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§ 82 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och
fritidsnämnden avseende september månad år 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av
de beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 är verkställda, men
verksamheten påverkas starkt av Covid-19 pandemin.
Helårsprognosen är i linje med budgeten för 2020 då anpassningar är
beslutade och verkställs i verksamheterna. Även investeringsplanen är i nivå
med budgeten.
Förslag till beslut
− Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och
fritidsnämnden avseende september månad år 2020”, kultur- och
fritidschef Pema Malmgren, 2020-10-06.
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende september
månad år 2020.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/115

§ 83 Beslut om sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden
2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen
för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2021.
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämnden ska åka till Tidaholms
sommargård i Gamla Köpstad 13-14 september.
Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet 2021.
Nämnd (tisdag)

Arbetsutskott (tisdag)

23 februari 09.00 (gruppmöte 08.00)

9 februari 08.30

23 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)

9 mars 08.30

11 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)

27 april 08.30

15 juni 09.00 (gruppmöte 08:00)

1 juni 08.30

14 september 09.00 (gruppmöte 08.00)

31 augusti 08.30

12 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)

28 september 08.30

9 november 09.00 (gruppmöte 08.00)

26 oktober 08.30

14 december 17.00 (gruppmöte 16.00)

30 november 08.30

Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa
sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och dess
arbetsutskott för år 2021.
− Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till
beslut och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att nämnden ska
åka till Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad 13-14 september.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från ordföranden.
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition
och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 81/2020 ”Beslut om
sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden 2021”, 2020-09-29.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till sammanträdesplan för kultur- och
fritidsnämnden 2021”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-0921.
 Kommunfullmäktiges beslut § 81/2020 ”Beslut om sammanträdesdagar
för kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2021”, 2020-08-31.
 Kommunstyrelsen beslut § 145/2020 ”Beslut om sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2021”, 2020-08-12.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 84 Rapport om inkomna synpunkter 2020-01-01-2020-07-31
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om synpunkter
till kultur- och fritidsförvaltningen januari-juli 2020 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har ett system för synpunkter och felanmälan där man
kan skriva vad man tycker. Man kan lämna en synpunkt om man har ett
förslag, vill framföra ett klagomål eller ge beröm. Man kan även göra en
felanmälan. Uppger man kontaktuppgifter så får man ett personligt svar.
Svaren publiceras även på kommunens hemsida. Man kan också välja att
vara anonym, men då kan man inte få ett personligt svar.
Alla synpunkter och anmälningar som registreras i systemet återrapporteras
halvårsvis med statistik över typ av synpunkter och handläggningstider.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
rapporten om synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-juli
2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2020 ”Rapport
om inkomna synpunkter 2020-01-01-2020-07-31”, 2020-09-29.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om inkomna synpunkter till kultur- och
fritidsförvaltningen januari-juli 2020”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2020-09-22.
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari - juli 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85 Rapport om sommarlovsaktiviteter 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om
sommarlovsaktiviteter 2020 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Statliga medel för sommarlovsaktiviteter under 2020 uteblev och vårens
planering av sommaraktiviteter präglades av Covid-19 pandemin. Beslutet
blev att ansöka om bidrag på 100 tkr från Folkhälsorådet för att erbjuda
kommunens unga meningsfulla aktiviteter under pågående pandemi då de
flesta ordinarie aktiviteter fick ställas in. Fokus lades på att kunna genomföra
aktiviteter enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och direktiv i
området runt Turbinhusön och Bruksvilleparken. Bidragsansökan beviljades
och resultatet blev Sommararena Bruksvilleparken.
Sommararenan bemannades av feriepraktikanter i fyra perioder, totalt åtta
veckor. I Bruksvilleparken kunde man sysselsätta sig med massor av olika
aktiviteter såsom bollsporter, sällskapsspel, vattenkrig med mera. Det fanns
även tillgång till fritt WiFi. På Turbinhusön var pysselverkstan ett populärt
inslag där barn och ungdomar kunde ägna sig åt pyssel i alla former.
Framförallt var det yngre barn (5-10 år) som besökte aktiviteterna men även
äldre besökare hittade dit. Besöksantalet varierade mycket under sommaren.
Dels var det väderberoende men också färre besökare under vecka 28-31.
Pysselverkstan hade totalt 800 besökare. Det delades sammanlagt ut 39
gratis fiskekort, vilket är en minskning jämfört med året innan. Gratis minigolf
två dagar i veckan var ett populärt inslag.
Den samlade bedömningen är att satsningen nått ut till en bred målgrupp och
