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Barnens hus, 2018-01-18 kl. 13:00-15:45
§§ 1-8
Beslutande
Bengt Karlsson (S) ordförande
Ingemar Johansson (L)
Ulla Brissman (S)
Jesper Carlman (S)
Bill Malm (M)
Johan Liljegrahn (M)
Tjänstgörande ersättare
Malin Skatt (S)
Ersättare
Fahad Almedane (S)
Per-Inge Karlsson (C)
Tjänstemän
Pema Malmgren, Daniel Andersson, Louise Holmvik, Elisabet Östh (§ 2-5), Johanna
Andersson, Jeanette Andersson visade Barnens Hus
Justering
Utses att justera: Ingemar Johansson
Justeringens tid: 2018-01-18
Underskrift sekreterare
Johanna Andersson

Underskrift ordförande
Bengt Karlsson

Underskrift justerare
Ingemar Johansson
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2018-01-18 – 2018-02-08
Nämnd/styrelse
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-01-18
Protokollet förvaras:
Kultur- och fritidskontoret
Underskrift

Johanna Andersson
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§ 1 Beslut om delegationsordning KFN 2018
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden antog ny delegationsordning 2015-12-09 sedan har
delegationsordningen reviderats 2016-06-16.
Delegationsordningen ska inte betraktas som ett statiskt dokument utan ska
fortlöpande ses över, minst en gång om året, och revideras vid behov.
Under rubriken Allmänna ärenden föreslås att en ny punkt skapas 1.7 med
lydelsen: ”Delgivning – mottagande av delgivning på nämndens vägnar.
Underskrift av delgivningskvitto om föreläggande.”
Tidigare har en sådan delegation saknats.
Det har tidigare saknats delegation för att kunna signera ett delgivningskvitto
om föreläggande. Av praktiska skäl är det önskvärt att sådan delegation finns.
Beslutsunderlag
 Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden
 Beslut KOF 2016-06-16 Delegationsordning Kultur och fritidsnämnden
 Beslut KOF 2015-12-09 Delegationsordning Kultur och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna
revidering av nämndens delegationsordning 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna revidering av nämndens
delegationsordning 2018.
Sändlista
Kommunledningskontoret

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/136

§ 2 Beslut om Samråd - Detaljplan för del av Siggestorp 3:1 "Södra
Rosenberg", Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra
Götalands län
Sammanfattning av ärendet
Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av
bostadsbebyggelse med tillhörande gatu-, park- och naturmark, i direkt
anslutning till Tidaholms tätorts södra del. Syftet med planen är att pröva
området för bostadsändamål. I detaljplanen ges möjlighet till utbyggnad av
bostadsbebyggelse med tillhörande gator, park samt naturmark. Villor,
flerbostadshus samt möjlig grupphusbebyggelse medges.

Begäran om yttrande över detaljplan enligt ovan rubricerat. Detaljplanen
upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010/900. Samrådstiden är 20
december 2017 till och med 26 januari 2018. Yttrande önskas senast den
26 januari 2018.
Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för Ånarundan, vilken är ett
promenadstråk i södra delen av Tidaholms tätort. Ånarundan erbjuder en
attraktiv och trevlig promenadstig som är 3,6 km lång och följer Tidan
genom ett vackert kultur- och lövskogslandskap. Promenadvägen ligger för
det mesta längs själva ån, men invid detaljplanen viker stigen in på en
gammal traktorväg. En förutsättning för promenadstråket är att när
detaljplan för området nu upprättas ska utrymme för Ånarundan ges mellan
planerat bostadsområde och Tidan. Förhoppningen är att detta
promenadstråk även ska finnas tillgänglig för allmänheten i framtiden.
Dock är detta ovisst eftersom den bro, som ligger på privat mark, som
används vid Bälteberga har fått anmärkningar vid inspektion. Det finns ett
förslag om att anlägga en annan gångbro över Tidan där ån kröker sig,
strax norr om planområdet.

