpassade råvaror.
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs
av förslaget lämnar sina synpunkter. Yttrandet från kultur- och fritidsnämnden
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-03-05.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att i större utsträckning kunna
satsa på närproducerade och säsongsanpassade råvaror. Verksamheterna
som hanterar livsmedel i Tidaholms kommun ska medverka till att skapa det
hållbara samhället genom att detta påverkar klimatet på ett positivt sätt då
transporter minskar och minskat matsvinn leder till ökad hållbarhet.
Minska miljöpåverkan genom att minska matsvinnet, separera matavfall från
övrigt avfall, minska transporter av livsmedel, främja säker
livsmedelshantering och hållbar utveckling stämmer väl med det miljöarbete
som pågår i kultur- och fritidsförvaltningen kopplat till miljödiplomeringen.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 8/2020 ”Beslut om
begäran om yttrande angående förslag på reviderad Kost- och
livsmedelspolicy”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förslag på reviderad kost- och
livsmedelspolicy”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering kostpolicy”, förvaltningsekonom Marie
Vitenberg, 2019-09-17.
 Kost- och livsmedelspolicy förslag på revidering från BUN 2019, röd,
grön text, 2019-12-03.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 105/2019 ”Beslut om
revidering av livsmedels- och kostpolicy”, 2019-10-17.
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förslag på reviderad
Kost- och livsmedelspolicy”, kanslichef Anna Eklund, 2019-12-03.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad kost- och
livsmedelspolicy.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslag till reviderad kost- och livsmedelspolicy.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

2020/14

§ 9 Beslut om revidering av sammanträdesplan KFN 2020
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 § 115/2019 att reducera
antalet ordinarie nämndsammanträden för kultur- och fritidsnämnden till högst
8 sammanträden per år fr o m 2020. Den fastställda sammanträdesplanen för
kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2020 behöver därmed
revideras.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår flytt av arbetsutskottets sammanträde 3
mars till 17 mars kl. 8.30 samt flytt av kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 17 mars till 31 mars kl. 9.00. Kultur- och fritidsförvaltningen
föreslår att ställa in arbetsutskottets sammanträde 31 mars samt kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 14 april.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 10/2020 ”Beslut om
revidering av sammanträdesplan KFN 2020”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av sammanträdesplan KFN 2020”, kulturoch fritidschef Pema Malmgren, 2020-01-14.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 90/2019 ”Beslut om
sammanträdesplan KFN 2020”, 2019-10-15.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 115/2019 ”Beslut om
verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år
2020”, 2019-12-10.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att flytta
arbetsutskottets sammanträde från 3 mars till 17 mars och att flytta
kultur- och fritidsnämndens sammanträde från 17 mars till 31 mars
samt att ställa in arbetsutskottets sammanträde 31 mars och kulturoch fritidsnämndens sammanträde 14 april.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta arbetsutskottets
sammanträde från 3 mars till 17 mars och att flytta kultur- och
fritidsnämndens sammanträde från 17 mars till 31 mars samt att ställa
in arbetsutskottets sammanträde 31 mars och kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 14 april.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

2020/13

§ 10 Beslut om justering av hyresavgifter för kulturlokaler som
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 § 115/2019 att uppdra till
förvaltningen att verkställa föreslagna anpassningsåtgärder för 2020-2021. En
åtgärd är att öka intäkter i bibliotekshuset och därmed bör en översyn av
hyresavgifter göras.
Hyresavgifterna för uthyrning av stora salen i bibliotekshuset reglerades
senast 2016-03-01 och för Saga teaterbiografen senast 2011. Det anses
därför vara motiverat med en justering av hyresavgifterna.
Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och i förvaltningens förslag
finns en ansats att få hyrorna att harmonisera mellan de olika lokalerna.
Kulturlokaler
Kategori A: Föreningar, lokala studieförbund och kommunal verksamhet
Kategori B: Företag och statlig/regional verksamhet
Kategori C: Enskilda personer
Kategori D: Offentlig fest med entréavgift
Bibliotekshuset, stora salen
Nuvarande hyresavgift
Kategori A

