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2019/73

§ 75 Beslut om delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari - augusti år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har genomförts enligt plan och enligt
de anpassningsåtgärder som har beslutats. Kommunen har rekvirerat drygt
200 tkr för gratis sommarlovsaktiviteter och en stor mängd aktiviteter har
genomförts för olika åldrar.
Kultur- och fritidsnämnden har deltagit i projektgruppen för den nya
idrottshallen på Rosenberg och har arbetat med projektering kring ny lokal för
Barnens hus. Dialog pågår dessutom med flera föreningar som är i
planeringsstadie för större investeringar.
Flera verksamheter är ansträngda och kommer inte att nå en budget i balans
såsom badhuset och ungdomsverksamheten, som tidigare har kompenserats
med välfärdsmedel för att klara bemanning och öppethållande. Därutöver
kommer budget- och skuldrådgivningen att få ett negativt resultat då tidigare
intäkter för konsumentrådgivningen nu har upphört.
Många verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens område har fortsatt
svårt att nå budget i balans med nuvarande ambitionsnivå, därför är de
planerade anpassningsåtgärderna mycket viktiga att genomföra så att budget
och ambitionsnivå harmonierar.
Kultur- och fritidsnämnden beräknas vara nära en budget i balans 2019.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 65/2019
”Information om delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende
januari - augusti år 2019”, 2019-09-02.
 Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti
år 2019.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår att hänskjuta ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
delårsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/76

§ 76 Beslut om revidering av kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden antog ny delegationsordning 2015-12-09. Därefter
har delegationsordningen reviderats flera gånger, senast 2019-02-19.
Delegationsordningen ska inte betraktas som ett statiskt dokument.
Dokumentet ska fortlöpande ses över, minst en gång om året, och revideras
vid behov.
Under rubriken ”Generella bestämmelser för delegation gällande
kommunstyrelsen och övriga nämnder” föreslås följande ändringar, som
genomfördes i kommunstyrelsens delegationsordning enligt beslut § 96/2019
2019-05-08:









Uppdatering av texten under rubriken ”Allmänt”.
Ny rubrik och text med namnet ”Skillnad mellan delegationsbeslut och
verkställighetsbeslut.
Uppdatering av texten under rubriken ”Delegeringsförbud”.
Ändring av rubrik från ”Brådskande ärenden” till ”Ordförandebeslut”
samt uppdatering av texten under rubriken.
Ny rubrik och text med namnet ”Delegats frånvaro”.
Uppdatering av texten under rubriken ”Vidaredelegation”.
Uppdatering av texten under rubriken ”Anmälan av delegationsbeslut”.
Uppdatering av texten under rubriken ”Överklagan av
delegationsbeslut”.

Under rubriken ”Övriga förvaltningsspecifika ärenden” föreslås ändring av
delegat på punkterna 2.1 och 2.2.
Under rubriken ”Ekonomi” föreslås följande ändringar:






Ändring av delegat på punkterna 3.2 och 3.4.
Uppdatering av rubrik och text på punkten 3.5 ”Försäljning av material
och inventarier”.
Ny punkt skapas 3.7 med lydelsen ”Inköp av material, varor och
tjänster – Beslut om inköp av material, varor och tjänster inom
nämndens verksamhetsområde efter genomförd direktupphandling och
utanför redan gällande avtal till ett belopp mellan 25 000 kr och det
maximala belopp för direktupphandling som anges i LOU”.
Ny punkt skapas 3.8 med lydelsen ”Förlängning av avtal – Beslut om
förlängning av avtal för inköp av material, varor och tjänster”.