I dagvattenutredningen beskrivs hur planen för området bland annat
skapar ytor för idrott, skolor och bostäder och att inom norra delen av
området planeras idrottsverksamhet där befintliga idrottshallar bevaras. I
dagvattenutredningen står också att: ”På den befintliga fotbollsplanen
planeras två gympahallar.” Enligt nu gällande förslag planeras en
idrottshall med utökade ytor för gymnastik som placeras närmare den
planerade skolan och inte på den befintliga fotbollsplanen.
Föreliggande detaljplan har ingen direkt påverkan på kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde förutom längs västra planområdesgränsen där det befintliga promenadstråket Ånarundan bevaras.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på ett antal saker i detaljplanen för
del av Siggestorp 3:1. Detaljplanen innehåller flera park- och naturOrdförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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områden, hänsyn ska tas till befintliga åkerholmar och stenmurar och
lövskog mellan Tidans strand och jordbruksmarken ska sparas och
skyddas. Dessutom planeras en allé längs huvudgatan, med avskild GCväg och flera dagvattendammar. Nämnden ser också positivt på en
blandad bebyggelse med friliggande villor, grupphusbebyggelse och
flerbostadshus.
Beslutsunderlag

 Begäran om yttranden över detaljplan för del av Siggestorp 3:1,
”Södra Rosenberg”, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra
Götalands län MBN 2015/108
 Dagvattenutredning Rosenberg och Södra Rosenberg, Tidaholms
kommun, Granskningshandling
 PLANPROGRAM FÖR VILLABEBYGGELSE VID BÄLTEBERGA
del av Siggestorp 3:1 Tidaholms kommun SAMRÅDSHANDLING
2016-02-17
 PM Geoteknik 511-131, Siggestorp 3:1, Tidaholms Kommun,
Översiktlig geoteknisk undersökning
 Detaljplan för del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”, Tidaholms
tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län, Plan- och
genomförandebeskrivning
 Plankarta detaljplan för del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”
 Planskiss detaljplan för del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”
 Siggestorp 3:1, Tidaholm, Trafikbullerutredning
Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att
yttrande om Detaljplan för del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”,
Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län lämnas
utan erinran.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Detaljplan
för del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”, Tidaholms tätort,
Tidaholms kommun, Västra Götalands län utan erinran.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/137

§ 3 Beslut Samråd - Detaljplan för Domherren 12 samt del av
Hägne 1:1, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra
Götalands län.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med planen är att utöka fastigheten Domherren 12 samt att pröva del av
fastigheten Hägne 1:1 för bostadsändamål i form av radhusbebyggelse i en
plan. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010/900.
Samrådstiden är 20 december 2017 till och med 26 januari 2018.
Yttranden önskas senast den 26 januari 2018.