Förslag ny hyresavgift

hyra hel dag

1 500,-

hyra hel dag

2 000,-

hyra halv dag
(kl. 8-13, 14-21)

800,-

hyra halv dag
(kl. 8-13, 14-21)

1 000,-

tillägg för läktare

500,-

utgår

x

övning

400,-

ersätts av hyra halv dag

x

hyra hel dag

3 500,-

Kategori B
hyra <100 pers

2 500,-

utgår

x

hyra >100 pers

3 500,-

utgår

x

tillägg för läktare

500,-

utgår

x

tillträde dagen innan
tidigast kl. 17

400,-

hyra halv dag (kl. 8-13, 1421)

1 800,-

hyra hel dag

2 500,-

Kategori C

Ordförandes sign

hyra <100 pers

2 000,-

utgår

x

hyra >100 pers

3 500,-

utgår

x

tillägg för läktare

500,-

utgår

x

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

tillträde dagen innan
tidigast kl. 17

400,-

hyra halv dag
(kl. 14-21)

1 300,-

Kategori D

hyra hel dag

10 000,-

hyra hel dag

10 000,-

Övrigt

tillägg utbyggnad scen

600,-

tillägg utbyggnad scen

1 000,helg
2 000,-

tillägg extra städ

500,-

tillägg extra städ

1 000,-

tillägg möblering av större
arrangemang

600,-

tillägg möblering

600,-

portabel ljudanläggning

500,-

utgår

x

Läktaren

500,/tillfälle

Hyra
konferens

300,/tillfälle
3 000,/termin
300,/tillfälle

Hemgården
Läktaren

Saga teaterbiografen
Nuvarande hyresavgift

Förslag ny hyresavgift

Kategori A

Grundhyra

1 000,-/dag

hyra hel dag

2 000,-

400,första tim
2 000,-/dag

scenhyra för repetition
halv dag (kl. 8-13, 14-21)
Vid entrébelagda
arrangemang 10% av
biljettintäkterna dock lägst
enligt hyresavgiften.

1 000,-

Kategori B

Scenhyra
för repetition
Vid entrébelagda
arrangemang 10% av
biljettintäkterna dock lägst
enligt hyresavgiften.

600,första tim
200,/påbörjad
tim
250,-/tim

Hyra halv dag
(kl. 8-13, 14-21)
ersätts av hyra halv dag

därefter A+B
Övrigt

3 500,-

1 800,x

tillägg vaktmästare/
scentekniker

400,-/tim

tillägg extra städ

1 000,-

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 11/2020 ”Beslut om
justering av hyresavgifter för lokaler som hyrs ut via kultur- och
fritidsnämnden”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Justering av hyresavgifter för kulturlokaler som hyrs
ut via kultur- och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2020-01-22.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta nya
hyresavgifter för kulturlokaler enligt förslag som ska gälla från och med
2020-07-01.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta nya hyresavgifter för
kulturlokaler enligt förslag som ska gälla från och med 2020-07-01.
Sändlista
Berörda föreningar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

2020/13

§ 11 Beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar
och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 § 115/2019 att uppdra till
förvaltningen att verkställa föreslagna anpassningsåtgärder för 2020-2021. En
åtgärd är att öka intäkter i idrottshallarna och därmed bör en översyn av
hyresavgifter göras.
Hyresavgifterna för idrottshallar reglerades senast 2009-09-01, för
konstgräsplanen 2010-07-01 och för Tidaholms sommargård 2015-01-01. Det
anses därför vara motiverat med en justering av hyresavgifterna.
Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och i förvaltningens förslag
finns en ansats att få hyrorna att harmonisera mellan de olika lokalerna.
Idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård
För att föreningarna ska få möjlighet att ta höjd för ökade hyreskostnader bör
vissa hyresavgifter höjas stegvis under en treårsperiod. Hyresavgifter för
övriga bokare samt andra kommuner kan höjas redan år ett. Vid jämförelse
med andra kommuner i närområdet bedöms nuvarande hyresavgifter för
företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner vara låga
varpå en högre höjning är motiverad.
Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet
inomhus
Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen
Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen
Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner
Sparbankshallen, Idrottshallen (stora salen), Forshallen (stora salen)
Nuvarande hyresavgift