Under rubriken ”Undertecknande av handlingar med mera” föreslås ändring av
delegat på punkten 5.2.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns behov av att revidera
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. De flesta av ändringarna som
föreslås är revideringar som genomfördes i kommunstyrelsens
delegationsordning enligt beslut § 96/2019 2019-05-08.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 66/2019 ”Beslut om
revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning”, 201909-02.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2019-0822.
 Delegationsordning KFN revidering.
 Delegationsordning kommunstyrelsen, 2019-05-08.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning i enlighet med upprättat
förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 77 Beslut om medborgarförslag om BMI-kväll i badhuset
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om BMI-kväll i badhuset har inkommit 2019-04-28.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 § 62/2019 att hänskjuta
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.
Medborgarförslaget föreslår att badhuset skulle kunna ha öppet för personer
med högt BMI en kväll i veckan. Simning passar ju ypperligt för den som är
väldigt överviktig men ändå vill många inte gå på grund av att de upplever att
de blir uttittade. Som exempel skulle man kunna vägas och mätas in en gång
per år och få ett kort man visar upp vid kassan som gäller till nästa gång BMI
räknas ut.
Evelina Westlund förklarade och utvecklade bakgrunden till sitt
medborgarförslag vid arbetsutskottets sammanträde.
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att simning är en populär, bra och
skonsam motionsform som kan passa alla åldrar och kroppstyper. Ett faktum
som inte minst märks eftersom besökstrycket på badhuset är högt samtidigt
som kultur- och fritidsnämndens budget inte medger ökade öppettider.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det är olämpligt att styra
badhustider till specifika grupper och särskilda tider eftersom det kan bidra till
motsättningar, upplevd orättvisa och ökad ojämlikhet. Badhuset är och ska
vara öppet för alla. Om en specifik grupp önskar bada privat så finns möjlighet
att hyra badhuset när det inte är öppet för allmänheten.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 67/2019 ”Beslut om
medborgarförslag om BMI-kväll i badhuset”, 2019-09-02.
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om BMI-kväll i badhuset”, kulturoch fritidschef Pema Malmgren, 2019-07-10.
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag för medborgarförslag om BMI-kväll
på badhuset, 2019-07-10.
 Medborgarförslag om BMI-kväll i badhuset, 2019-06-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 62/2019 ”Handlingar att anmäla”, 201905-27.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om BMI-kväll i badhuset.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om
BMI-kväll i badhuset.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Evelina Westlund

