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§§ 31-40
Beslutande
Bengt Karlsson (S) ordförande
Ingemar Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Fahad Almedane (S)
Tomas Vestin (-)
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2018/39

§ 31 Beslut om månadsrapport KFN januari och februari 2018
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidschef presenterar månadsrapport för januari och februari. Ett
litet minus beror på de lönebidrag som fortfarande släpar efter. I övrigt ligger
nämndens ekonomi i balans.
I prognosen har hänsyn tagits till de föreningsbidrag som betalts ut under året
vilka annars kan bli missvisande. Kultur- och fritidsnämndens ekonomi är
också mycket beroende på säsong vilket även kan påverka prognos.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 29 ”Månadsrapport KFN
februari 2018” 2018-03-08
 Månadsrapport KFN februari 2018, 2018-03-12
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet beslutar att ta till sig informationen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta till sig informationen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2016/111

§ 32 Beslut om kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje
Sammanfattning av ärendet
Ett antal remissvar på den kultur-, fritids- och idrottspolitiska riktlinjen har
inkommit från föreningar och andra nämnder.
Projektledare Lars-Uno Olausson har sammanställt svaren som grund för
ytterligare bearbetning och komplettering av riktlinjen.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har utifrån inkomna remissvar
reviderat riktlinjen till ett förslag på slutgiltig version.
Olausson presenterar förslaget och de ändringar som gjorts där kultur- och
fritidsnämnden gör ytterligare några justeringar för en slutgiltig kultur-, fritidsoch idrottspolitisk riktlinje.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 25 ”Kultur-, fritidsoch idrottspolitisk riktlinje” 2018-03-08
 Kultur-, fritids-, och idrottspolitisk riktlinje, reviderad 2017-10-20
 Idrottspolitiskt handlingsprogram, reviderat 2017-10-20
 Sammanställning remissvar Kultur
 Sammanställning remissvar Fritid
 Sammanställning remissvar Idrott
 Remissvar Handlingsprogram Idrott
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta
reviderad kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderad kultur-, fritidsoch idrottspolitisk riktlinje.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 33 Beslut om dataskyddsombud
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och
kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection
Regulation). Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer
och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.
En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det
företag, myndighet eller annan organisation som behandlar personuppgifter
aktivt måste ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa
det (ansvarsskyldighet).
Dataskyddsombud
Dataskyddsombudet kommer att ersätta personuppgiftsombudets roll och
ansvar. Ett dataskyddsombud kan ha ansvar för flera olika myndigheter. Det
föreslås att samtliga nämnder i Falköpings kommun och Tidaholms kommun
utser Elinor Stenberg som dataskyddsombud.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland
annat att:
 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter,
 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna
styrdokument, samt
 informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet ska också:
ge råd om konsekvensbedömningar,
 vara kontaktperson för Datainspektionen,
 vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom
organisationen,
 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den
personuppgiftsansvariga (nämnden) eller hos personuppgiftsbiträdet.
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha
utfört sina arbetsuppgifter.
Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, eller
överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av
personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs om det ska samlas in
personuppgifter och det finns hög risk för personers rättigheter och friheter.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för:
 de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få
veta vilka uppgifter som finns registrerade om dem,
 personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt när
de behandlar personuppgifter,
 datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten.
Beslutsunderlag
 Kultur och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 25
”Dataskyddsombud” 2018-03-08
 Tjänsteskrivelse – Dataskyddsombud, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren 2018-02-26.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kultur-och fritidsnämnden besluta
- att entlediga Markus Wästerfors från uppdraget som
personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med
2018-05-24.
- att utse informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till
dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden, från och med
2018-05-25.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur-och fritidsnämnden beslutar
- att entlediga Markus Wästerfors från uppdraget som
personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med
2018-05-24.
- att utse informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till
dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden, från och med
2018-05-25.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 34 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum

2018-02-26

Beslutsnummer

2.6

Ärende/beslut

Ärendenummer

Bidrag till
studieförbund

Utbetalning av
bidrag till
studieförbund och
SISU
Idrottsutbildarna

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 27
”Delegationsbeslut” 2018-03-08
 ”Delegationsbeslut fattade av kultur- och fritidschef 2018-02-09--03-07”
kultur- och fritidschef Pema Malmgren 2018-02-26.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet beslutar att ta till sig informationen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