Förslag ny hyresavgift

Träningar

År 2020

År 2021

År 2022

Kategori A

Kronor per timme

50

55

60

65

Kategori B

Kronor per timme

70

75

80

85

Kategori C

Kronor per timme

200

250

Kategori D

Kronor per timme

250

350

Kronor per match

500

530

560

600

Matcher/arrangemang
för föreningar i
kommunen
Seniormatcher
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Övriga matcher

Kronor per timme

100

110

Övriga arrangemang

Kronor per timme

175

250

115

120

Forshallen (lilla salen)
Nuvarande hyresavgift

Förslag ny hyresavgift
År 2020

År 2021

År 2022

Kategori A

Kronor per timme

35

40

45

50

Kategori B

Kronor per timme

45

50

55

60

Kategori C

Kronor per timme

90

110

Kategori D

Kronor per timme

130

200

Forshallen (simhallen)
Nuvarande hyresavgift

Förslag ny hyresavgift

Träningar
TSS

Kronor per timme

50

År 2020

År 2021

År 2022

55

60

65

Matcher/arrangemang
TSS

Kronor per timme

120

Hyra av simhall
Max 30 personer (minst 2
timmar)
Mer än 30 personer (minst
2 timmar)
Skolor från andra
kommuner
Hyra av simhall + relax
(minst 2 timmar)

Kronor per timme

600

600

Kronor per timme

1 200

1 200

Kronor per timme

600

600

Max 30 personer

Kronor per timme

1 250

1 250

Mer än 30 personer

Kronor per timme

2 500

2 500

Max 30 personer

Kronor per timme

750

750

Mer än 30 personer

Kronor per timme

1 500

1 500

Kronor

3 500

3 500

Kronor per timme

300

300

Grundavgift

100

100

Hyra av relax (minst 2
timmar)

Hyra av simhall + relax +
bastu extreme
Max 20 personer
Hyra av undervisningseller hoppbassäng
Under öppettid
Övrigt
Hyra av simbana
(entréavgift tillkommer)
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Barnkalas under öppettid
(inkl. fika, maxtid 2 timmar)
Mermaidingkalas under
öppettid (30 min lektion,
inkl. fika, maxtid 2 timmar)
Mermaidingkalas utanför
öppettid (30 min lektion,
inkl. fika, maxtid 2 timmar)
Prova på mermaiding
under öppettid (30 min
lektion)
Bastu extreme (2,5
timmar, minst 5 personer
och max 20 personer, inkl.
tilltugg)
Hyra av motionshall under
skoltid

Kronor per barn

100

100

Kronor per barn

120

120

30 + hyra
av
simhall
50 +
entréavgi
ft

30 + hyra
av
simhall
50 +
entréavgi
ft

Kronor

3 000

3 000

Kronor per elev

40

40

Kronor per barn
Kronor per barn/vuxen

Ishallen
Nuvarande hyresavgift

Förslag ny hyresavgift

Träningar

År 2020

År 2021

År 2022

Kategori A

Kronor per timme

50

55

60

65

Kategori B

Kronor per timme

100

110

120

130

Kategori C

Kronor per timme

220

270

Kategori D

Kronor per timme

350

450

Seniormatcher

Kronor per match

500

530

560

600

Övriga matcher

Kronor per timme

100

110

115

120

Matcher/arrangemang
för föreningar i
kommunen

Konstgräsplan
Nuvarande hyresavgift

Förslag ny hyresavgift

Träning 11-manna

År 2020

År 2021

År 2022

60

65

50

55

560

600

Föreningar i kommunen

Kronor per timme

50

55

Föreningar från andra
kommuner

Kronor per timme

250

350

Föreningar i kommunen

Kronor per timme

40

45

Föreningar från andra
kommuner

Kronor per timme

250

350

Föreningar i kommunen

Kronor per match

500

530

Föreningar från andra
kommuner

Kronor per timme

250

350

Träning 7-manna

Match 11-manna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Match 7-manna
Föreningar i kommunen