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 78 Rapport om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019
Sammanfattning av ärendet
Rapportering av hur 2019 års rekvirerade statsbidrag till avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år har använts. Det rekvirerade
bidraget för verksamhetsåret 2019 uppgick till 204 733 kr. Tidaholms kommun
har förbrukat hela summan.
Följande sommarlovsaktiviteter har genomförts med stöd av statsbidraget:
Kollo Tidaholms sommargård
Sommarboken
Idrottsskola
Kreativa veckor
Fiske i centrum
Pysselverkstad
Minigolf
Beachfotbollturnering
Dodgeballturnering
Innebandyturnering
Fotbollsturnering
Brännbollsturnering
Bussresa till Kyrkekvarn
Bussresa till Liseberg
Bowling
Cirkusskola
Musikarrangemang i Bruksvilleparken
Totalt cirka 1 100 barn i åldrarna 6-15 år har deltagit i
sommarlovsaktiviteterna. Av dessa var cirka 600 flickor och cirka 500 pojkar.
Bidraget har också använts till att ta fram fyra Story Spots i Tidaholms
kommun.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 68/2019 ”Rapport
om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019”, 2019-09-02.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019”,
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2019-08-13.
 Statistik sommarlovsaktiviteter 2019.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
rapport om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019 till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapport om avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter 2019.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 79 Rapport om samlokalisering av turistbyrån och museet
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-12-11 § 91/2014 att flytta
turistbyrån till museet. Flytten genomfördes enligt plan och turistbyrån flyttade
in i museets lokaler på Vulcanön i mars 2015.
Inför beslutet fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en
utredning med fokus på ändrad lokalisering, bemanning, öppettider, ekonomi
samt vilka fördelar och nackdelar de olika alternativen hade. Rapport om
samlokalisering av turistbyrån och museet är en analys av konsekvenserna
fyra år efter samlokaliseringen.
Bedömningen är att samlokaliseringen av turistbyrån och museet har
resulterat i övervägande positiva effekter.
Samlokaliseringen har inneburit en förbättring av arbetsmiljön för både
turistbyråns och museets personal. Möjligheterna till samverkan kring
bemanning har förutom en ekonomisk besparing inneburit att turistbyråns
personal under lågsäsong har möjlighet att arbeta mer fokuserat med det
strategiska turistutvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 69/2019 ”Rapport
om samlokalisering av turistbyrån och museet”, 2019-09-02.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om samlokalisering av turistbyrån och
museet”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2019-08-15.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
rapport om samlokalisering av turistbyrån och museet till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapport om
samlokalisering av turistbyrån och museet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 80 Beslut om upphävande av kommunstyrelsens beslut om
bidrag och stöd till kulturföreningar
Sammanfattning av ärendet
Efter ett antal år och förändrade förutsättningar finns behov av att se över och
upphäva beslut om bidrag till kulturföreningar som fattats av
kommunstyrelsen och som berör kultur- och fritidsnämndens uppdrag enligt
reglementet att pröva alla bidragsansökningar enligt sina riktlinjer.
Kommunstyrelsen har fattat flera beslut om att kultur- och fritidsnämnden ska
vara ansvarig för fördelning av bidrag till studieförbund och kulturföreningar
samt fastställt de summor som ska utbetalas till respektive förening. Det gäller
beslut om bidrag till Folkets Park, Hellidens Folkhögskola och Litografiska
Akademin.
När budgettilldelningen förändras och kultur- och fritidsnämnden får uppdrag
om anpassningsåtgärder, men beslut om fasta summor till vissa föreningar
ligger fast så påverkas likställighetsprincipen vid bidragstilldelningen och det
blir svårt att följa den riktlinje som nämnden tagit fram för bidragstilldelning.
Då förutsättningarna för budgettilldelning har förändrats finns starka skäl för
att upphäva tidigare beslut från kommunstyrelsen om bidrag till föreningslivet.
Kultur- och fritidsnämnden bör vara fria i sitt uppdrag och enligt reglementet
att pröva alla bidragsansökningar enligt sina riktlinjer och utifrån den
volymbaserade budgettilldelning som görs av kommunfullmäktige. Med
anledning av detta kan det finnas anledning för kommunstyrelsen att se över
de avtal och överenskommelser som eventuellt finns med föreningar eller
andra parter.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 70/2019 ”Beslut om
upphävande av kommunstyrelsens beslut om bidrag och stöd till
kulturföreningar”, 2019-09-02.
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av beslut om bidrag till
kulturföreningar”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2019-07-11.
 Riktlinje ”Bidrag till föreningslivet 2019-”, 2018-11-01.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 106/2018 ”Revidering av
bidragsregler 2018”, 2018-11-14.
 Kommunstyrelsens beslut § 255/2011 "Bidrag till Litografiska
Akademin", 2011-11-30.
 Kommunstyrelsens beslut § 252/1992 "Angående bidrag och stöd till
föreningar m fl", 1992-11-30.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta att upphäva tidigare beslut § 252/1992 och §
255/2011 av tilldelning av bidrag till föreningslivet.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
upphäva tidigare beslut § 252/1992 och § 255/2011 av tilldelning av
bidrag till föreningslivet.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 81 Beslut om nyttjanderättsavtal för Ödegårdsstigen
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har mottagit en skrivelse angående nyttjanderättsavtal för
Ödegårdsstigen tecknat 1992-04-16. En av markägarna upplever att
kommunen inte lever upp till sitt åtagande enligt avtalet.
Med anledning av denna skrivelse bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att
det finns behov att teckna nytt nyttjanderättsavtal för Ödegårdsstigen.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 71/2019 ”Beslut om
nyttjanderättsavtal för Ödegårdsstigen”, 2019-09-02.
 Tjänsteskrivelse ”Nyttjanderättsavtal Ödegårdsstigen”, kultur- och
fritidschef Pema Malmgren, 2019-08-23.
 Nyttjanderättsavtal Ödegårdsstigen 2019-2029.
 Bilaga 1 - Karta Ödegårdsstigen.
 Bilaga 2 - Underhållsplan Ödegårdsstigen.
 Nyttjanderättsavtal Ödegårdsstigen, 1992-04-16
 Skrivelse angående nyttjanderättsavtal Ödegårdsstigen, 2018-09-24.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att teckna
nyttjanderättsavtal för Ödegårdsstigen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teckna nyttjanderättsavtal för
Ödegårdsstigen.
Sändlista
Staffan Planck