8

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 35 Rapport om Outdoor Hökensås
Sammanfattning av ärendet
Projektledare Sofia Paldanius presenterar projektet Outdoor Hökensås som
lider mot sitt slut. En slutrapport i form av en analys av naturområdet runt
Hökensås är under bearbetning. Ett av syftena är att identifiera
utvecklingsmöjligheter i området som kan öka naturturismen. Ett annat syfte är
att ta fram en fysisk karta över området. Det kommer även att bli en digital
karta.
I projektet arbetar man med kommunerna som ingår i hökensåsområdet d.v.s.
Tidaholm, Hjo, Habo och Mullsjö.
Sofia presenterar delar av analysen och tar bl.a. upp att området har flera
leder vilka kan utvecklas och göra området mer attraktivt. Området har även
en miljö som passar mountainbike. Området används redan idag av
mountainbikeåkare men saknar uppmärkta leder och detta som ett uttalat
fokus. Arbetet för att skapa bra förutsättningar för mountainbike har redan
påbörjats.
En enkätundersökning har gjorts bland besökarna i området där bl.a. varierat
utbud av boende och lokal mat har tagits upp som viktiga faktorer.
Beslutsunderlag
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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§ 36 Kurser och konferenser
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 30 ”Kurser och
konferenser” 2018-03-08
 Inbjudan till konferens - Naturturism på frammarsch, Stockholm den 12
april 2018
 Inbjudan till utbildningar 2018: Rättshaverister 16 april och Ny
förvaltningslag 24 april
 Inbjudan till konferens - Anläggningsutveckling, Stockholm 22-23 maj
2018
 Konsumentdagarna - Linköping 23-25 maj 2018. Programinbjudan
politisk nämnd för konsumentverksamheten
 Inbjudan till konferens - Kulturens roll i en föränderlig värld, Stockholm
29-30 maj 2018
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 ovan
kurser och konferenser.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 37 Inkomna skrivelser och beslut
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 31 ”Inkomna
skrivelser och beslut” 2018-03-08
 Nyhetsbrev februari 2018 från kulturen i Västra Götalandsregionen
 Nyhetsbrev från Reacta - För ungas hälsa - nr 9
 Bidrag för grönare städer. Låt staden grönska!
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet beslutar att ta till sig informationen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta till sig informationen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 38 Information
Fritid
- Fritidssamordnare och representant från tekniska åker till Tidaholms
sommargård i Gamla köpstad för att öppna för säsongen.
- Samtliga sängar planeras att bytas ut.
- En arbetsvecka kommer genomföras på sommargården i april.
- Söndag 11/3 var sista dagen ishallen hade öppet.
- Planering av lovaktiviteter pågår.
- Simundervisningen för elever i förskoleklass kommer att genomföras på
söndagar under 6-7 veckor.
- Fritidssamordnare, badpersonal m.fl. deltog på mässan Träffpunkt idrott.
Kultur
- Arbetet med konstnärlig utsmyckning i samband med byggnation på
Rosenberg fortgår. Arbetsutskottet önskar att slutgiltigt beslut fattas på
presidienivå.
- Kultursamordnare och kultur- och fritidschef har deltagit vid möte för
namngivning av gator och kvarter i nya området vid Rosenberg.
- Programmet för Arenaveckan i maj är så gott som klart.
- Arbetet med att hitta person för drift av Kaffestugan pågår.
- Påsklovsprogram har skickats ut till elever i åk F-9.
- Under påsklovet släpps boken Älvan vilken är ett samarbete med Högskolan
i Skövde.
- Tidaholms film i projektet Skaraborgs Historier spelas in 26-27 mars.
Bibliotek
- Rekrytering av personal pågår.
- Biblioteket planerar för att hålla i förtidsröstningen även vid valet 2018.
Turistbyrå
- Förberedelser inför den stundande turistsäsongen pågår.
- Giff-cupen anordnas 21-22 och 28-29 april.
- Outdoor-projektet på Hökensås går mot avslut.
- Planer finns att satsa på Mountainbikeled på Hökensås och på Hellidsberget.
Folkhälsa
- En föreläsning med person från teveprogrammet Lyxfällan planeras i
samarbete med skuldrådgivare och socialförvaltningen.
Förvaltningen
- Rekvirering av pengar för lovaktiviteter har gjorts. Arbetet med
lovaktiviteterna fortgår.
Nämndens deltagande
- Bengt Karlsson har deltagit vid Musik i Tidaholms årsmöte.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 32 ”Information”
2018-03-08.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet beslutar att ta till sig informationen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 39 Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Förslag ges att ställa in kommande nämndsammanträde då ärendena är få.
Nästa sammanträde med kultur- och fritidsnämnden blir då 17 maj.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in kommande kultur- och
fritidsnämnds sammanträde.

Ordförandes sign

Justerandes sign

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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