Kronor

120/h

Föreningar från andra
kommuner

100/matc
h

Kronor per timme

250

350

Tidaholms sommargård
Nuvarande hyresavgift

Förslag ny hyresavgift
År 2020

Föreningar och
organisationer inom
Tidaholms kommun
Privatpersoner och
företag inom Tidaholms
kommun
Boende och verksamma
utanför Tidaholms
kommun
Husvagnstaxa

År 2021

Kronor per dygn

1 800

2 000

Kronor per dygn

2 400

2 600

Kronor per dygn

3 500

4 000

Kronor per dygn

200

200

500

750

Hela
taxan*

Hela
taxan*

Återbud senast en
Kronor
månad innan
Återbud senare än en
Kronor
månad innan
*Halva taxan om tiden blir uthyrd

År 2022

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 11/2020 ”Beslut om
justering av hyresavgifter för lokaler som hyrs ut via kultur- och
fritidsnämnden”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”,
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-01-23.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta nya
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård enligt
förslag som ska gälla från och med 2020-07-01, 2021-01-01 samt
2022-01-01.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta nya hyresavgifter för
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård enligt förslag som ska
gälla från och med 2020-07-01, 2021-01-01 samt 2022-01-01.
Sändlista
Berörda föreningar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

2020/15

§ 12 Beslut om justering av tillståndsavgift för registreringslotteri
Sammanfattning av ärendet
Den svenska spelmarknaden omreglerades från den 1 januari 2019 och då
ersattes Lotterilagen (1994:1000) av Spellagen (2018:1138). Enligt den nya
Spellagen får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All
annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. En registrering gäller i fem
år.
Enligt den gamla Lotterilagen kunde man ansöka om tillstånd för ett enstaka
lotteri eller en lotteriregistrering som gällde i 3 år. Tillståndsavgiften för en
treårsregistrering har varit 300 kr. Med anledning av att en registrering enligt
den nya Spellagen gäller i 5 år föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att
tillståndsavgiften för registreringslotteri höjs till 500 kr.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 12/2020 ”Beslut om
justering av tillståndsavgift för registreringslotteri ”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Justering av tillståndsavgift för registreringslotteri”,
nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-01-15.
 Spellagen (2018:1138).
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att höja
tillståndsavgiften för registreringslotteri till 500 kr.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att höja tillståndsavgiften för
registreringslotteri till 500 kr.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

2019/109

§ 13 Beslut om ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om
anslag för år 2020
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs föreningsarkiv är en ideell förening, som har till uppgift att bevara,
bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Arkivet ingår i
den så kallade samverkansmodellen i Västra Götalandsregionen.
Verksamheten finansieras med anslag från VG-regionen, staten,
värdkommunen Lidköping och övriga kommuner i Skaraborg. 2020 års anslag
är oförändrat från uppräkningen som gjordes 2019.
Skaraborgs föreningsarkiv ansöker om anslag till hyra, verksamhet och
medlemsavgift för 2020.
Hyreskostnad
Verksamhet
Medlemsavgift

12 000 kr
7 300 kr
1 000 kr

Anslaget till Skaraborgs Föreningsarkiv betalas för att hjälpa och möjliggöra
för föreningar att bevara dokumentation för framtiden. Som en del av detta bör
kommunens föreningar informeras om tjänsten och dess förmåner.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 13/2020 ”Beslut om
ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2020”, 202002-04.
 Tjänsteskrivelse ”Skaraborgs Föreningsarkiv ansöker om anslag för år
2020”, kultursamordnare Johanna Andersson, 2020-01-21.
 Budget för 2020 Skaraborgs Föreningsarkiv.
 Verksamhetsplan 2020 Skaraborgs Föreningsarkiv.
 Långsiktig verksamhetsplan 2020 - 2022 Skaraborgs Föreningsarkiv.
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgift
2020 Skaraborgs Föreningsarkiv.
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2020, 201912-13.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bifalla
ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 20 300 kr
för hyreskostnad, verksamhet samt medlemsavgift för 2020.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ansökan från Skaraborgs
Föreningsarkiv om anslag på totalt 20 300 kr för hyreskostnad,
verksamhet samt medlemsavgift för 2020.
Sändlista
Skaraborgs Föreningsarkiv
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2020/11