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 82 Beslut om ansökan från BK Tranan om bidrag för användande
av Gotlandsränna
Sammanfattning av ärendet
BK Tranan ansöker om bidrag för täckning av banhyra.
BK Tranan använder sig av en så kallad Gotlandsränna för personer med
särskilda behov. Vanligtvis är det två bowlare per bana. Då rännan används är
det endast en bowlare per bana. Kostnaden blir då 120 kr/timma. Ambitionen
är att ha samma avgift för alla. För att kompensera för den merkostnad som
uppstår då rännan används ansöker BK Tranan om bidrag för den kostnaden.
BK Tranan ansöker om 5 910 kr för vårterminen 2019.
BK Tranan bedriver en viktig verksamhet som är inkluderande. Därför bedöms
det vara av vikt att ge bidrag för den merkostnad som uppstår i samband med
att användande av en så kallad Gotlandsränna. Sammanlagt har 5 bowlare
bowlat med Gotlandsränna i 61 timmar. Summan uppgår då till 3 300 kr.
Juniorer spelar för halva priset (30 kr/timma). Klubben betalar 60 kr/timma. För
att kompensera för att alla ska ha samma förutsättningar ansöker BK Tranan
även om denna mellanskillnad. Det gäller sammanlagt 7 personer i totalt 87
timmar vilket blir 2 610 kr. Ansökt summa uppgår då till 5 910 kr. Kultur- och
fritidsnämnden har fattat beslut om att det finns ett tak på 10 000 kr/år/förening
(2019/68) för denna typ av bidrag. BK Tranan har under 2019 ej tidigare
erhållit bidrag.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2019 ”Beslut om
ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av
Gotlandsränna”, 2019-09-02
 Tjänsteskrivelse ”BK Tranan ansöker om bidrag för användande av
Gotlandsränna”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2019-08-21.
 Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna,
2019-06-05.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till BK Tranan för merkostnaden av banhyra vårterminen 2019
med 5 910 kr.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till BK Tranan för
merkostnaden av banhyra vårterminen 2019 med 5 910 kr.
Sändlista
BK Tranan