många har återvänt till aktiviteterna och uttryckt att det har varit roliga
aktiviteter.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
rapporten om sommarlovsaktiviteter 2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2020 ”Rapport
om sommarlovsaktiviteter 2020”, 2020-09-29.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om sommarlovsaktiviteter 2020”, kultur- och
fritidschef Pema Malmgren, 2020-09-22.
Sändlista
Folkhälsorådet
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86 Beslut om ansökan från Dusty Road Blues om befrielse från
hyresavgift
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Dusty Road Blues
ansökan om befrielse från hyresavgift.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Dusty Road Blues ansöker om att hyresfritt få nyttja Saga
teaterbiografen i samband med livestreamad bluesfestival.
Dusty Road Blues har de senaste tio åren anordnat en bluesfestival i
Tidaholm. Festivalen lockar många besökare, främst utifrån. I år flyttades
festivalen under våren, på grund av Covid-19 pandemin, fram till september.
Väl framme i september har förutsättningarna för en festival inte förändrats.
Föreningen beslutar att istället anordna en konsert för 50 besökare som är
inom rekommendationerna. Flera näringsidkare kontaktas för att ges möjlighet
att gratis livesända konserten. Föreningen hyr för ändamålet Saga
teaterbiografen, till en hyra på 4 000 kr.
Oavsett om ett arrangemang går med vinst eller förlust är det som kommunal
hyresvärd svårt att prioritera en förening framför en annan. Därför
subventioneras hyresavgiften för alla föreningar som önskar hyra kultur- och
fritidsnämndens lokaler.
Utöver subventionerade hyresavgifter erhåller de flesta föreningar även ett
föreningsbidrag. Dusty Road Blues är en unik förening, som kultur- och
fritidsnämnden anser bidra med stort värde till kommunen. Föreningen ges
därför årligen ett av de högre kulturbidragen.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå
Dusty Road Blues ansökan om befrielse från hyresavgift.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2020 ”Beslut om
ansökan från Dusty Road Blues om befrielse från hyresavgift”, 202009-29.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Dusty Road Blues om befrielse från
hyresavgift”, enhetschef kultur Johanna Andersson, 2020-09-21.
 Ansökan från Dusty Road Blues om befrielse från hyresavgift, 202009-10.
Sändlista
Dusty Road Blues
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Beslut om justering av öppettid på söndagar i Badhuset
Forshallen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra öppettiden i badhuset
Forshallen på söndagar till kl. 11-15 från och med 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av önskemål från besökare och bedömning av personalen
föreslås en justering av öppettiden på söndagar i badhuset Forshallen.
Det har inkommit önskemål från badgäster, främst barnfamiljer, som har
önskat att tidigarelägga öppettiden på söndagar. Nuvarande öppettid är kl. 1317. Skälen som besökare angett har varit att familjen vill aktivera sig tidigare
på dagen och inte vänta till eftermiddagen.
En samlad bedömning av önskemål från gäster samt personalens synpunkter
gör att det bedöms vara motiverat att ändra öppettiden på söndagar till kl. 1115. Detta förändrar inte antalet tillgängliga badtimmar utan är endast en
förflyttning av tiden.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ändra
öppettiden i badhuset Forshallen på söndagar till kl. 11-15 från och
med 2021-01-01.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2020 ”Beslut om
justering av öppettid på söndagar i Badhuset Forshallen”, 2020-09-29.
 Tjänsteskrivelse ”Justering av öppettid på söndagar i badhuset
Forshallen”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2020-09-21.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88 Beslut om ansökan från IF HV Tidaholm om bidrag till
integrationsprojekt
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IF HV
Tidaholm för integrationsarbete under säsongen 2020/2021 med
13 000 kr. Redovisning via blankett senast 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Idrottsföreningen Handbollsvännerna Tidaholm ansöker om bidrag till
integrationsprojekt.
IF HV Tidaholm ansöker om 13 000 kr för integrationsarbete under säsongen
2020/2021. Föreningen avser att bidraget ska användas för tio spelare som
skolas in i olika ungdomslag samt öka integration. IF HV Tidaholms bedömer
att extra ekonomiskt stöd är nödvändigt för att möjliggöra för dessa ungdomar
att kunna delta fullt ut i verksamheten. Bidraget kommer att fördelas på
kostnaderna för bland annat träningsmaterial och avgifter, vilket föreningen
specificerat i en budget.
Ett stöd till IF HV Tidaholm för sitt fortsatta integrationsarbete bedöms främja
barn- och ungdomsverksamheten i föreningen samt främja integration vilket är
bidragsgrundande.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till IF HV Tidaholm för integrationsarbete under säsongen
2020/2021 med 13 000 kr. Redovisning via blankett senast 2021-0531.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 86/2020 ”Beslut om
ansökan från IF HV Tidaholm om bidrag till integrationsprojekt”, 202009-29.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IF HV Tidaholm om bidrag till
integrationsprojekt”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2020-09-21.
 Ansökan från IF HV Tidaholm om bidrag till integrationsprojekt, 202009-02.
Sändlista
IF HV Tidaholm

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

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

Beslutsnummer

Ärende/beslut

2020-09-08

1.1

Brådskande beslut

2020-09-08

2.5

Startbidrag

Ärendenummer

KOF 2020/111
Beslut om justering
av öppettider på
turistbyrån från och
med 16 september
till och med 31
december 2020
Beviljat startbidrag
om 1 000 kr till
Hellidens trädgård,
ideell förening

Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
delegationsbesluten till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2020
”Delegationsbeslut”, 2020-09-29.
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-08-19--09-22.
 Beslut om justering av öppettider på turistbyrån från och med 16
september till och med 31 december 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90 Inkomna skrivelser och beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser och
beslut till handlingarna.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 89/2020 ”Inkomna
skrivelser och beslut”, 2020-09-29.
 Årsmötesprotokoll Skaraborgs Föreningsarkiv 2020-06-25.
 Kommunstyrelsens beslut § 171/2020 ”Beslut om revidering av riktlinje
om e-förslag”, 2020-09-02.
 Slutgiltig version - Riktlinje - e-förslag, 2020-09-09.
 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2020 ”Beslut om antagande av
kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun”, 2020-08-31.
 Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun, 2020-09-08.
 Granskningsutlåtande Kulturmiljöprogram, 2020-09-08.
 Tillägg till Kulturmiljöprogram Klimatrelaterade risker och hot 191125,
2020-09-08.
 Kommunfullmäktiges beslut § 81/2020 ”Beslut om sammanträdesdagar
för kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2021”, 2020-08-31.
 Information till personuppgiftsansvarig - Ny dom kräver översyn av
tredjelandsöverföringar av personuppgifter, 2020-09-07.
 Nyhetsbrev från regional utveckling september 2020, 2020-09-07.
 Beslut från Kulturrådet om fördelning av statsbidrag för inköp av
litteratur till folk- och skolbibliotek 2020, 2020-08-26.
 Rapport från Folkbildningsrådet - Fakta om folkbildningen 2020, 202008-21.
 Kommunstyrelsens beslut § 145/2020 ”Beslut om sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2021”, 2020-08-12.
 Kommunstyrelsens beslut § 142/2020 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende januari-maj år 2020”,
2020-08-12.
 Helårsprognos - maj 2020 Tidaholms kommun, 2020-08-18.
 Granskning av registerförteckning enligt GDPR, 2020-08-12.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 91 Kurser och konferenser
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte delta på någon av de
aktuella kurserna och konferenserna.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om
aktuella kurser och konferenser
− Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att inte delta
på någon av de aktuella kurserna och konferenserna
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 90/2020 ”Kurser
och konferenser”, 2020-09-29.
 Inbjudan till - Demokratidagen 2020 - pandemins effekt på demokratin
201009.
 Inbjudan till - Lokal utveckling av ungdomspolitiken 201014.
 Inbjudan till - Erfarenhetsdagarna 201110.
 Inbjudan till - Delregional kulturpolitisk dialog 201113.
 Inbjudan till - Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen
2020 201203.
 Inbjudan till - SFKs Erfarenhetskonferens 2021 210128—29.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 92 Information
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fritid
− Badhuset Forshallen har återgått till ordinarie öppettider från och med
21 september.
− Dialog förs med samhällsbyggnadsförvaltningen angående lokalvård i
idrottshallarna.
− Enhetschefen för fritid har träffat intresserade som vill anlägga discgolfbana i Tidaholm.
− Bokning av Tidaholms sommargård för säsongen 2021 har genomförts
för föreningar och kommunal verksamhet 7 oktober.
− Möte med idrottsföreningar (ordförande + ungdomsansvarig) kommer
att genomföras 2 december.
Kultur - Bibliotek - Öppen ungdomsverksamhet
− Tidaholms Fotoklubb har dragit tillbaka sin ansökan om bidrag från
2019.
− Förvaltningen undersöker lämplig leverantör av ny bioduk till
Sagabiografen.
− Konstnatten har genomförts enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner
med anledning av covid-19 med många besökare och nöjda utställare.
− Planering av Julstämning på Turbinhusön pågår.
− Konstlitografiska museet visar utställningen ”Helsinki Lito” till och med
25 oktober.
− Första träffen med ”Shared Reading” har genomförts på biblioteket.
− Bibliotekets bokcirklar har startat.
− Biblioteket planerar flera aktiviteter under höstlovet.
− Bibliotek Mellansjö planerar att starta en gemensam webbsida.
− Den öppna ungdomsverksamheten planerar för en mer aktiv
verksamhet, både i lokalen och med mer utåtriktad verksamhet.
− Bygglovet för bibliotekshusets bottenplan har överklagats igen och
besked inväntas innan ombyggnation kan påbörjas.
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Museum – turistbyrån – Barnens hus
− Enligt den preliminära planeringen ska Barnens hus öppna på museet i
samband med sportlovet 2021.
Folkhälsa
− Till och med 23 oktober finns möjlighet att skicka in nominering till
Folkhälsopriset Skaraborg 2020.
Förvaltningen
− Höstlovsprogrammet finns nu tillgängligt på tidaholm.se.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 91/2020
”Information”, 2020-09-29.
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§ 93 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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