§ 14 Beslut om Musik i Bruksvilleparken 2020
Sammanfattning av ärendet
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren
2020 som under sommaren 2019 för Musik i Bruksvilleparken.
Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till
arrangör som vill genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen
under sommaren 2020. Bidraget är max 5 000 kr per tillfälle och gäller totalt
sex tillfällen under sommaren. Medel finns avsatta i budget för
föreningsbidrag, kultur.
Förutsättningen är att kultur- och fritidsnämndens kostnadsfritt ställer scenen i
Bruksvilleparken och kommunens ljudanläggning med ljudtekniker till
förfogande. I uppdraget ingår även att samordna tillfällena samt annonsera
aktiviteten via kommunens marknadsföringskanaler.
Föreningar och fria aktörer erbjuds att söka bidrag för att kunna genomföra ett
musikevenemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2020.
Ansökan ska ske senast 2020-05-31.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 14/2020 ”Beslut om
Musik i Bruksvilleparken 2020”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Musik i Bruksvilleparken 2020”, kultursamordnare
Johanna Andersson, 2020-01-21.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera
beslut om särskilda bidrag för att arrangera musikarrangemang i
Bruksvilleparken under sommaren 2020 enligt ovanstående riktlinjer till
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om särskilda
bidrag för att arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under
sommaren 2020 enligt ovanstående riktlinjer till förvaltningschefen för
kultur- och fritidsförvaltningen.
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2020/28

§ 15 Beslut om Idrottsskola 2020
Sammanfattning av ärendet
Idrottsskolan har under flera år varit ett populärt inslag under kommunens
sommarlovsaktiviteter där ungdomar under en vecka får prova på ett 10-tal
olika idrotter.
En förutsättning för att kunna genomföra idrottsskolan är att de åtta föreningar
som arrangerar prova-på-idrotter kan erbjudas ersättning likt tidigare år, dvs
5000 kr per förening.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att medel avsätts för att kunna betala ut
bidrag till föreningarna som är med och arrangerar prova-på-idrotter under
idrottsskolan. Bidraget uppgår till 5000 kr per förening och används för
material samt för ledararvode. Medel finns avsatta i budget för
föreningsbidrag, idrott.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 15/2020 ”Beslut om
Idrottsskola 2020”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Idrottsskola 2020”, fritidssamordnare Daniel
Andersson, 2020-01-23.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera
beslut om bidrag för att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan
2020 enligt ovanstående riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och
fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om bidrag för
att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 2020 enligt
ovanstående riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och
fritidsförvaltningen.
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§ 16 Beslut om ansökan från Tidaholms G&IF om bidrag till 9manna mål till Giffcupen
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms GIF ansöker om bidrag för inköp av 9-mannamål till Giffcupen
Tidaholms G&IF har behov av att investera i 26 st 9-mannamål till Giffcupen.
Fotbollsförbundet har tagit beslut om en ny storlek på målburarna för just 9mannafotboll. Tidaholms G&IF gör bedömningen att det är av stor vikt att
kunna erbjuda spel med 9-mannamål i Giffcupen för att behålla cupens status.
Kostnaden uppgår enligt offert till 340 925 kr inklusive moms.
Giffcupen är ett viktigt evenemang i Tidaholm där mängder av fotbollsspelare
och besökare kommer till kommunen för att spela fotboll under två helger. Det
bedöms också vara av vikt att kunna erbjuda spel med rätt storlek på
målburarna i respektive åldersklass. Därav bedöms ansökan vara
bidragsgrundande. Bidraget delas upp på tre år. Förbehållet är att om målen
placeras på spelplaner utanför kommunens gränser får detta endast ske under
den period som cupen pågår.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 16/2020 ”Beslut om
ansökan från Tidaholms G&IF om bidrag till 9-manna mål till
Giffcupen”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms G&IF om bidrag till 9-manna
mål”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-01-23.
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 113/2019
”Information om ansökan från Tidaholms G&IF om bidrag till 9-manna
mål till Giffcupen”, 2019-11-26.
 Ansökan från Tidaholms G&IF om bidrag till 9-manna mål till
Giffcupen, 2019-11-15.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till Tidaholms G&IF för inköp av 9-mannamål. Utbetalning av
bidraget fördelas på tre år (2020-2022). Det sammanlagda bidraget
uppgår till 30 % av summan 340 925 kr vilket ger max 102 277 kr.
Fördelat på tre år ger det summan max 34 092 kr per år. Sista datum
för redovisning av kvitton och besiktning 2020-06-30. Förbehållet är att
om målen placeras på spelplaner utanför kommunens gränser får detta
endast ske under den period som cupen pågår.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms
G&IF för inköp av 9-mannamål. Utbetalning av bidraget fördelas på tre
år (2020-2022). Det sammanlagda bidraget uppgår till 30 % av
summan 340 925 kr vilket ger max 102 277 kr. Fördelat på tre år ger
det summan max 34 092 kr per år. Sista datum för redovisning av
kvitton och besiktning 2020-06-30. Förbehållet är att om målen
placeras på spelplaner utanför kommunens gränser får detta endast
ske under den period som cupen pågår.
Sändlista
Tidaholms G&IF
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§ 17 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum

2019-12-18

Beslutsnummer

5.2

Ärende/beslut

Ärendenummer

Undertecknande av
avtal som fattats
med stöd av övriga
delar i
delegationsordning
en
Undertecknande av
avtal som fattats
med stöd av övriga
delar i
delegationsordning
en

Avtal med Kultur i
Väst, om transport
av böcker och
andra medier
mellan bibliotek i
Västra Götaland

2019-12-19

5.2

2020-01-15

2.7

Utbetalning av
beslutade bidrag

2020-01-27

2.2

Lotteritillstånd
Beslut om tillstånd
enligt Spellagen

2020-01-28

2.6

Bidrag till
studieförbund

Avtal med Västra
Götalandsregionen,
om ersättning för
Tillgänglighetsdata
basen
Utbetalning av
anläggningsbidrag
och kulturbidrag.
Beviljat
registreringslotter
enligt 6 kap. 9 §
till PRO Tidaholm.
KOF 2020/29
Utbetalning av
bidrag till
studieförbund och
SISU
idrottsutbildarna.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 17/2020
”Delegationsbeslut”, 2020-02-04.
 Delegationsbeslut fattade av kultur- och fritidschef från och med 201912-04—2020-01-28.
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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§ 18 Inkomna skrivelser och beslut
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2020 ”Inkomna
skrivelser och beslut”, 2020-02-04.
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2020, 2020-01-23.
 Information Förvaltningen för kulturutveckling, 2020-01-20.
 Slutlig version - Riktlinje om beredning av motioner och e-förslag,
2020-01-14.
 Kommunstyrelsens beslut § 6/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje
om beredning av motioner och e-förslag”, 2020-01-08.
 Kommunstyrelsens beslut § 2/2020 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende november år 2019”,
2020-01-08.
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
efter Mats Falk (L)”, kanslichef Anna Eklund, 2019-12-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 141/2019 ”Fyllnadsval av ersättare i
kultur- och fritidsnämnden efter Mats Falk (L)”, 2019-12-16.
 Skrivelse från Västra Götalandsregionen angående höjning av
användaravgiften för Tillgänglighetsdatabasen, 2019-12-18.
 Granskning av ansvarsutövande - kultur- och fritidsnämnden, 2019-1211.
 Kommunfullmäktiges beslut § 127/2019 ”Beslut om revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning”, 2019-11-25.
 Kommunstyrelsens beslut § 212/2019 ”Beslut om att upphäva
kommunstyrelsens beslut § 252/1992 och § 255/2011 gällande
tilldelning av bidrag till föreningslivet”, 2019-11-27.
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av generell avtalssamverkan mellan
kommuner”, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-10-28.
 Kommunstyrelsens beslut § 211/2019 ”Beslut om uppföljning av
generell avtalssamverkan mellan kommuner”, 2019-11-27.
 Slutlig version reviderat projektdirektiv - Ny idrottshall på Rosenberg,
2019-12-02.
 Kommunstyrelsens beslut § 207/2019 ”Beslut om revidering av direktiv
för byggnation av idrottshall”, 2019-11-27.
 Kommunstyrelsens beslut § 197/2019 ”Beslut om månadsrapport för
Tidaholms kommun avseende januari-oktober år 2019”, 2019-11-27.
 Information – Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) byter namn till
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2019-11-27.
 Inspirationsfolder Ortsutveckling, 2019-11-25.
 Viktig information till kommuner om att statsbidrag ansöks/rekvireras
2020 via e-tjänst, 2019-11-20.
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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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-18