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 83 Nytt beslut om projektering idrottshall
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att tillsammans med
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera
byggnation av dels idrottshall samt idrottshall med komplementyta för
gymnastik.
En projektering har genomförts. För en investering om 30 mnkr beräknades
den totala driftskostnaden till 2 694 tkr för år 1. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade 2019-03-19 § 30 att godkänna en projektering av en hall utan
komplementyta för gymnastik utifrån anslagna investeringsmedel på 30
miljoner kronor utifrån beräkningar att en hall med kompletteringsyta för
Tidaholms gymnastikssällskap (TGS) behov skulle kunna komma att kosta
uppemot 60 miljoner kronor att färdigställa.
Under försommaren 2019 har samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen
genomfört en upphandling av en idrottshall utan komplementyta för TGS
behov. Resultatet av denna upphandling ger vid handen att denna hall kan
byggas för 25,5 mnkr och att en hall inkluderande kompletteringsyta för TGS
behov kan byggas för 35 mnkr.
Utifrån detta faktum har en ny driftskostnadskalkyl upprättats vid en
investering på 35 mnkr och för år 1 ser den ut enligt nedan:
Beräknade driftkostnader för en ny idrottshall
exklusive respektive inklusive TGS del
Investering
30 mnkr
35 mnkr
Intäkter *
-106
-200
Avskrivningar och ränta
1500
1750
Fastighetsskötsel och drift
700
1000
Verksamhetsdrift och lokalvård **
600
700
TOTAL KOSTNAD (år 1)
2694
3250
* intäkter ökar då TGS skall betala en årlig fast hyra för den tillkommande
hallen
** TGS ansvarar för lokalvård i den tillkommande hallen, därför beräknas
verksamhetsdrift och lokalvård inte att öka mer
Utifrån ovanstående nya förutsättningar när det gäller investeringsnivån för en
idrottshall där kompletteringsyta för TGS behov ingår finner nämnden det
lämpligt att föreslå kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige
besluta att utöka investeringsramen med 5 mnkr till totalt 35 mnkr för det
kompletterande arbete som krävs för uppförande av en ny idrottshall på södra
Rosenberg som därmed också kommer att inrymma kompletteringsyta för
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TGS behov. Ritningar för denna 1,5 hall finns framtagna sedan tidigare och är
godkända av samtliga inblandade brukare av hallen.
Beslutsunderlag
 Nytt beslut om projektering idrottshall 20190820.
 Plan 1 översikt, 181121.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
 att godkänna projekteringen utifrån de nya förutsättningar som
redovisas ovan.
 att hallens spelyta omfattar 40 x 20 meter och att förråd byggs för
berört föreningsliv samt att hallen också byggs med den
kompletteringsyta och övriga utrymmen som krävs för TGS behov och
som framgår av bifogad ritning.
 att hallen placeras så att byggnaden i framtiden kan utgöra
”servicebyggnad” till ett framtida utomhusbad.
 att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka
investeringsramen med 5 mnkr till totalt 35 mnkr för det
kompletterande arbete som krävs för uppförande av en ny idrottshall.
 Anneli Sandstedt (C) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar
enligt ordförandens förslag med ändringen att stycket ”att hallen
placeras så att byggnaden i framtiden kan utgöra ”servicebyggnad” till
ett framtida utomhusbad” stryks.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ordförandens och
Sandstedts. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Votering begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till ordförandens förslag.
NEJ:
Bifall till Sandstedts förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 4
NEJ: 3
Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat att bifalla ordförandens
förslag.
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Följande röstar JA:
Bengt Karlsson (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ulla Brissman (S), Christopher
Vipond (MP).
Följande röstar NEJ:
Anneli Sandstedt (C), Mats Falk (L), Petri Niska (SD).
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar
 att godkänna projekteringen utifrån de nya förutsättningar som
redovisas ovan.
 att hallens spelyta omfattar 40 x 20 meter och att förråd byggs för
berört föreningsliv samt att hallen också byggs med den
kompletteringsyta och övriga utrymmen som krävs för TGS behov och
som framgår av bifogad ritning.
 att hallen placeras så att byggnaden i framtiden kan utgöra
”servicebyggnad” till ett framtida utomhusbad.
 föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsramen med 5 mnkr till
totalt 35 mnkr för det kompletterande arbete som krävs för uppförande
av en ny idrottshall.
Reservation
Anneli Sandstedt (C), Mats Falk (L) och Petri Niska (SD) reserverar sig till
förmån för sitt eget yrkande.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/2

§ 84 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet

Ordförandes sign

Beslutsdatum

Beslutsnummer

Ärende/beslut

2019-05-06

2.1

Öppettider

2019-05-06

2.1

Öppettider

2019-06-18

5.2

Underteckna avtal
som fattats med
stöd av övriga
delar i delegationsordningen

2019-07-03

2015-12-09,
KOF 2015/110

Beslut om
integrationsstöd

2019-07-03

2015-12-09,
KOF 2015/110

Beslut om
integrationsstöd

2019-07-03

2015-12-09,
KOF 2015/110

Beslut om
integrationsstöd

2019-07-03

2015-12-09,
KOF 2015/110

Beslut om
integrationsstöd

2019-07-03

2015-12-09,
KOF 2015/110

Beslut om
integrationsstöd

2019-07-03

2015-12-09,
KOF 2015/110

Beslut om
integrationsstöd

2019-07-03

2015-12-09,
KOF 2015/110

Beslut om
integrationsstöd

2019-07-04

2015-12-09,
KOF 2015/110

Beslut om
integrationsstöd

Justerandes sign
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Ärendenummer