Planen syftar till att utöka fastigheten Domherren 12 eftersom den genom
fastighetsreglering minskat, till förmån till gränsande bostadsfastighets
befintliga byggnation. Planen syftar även till att detaljplanelägga ett
område av obebyggd mark för bostäder, på motsatt sida om fastigheten
Domherren 12. Planläggningen syftar till att möjliggöra bostäder i form av
radhus.
I väst avgränsas planområdet av Västra Ringvägen och Hälsans stig som
löper kring Tidaholms tätort.
Föreliggande detaljplan bedöms inte ha någon direkt påverkan på kulturoch fritidsnämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
 Begäran om yttranden över detaljplan för Domherren 12 samt del av
Hägne 1:1, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands
län
 Plankarta Tidaholm-A2 - Detaljplan för Domherren 12 samt del av
Hägne 1:1
 Planbeskrivning - Detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1
Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att
yttrande om Detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1,
Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län lämnas
utan erinran.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Detaljplan
för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort,
Tidaholms kommun, Västra Götalands län utan erinran.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 4 Beslut om projektering av ny idrottshall
Sammanfattning av ärendet
Under hösten har nämnden tagit förnyade kontakter med Tidaholms
Gymnastiksällskap och i dialog har ett nytt förslag till utformning av hall
utarbetats. Fyra möten har ägt rum 13 september, 19 oktober, 14 november
och 30 november.
Under dessa möten har nedanstående frågor behandlats:
TGS har utrett tre alternativ:
- Kan man minska det ursprungliga förslag på hall för att möjliggöra att
kommunen ska kunna bygga och drifta?
- Kan TGS bygga och drifta hela hallen/det ursprungliga förslaget med två
hallar med kommunal borgen och uthyrning till skolan?
- Kan TGS bygga och drifta sin del av hallen och kommunen sin del för
skolans behov?
Föreningens önskemål är att få plats för både trupp och artistisk gymnastik.
Vissa redskap som fristående golv, barr, tumblinggolv och hoppgrop är svåra
att flytta. TGS vill locka nya grupper och fler användare t ex särskolan som
kan använda trampolin och andra nya målgrupper såsom avancerad motorisk
träning för äldre. TGS tror på en mångdubbling av intresset. Krav från
Allmänna arvsfonden är nyskapande verksamhet och att det är hållbart över
tid. En bedömning är att då är det möjligt att få ett omfattande bidrag till
investeringskostnaden.
TGS föreslår en delad drift där föreningen tar ansvar för lokalvård av sin del av
hallen, men inga omklädningsrum eller gemensamma utrymmen. Detta
beräknas motsvara ca 200 tkr.
TGS har ett förslag på en kraftigt krympt hall där man har prioriterat och ritat
på en halv hall ca 20*25 m. Detta är absolut minimum för att kunna bli
godkänd för tävlingar och fungera under träning. Detta innebär att de tyngsta
och svåraste flyttbara redskapen blir helt fasta och man kommer att behöva ha
tumblinggolvet, upphissningsbart, i den andra delen av hallen (hallen avsedd
för skolans behov) och att vissa redskap måste flyttas fram och tillbaka.
Förutsättningen är att det är viktigt med väl tilltagna förråd för de redskap som
måste flyttas. Kravet från kultur- och fritidsnämnden är att talk endast kommer
att användas i den delen av hallen med de fasta redskapen, den del av hallen
där TGS ansvarar för lokalvården.
Driftbudget
Bedömningen är att Kultur- och fritidsnämndens driftskostnader skulle öka
med 500 tkr för en och en halv hall där TGS ansvarar för lokalvård av den
halva hallen. En ny idrottshall med fyra omklädningsrum medför ett ökat behov
av vaktmästare samt lokalvård. Idag förfogar kultur och fritidsförvaltningen
över två verksamhetsvaktmästare med ansvar för idrottshallarna. Två
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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ytterligare tillkommer 1 september - 31 mars då ishallen är i drift. Därutöver
1,5 tjänst för lokalvård i hallarna. Totalt 5,5 tjänst för 4,5 hallar inklusive
ishallen. Det är inom ramen för dagens verksamhet ej möjligt att utöka
området för varken vaktmästare eller lokalvård med en så stor procentuell
ökning av område utan att prioritera om och göra stora nedskärningar på
andra verksamheter.
Tekniska nämndens driftskostnad per hall är uppskattad till 550 tkr. Ej inräknat
kapitalkostnad för investeringen. Nybyggnationen motsvarar ca 1,5 hall med
en motsvarande ökad driftskostnad för fastighet.
Beräknade
driftkostnader
för en ny
idrottshall

intäkter

Kostnad
KFN

Nettokostnad
KFN

Kostnad
TN

Total
driftskostnad
exkl
kapitalkostnad

1,5 idrottshall
(2016)

100 tkr

600 tkr

500 tkr

Ca 700 tkr

Ca 1200 tkr

Beslutsunderlag
 Kostnadskalkyl investeringsprojekt nya idrottshall Rosenberg, 2018-0116.
 Tjänsteskrivelse ”Ytterligare komplettering angående byggnation av ny
idrottshall” kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2018-01-12.
 Beslut KOF 2017-05-18 Ansökan om förstudie för ny idrottshall
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag Idrottshall
 Beslut KOF 2017-09-14 Komplettering angående byggnation av ny
idrottshall
 Förslag på ritning för idrottshall
Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att skicka kompletteringar i ärende 2017/195 Förstudie om ny
idrottshall samt kostnadskalkyl till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att uppdra till tekniska nämnden att
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden projektera för en ny idrottshall på södra
Rosenberg i enlighet med upprättat förslag till utformning.
Investeringskostnaden är beräknad till 50 mkr inklusive omgivande
markarbeten, parkering mm.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 5 Information om ny museilag
Sammanfattning av ärendet
En ny museilag trädde i kraft 2017-06-08. I denna lag finns bestämmelser om
det allmänna museiväsendet. Museisamordnaren informerar och bakgrund
och innebörd av den nya lagen.
Beslutsunderlag
 Museilag (2017:563)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 6 Information
Förvaltningschef rapporterar att årets ekonomi kommer resultera i ett litet
överskott.
Lördag 20 januari invigs Hälsans stig. I samband med detta anordnas
medborgardialog om utegym längs Ringleden och Hälsans stig.
Saga teaterbiografen firar 100 år med en jubileumsvecka 20-28 januari.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 7 Övriga frågor
Ingemar Johansson (L) tar uppfrågan om beslut kring biblioteksfilialen i
Ekedalen. Detta kommer att tas upp som en punkt på kommande
arbetsutskott.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 8 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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