Kultur- och fritidsnämnden

2020/4

§ 19 Kurser och konferenser
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 19/2020 ”Kurser
och konferenser”, 2020-02-04.
 Inbjudan till - Folk och Kultur 2020 200205—08.
 Inbjudan till - SKL Trygghetsdag 200206.
 Inbjudan till - utställning Listening to earth 200209-0315.
 Inbjudan till - Kurdisk kultur och samhälle 200318.
 Inbjudan till - Temadag om det vattenburna friluftslivet 200422.
 Inbjudan till - Fritidsjuridik 200504.
 Inbjudan till - SFK:s årskonferens 2020 200825—27.
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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§ 20 Information
Sammanfattning av ärendet
Fritid
− Tidaholms HF:s A-lag har gått vidare till kval där sista kvalmatchen
spelas tre dagar efter ordinarie stängning av ishallen.
− Bävrar har orsakat stora skador på träd och mark precis vid Ånastigen,
därför beträds Ånastigen tills det är åtgärdat på egen risk.
− Fritidssamordnaren har närvarat på ett styrelsemöte hos IFK Tidaholm.
− Sportlovsprogrammet är färdigställt och utskickat till alla elever i
årskurs F-9 i Tidaholms kommun.
− Underlagen till avrop av nytt boknings- och bidragssystem är snart
färdigställda.
Kultur
− 7/1 genomfördes den, på Vulcans musikkårs jubileumskonsert,
utlovade uppvaktningen från kommunen och nämnden i form av en
fikastund med jubileumstårta i Bibliotekshusets stora sal för
musikkårens medlemmar.
− Evenemangen ”dansa ut julen” och ”invigning av Göteborgs
Filmfestival” har genomförts.
− Vårens filmserie startade 11/2.
− Planering inför eventuell hantverksdag på Turbinhusön 10 april pågår.
− 7 april arrangeras jazzkonsert med Mikael Godée i Bibliotekshusets
stora sal.
− Skissuppdrag för konstverket vid nya idrottshallen har lämnats och
uppdraget har tilldelats Hanna Nielsen.
− Konstverket i Tidan, ”Rose-Marie”, har farit hårt av väder och vind,
men blir förhoppningsvis åtgärdad för sjösättning under våren.
Bibliotek – Godsmagasinet
− Rapport om personalsituation på biblioteket och i den öppna
ungdomsverksamheten.
Museum – turistbyrån – Barnens hus
− På museet pågår evakueringsarbete i form av packning inför
ombyggnation.
− Flera i museets personal har genomgått truckutbildning.
− Det har inkommit 52 ansökningar till tjänsten som museiintendent.
− Turistbyrån planerar inför tillfällig flytt till bibliotekshuset under
ombyggnation.
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Förvaltningen
− Arbete med genomförande av anpassningsåtgärder pågår.
Nämndens deltagande i styrelser
− Ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms styrelsemöte och
årsmöte.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 20/2020
”Information”, 2020-02-04.
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.
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§ 21 Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Per-Erik Vrang lyfter fråga om personalsituation på museet.
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren besvarar frågan.
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§ 22 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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