Barnens hus håller
tillfälligt stängt 23/5.
Barnens hus,
museet och
turistbyrån håller
tillfälligt stängt 12/6
KOF 2019/71
Avtal mellan
Falköpings
kommun och
Tidaholms kommun
gällande köp av
tjänsten budgetoch skuldrådgivning
Integrationsstöd till
IF HV Tidaholm,
5 000 kr
Integrationsstöd till
Tidaholms SOK
Sisu, 5 000 kr
Integrationsstöd till
Tidaholms
tennisklubb, 5 000
kr
Integrationsstöd till
Tidaholms
gymnastiksällskap,
5 000 kr
Integrationsstöd till
TIFA BC, 5 000 kr
Integrationsstöd till
RBU Skaraborg,
5 000 kr
Integrationsstöd till
Tidaholms
Hockeyförening,
5 000 kr
Integrationsstöd till
BK Rolling Stones,
5 000 kr
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 73/2019
”Delegationsbeslut”, 2019-09-02.
 Delegationsbeslut fattade av kultur- och fritidschef från och med 201905-28—08-26.
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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

19

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-10

Kultur- och fritidsnämnden

2019/1

§ 85 Inkomna skrivelser och beslut
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 74/2019 ”Inkomna
skrivelser och beslut”, 2019-09-02.
 Kommunfullmäktiges beslut § 65/2019 ”Beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår 2018”, 201905-27.
 Tjänsteskrivelse ”Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium
angående ansvarsprövningen för verksamhetsår 2018”, kanslichef
Anna Eklund, 2019-05-11.
 Kommunfullmäktiges beslut § 71/2019 ”Beslut om revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av införande av eförslag”, 2019-05-27.
 Kommunfullmäktiges beslut § 62/2019 ”Handlingar att anmäla”, 201905-27.
 Beslut Stärkta bibliotek 2019, 2019-06-07.
 Vision utser 2020 års Kulturkommun, 2019-06-10.
 Regionalt nyhetsbrev om friluftsliv 2019, 2019-06-14.
 Kommunstyrelsens beslut § 132/2019 ”Beslut om sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2020”, 2019-06-12.
 Länsstyrelsens beslut i ärende 431-10614-2019 "Tillstånd att göra
ingrepp i fornlämning RAÄ Kymbo 58:1/L1962:1665, Tidaholms
kommun", 2019-06-24.
 Rapport från MUCF om ideella föreningars villkor 2018, 2019-06-24.
 Nyhetsbrev från kulturnämnden Västra Götalandsregionen - juni 2019,
2019-06-27.
 Kommunfullmäktiges beslut § 90/2019 ”Beslut om sammanträdesdagar
för kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2020”, 2019-06-24.
 Kommunfullmäktiges beslut § 91/2019 ”Beslut om uppföljning av ej
verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2019-06-24.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över uppföljning av ej verkställda beslut
fattade av kommunfullmäktige till och med april år 2019”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-10.
 Kommunfullmäktiges beslut § 78/2019 ”Handlingar att anmäla”, 201906-24.
 Revisionsplan 2019-2020, 2019-07-01.
 Dagordning vid ordinarie årsstämma i Gamla Köpstads
Samfällighetsförening, 2019-07-03.
 Rapport från Folkbildningsrådet - Folkbildning i marginaliserade
stadsdelar, 2019-07-04.
 Skrivelse angående förändrad organisation hos SISU och VGIF, 201908-21.
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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.
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2019/4

§ 86 Kurser och konferenser
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2019 ”Kurser
och konferenser”, 2019-09-02.
 Inbjudan till - Kommunal ekonomi för förtroendevalda 190902
respektive 191118.
 Inbjudan till - Köp in på framtiden 190910.
 Inbjudan till - Trygghetsdagen 2019 190917.
 Inbjudan till - Arvsfondens informationsdag till kommunala tjänstemän
190925.
 Inbjudan till - Skaraborgs kommuner mot framtidens idrott 191008.
 Inbjudan till - Regional Tankesmedja för friluftsliv 191009.
 Inbjudan till - 30 år med Tidaholms Idrottshistoriska Förening 191011.
 Inbjudan till - KEKS konferens 191021.
 Inbjudan till - Landsbygdsdagarna 191023—24.
 Inbjudan till - Förebygga suicid i fysisk miljö 191024.
 Inbjudan till - Föreningsstöd 2019 191111.
 Inbjudan till - Anläggningskonferens 2019 191112.
 Inbjudan till - ANDT-Konferens Förebygg.nu 191113—14.
 Inbjudan till - Framtid Västra Götaland 191202.
 Inbjudan till - Erbjudande om kostnadsfria bussar till 2020 års
viktigaste mötesplats - Träffpunkt Idrott 200317—19.
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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2019/3

§ 87 Information
Sammanfattning av ärendet
Fritid
 Tidaholmsbygdens hästklubb har bjudit in representanter från
kommunen att närvara när Svenska Ridsportförbundet kommer på
besök 19/9.
 Utegymmet utmed Hälsans stig vid Tidavallen är färdigställt.
 Det anpassade omklädningsrummet i Forshallen är färdigställt.
 Upphandlingen av ny ismaskin är avbruten.
 Den nya förvaltningsbilen har levererats.
 Dokumentärfilmen Kulturpucken premiärvisades på Sagabiografen 5/9.
Kultur
 Sista datum för att nominera kultur- fritids- och
föreningsledarstipendiater är 15/9.
 Projektet ”Lekbrandbilen” på Gamla torget kommer istället att
genomföras nästa sommar.
 Sagateatern kommer att vara stängd under några veckor i höst eller
vinter på grund av byte av belysning i salongen.
 Ombyggnation av bibliotekshuset inför inflyttning av ny hyresgäst 1/12
kommer att påbörjas inom kort.
 Utvärdering av sommarsäsongen har genomförts med arrendator av
AGA-huset/Kaffestugan.
Bibliotek – Godsmagasinet
 Biblioteket har genomfört Sommarboken med tre träffar under
sommarlovet.
 Tidaholm och Hjo bibliotek har fått medel från Kulturrådet (stärkta
bibliotek) för att utveckla samverkan mellan kommunerna.
 Bibliotekets TV-spel stals under öppethållande i sommar.
 Godsmagasinet har genomfört sommarkollo på Tidaholms
sommargård.
 Godsmagasinet har under sommarlovet anordnat bowlingkväll med
mat samt bussresor till Kyrkekvarn och Liseberg.
Museum – turistbyrån – Barnens hus
- Museet har färdigställt hela järnutställningen och den öppnade för
besökare i juli.
- Två sommarlovsaktiviteter genomfördes på muséet i samband med de
kreativa veckorna.
- Museet kommer att hyra ut delar av hundfotoutställningen till
Veterinärmuseet i Skara.
- Gestilrenprojektet som museet påbörjade under 2018 kommer att
realiseras.
Ordförandes sign
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-

Muséet och turistbyrån har under sommaren haft feriepraktikanter som
arbetat i huset men även som portabel turistbyrå under U6 Cycle Tour.
Turistbyrån har genomfört sin del av U6 med gott resultat.
Barnens hus har haft bra beläggning under sommaren.

Folkhälsa
 14-15/10 hålls föreläsningar i Våga prata pengar-serien.
Förvaltningen
 Förvaltningen går in i heltidsprojektet och alla anställda i förvaltningen
kommer att informeras under hösten.
- SKL:s upphandling av boknings- och bidragssystem är nu klar och det
finns möjlighet att göra avrop.
 En medborgardialog kommer att genomföras i samband med
Familjedagen på Gamla torget 14/9.
- Förvaltningen är med i en kostutredning för att utreda förutsättningar
för en gemensam kostpolicy i kommunen.
- Förvaltningschefen kommer tillsammans med kultur- och fritidschefen i
Hjo att träffa Pilgrimsleden Hjo-Kungslena ideell förening för att ha
dialog om skötselavtal för pilgrimsleden Hjo-Kungslena.
Nämndens deltagande i styrelser
- Ordförande Bengt Karlsson har närvarat vid Musik i Tidaholms
styrelsemöte 15/8.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 76/2019
”Information”, 2019-09-02.
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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§ 88 Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Christopher Vipond lyfter fråga om hur det går med utredningen kring
föreningslivets behov i idrottshallarna.
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren svarar att utredningen har påbörjats
men att den inte är färdigställd.
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§ 89 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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