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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/41 

§ 45 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende mars månad år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad år 2021.  
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan och 
enligt de allmänna råd och restriktioner som finns med anledning av covid-19-
pandemin. De beslutade anpassningsåtgärderna för 2021 är beroende av att 
ombyggnationer av huset på Vulcanön och bibliotekshuset färdigställs. Covid-
19-pandemin påverkar såväl verksamheten som möjlighet att kunna förutsäga 
intäktsvolymen och göra en helårsprognos.  
 
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos är i nivå med budget. Detta trots 
covid-19-pandemin och osäkerheter kring när verksamheter kan öppna och 
inbringa intäkter. Även investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 31/2021 ”Beslut om 

uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende 
mars månad år 2021”, 2021-04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende mars månad år 2021”, kultur- och fritidschef 
Pema Malmgren, 2021-04-19. 

 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad år 
2021. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/42 

§ 46 Beslut om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari-april år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan när det 
är möjligt och enligt de allmänna råd och restriktioner som finns med 
anledning av covid-19-pandemin. De beslutade anpassningsåtgärderna för 
2021 är beroende av att ombyggnationer av huset på Vulcanön och 
bibliotekshuset färdigställs.  
 
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En 
stor del av nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både 
ekonomi och verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att 
vidta åtgärder fullt ut. Orsaken är främst covid-19-pandemin och de osäkra 
prognoser som finns för ett säkert öppnande av samhället.  
 
Investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 

avseende januari-april år 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-05-04. 

 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 
2021. 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 32/2021 ”Beslut om 
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 
2021”, 2021-04-27. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/48 

§ 47 Beslut om rapport - Hur Tidaholms kommun kan stödja 
näringslivet och förbättra företagsklimatet 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om 
rapporten ”Hur Tidaholms kommun kan stödja näringslivet och 
förbättra företagsklimatet” till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Presentation av rapporten ”Hur Tidaholms kommun kan stödja näringslivet 
och förbättra företagsklimatet”. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen om rapporten ”Hur Tidaholms kommun kan stödja 
näringslivet och förbättra företagsklimatet” till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 33/2021 ”Beslut om 

rapport - Hur Tidaholms kommun kan stödja näringslivet och förbättra 
företagsklimatet”, 2021-04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Rapport - Hur Tidaholms kommun kan stödja 
näringslivet och förbättra företagsklimatet”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-04-19. 

 Rapport - Hur Tidaholms kommun kan stödja näringslivet och förbättra 
företagsklimatet. 
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2021/39 

§ 48 Beslut om yttrande samråd Detaljplan för Gräset 1, Tidaholms 
tätort, Tidaholms kommun 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Detaljplan 
för Gräset 1, Tidaholm, Tidaholms kommun, Västra Götalands län utan 
erinran. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av en ny padelhall och 
möjliggör även för kontorslokaler, detaljhandel och parkering. Planens 
intentioner överensstämmer med gällande översiktsplan. Detaljplanen 
upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
 
Samrådstiden är från den 6 april till och den 5 maj 2021.  
 
Planområdet för detaljplanen är beläget ca 500 meter från Gamla Torget vid 
von Essens väg i Tidaholms tätort. Området där den nya padelanläggningen 
är tänkt att placeras har tidigare varit bebyggd med industri-, verkstads- och 
silobyggnader. Tidigare gällande detaljplan är Stadsplan för Tidaholm, S15, 
antagen 1946, som ej är förenlig med ny föreslagen markanvändning.  
 
Det föreliggande planförslaget innebär att fastigheten iordningställs med 
utomhusbanor för padeltennis, parkeringsplatser, kontor och padelhall. 
Utomhusbanorna är planerade att placeras i planområdets östra del. Mot Von 
Essens väg i söder och sydväst är parkeringen tänkt att placeras. Som sista 
etapp planeras en padelhall att byggas mot planområdets norra 
fastighetsgräns. 
 
Föreliggande detaljplan ligger inte i direkt anslutning till kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter och bedöms inte ha någon direkt påverkan på 
nämndens verksamhetsområden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser dock positivt på detaljplanen för Gräset 1 som 
syftar till idrottsverksamhet och bedöms ha en positiv effekt för folkhälsan när 
fler människor får möjlighet till motion och träning i centrala Tidaholm. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
yttrande om Detaljplan för Gräset 1, Tidaholm, Tidaholms kommun, 
Västra Götalands län utan erinran. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 34/2021 ”Beslut om 

yttrande samråd Detaljplan för Gräset 1, Tidaholms tätort, Tidaholms 
kommun”, 2021-04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande om detaljplan för Gräset 1, Tidaholm, 
Tidaholms kommun, Västra Götalands län”, kultur- och fritidschef 
Pema Malmgren, 2021-04-16. 

 Missivbrev Samråd Detaljplan för Gräset 1. 
 Detaljplan samrådsförslag Gräset 1. 
 Planbeskrivning samrådsförslag Gräset 1. 
 Behovsbedömning Gräset 1. 
 Slutrapport avhjälpande åtgärder, Ramboll. 
 Geoteknisk undersökning, BGAB, 2014-01-30. 
 Översvämningskartering Tidan, WSP 2018-03-06. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden

8



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-11 
Kultur- och fritidsnämnden 
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2021/37 

§ 49 Beslut om yttrande granskning - Översiktsplan 2030 för 
Tidaholms kommun 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna nedanstående punkter 
som yttrande till Översiktsplan 2030 för Tidaholms kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
År 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Tidaholms 
kommun. Grundtanken med översiktsplanen är att vara kommunens verktyg 
för att visa långsiktiga och övergripande planer för hur mark‐ och 
vattenområden ska användas, samt i vilken riktning den byggda strukturen är 
tänkt att utvecklas framöver. För att främja en hållbar utveckling och lyfta 
frågor som är viktiga för kommunen används översiktsplanen för att redovisa 
övergripande visioner och strategier.  
 
Samråd för denna översiktsplan pågick under perioden 25 mars ‐ 02 juni 
2019. 
 
Tidaholms kommun bjuder nu in till granskningsutställning för kommande  
Översiktsplan 2030. Granskningsutställningen pågår mellan 2021-03-15 till 
och med 2021-05-16. 
 
Samrådsunderlaget remitterades till lokala nämnder och bolag, statliga 
myndigheter samt organisationer och intresseföreningar. Efter samrådet har 
alla inkomna synpunkter sammanställts i samrådsredogörelsen. Med 
utgångspunkt i sammanställningen har kommunstyrelsen beslutat hur 
planförslaget ska omarbetas.  
 
De kommentarer som lämnats på kultur- och fritidsnämndens yttrande är: 
- text kring nybyggnation av idrottsanläggningar revideras. I det nya 
planförslaget står fortfarande att befolkningstillväxt ställer krav på att 
kommunen ska bygga idrotts- och kulturanläggningar. Det är alltså kultur- och 
fritidsnämndens bedömning att det redan är hög tillgång i befintliga 
anläggningar och därför saknas behov av utökning även med ett ökat 
invånarantal. 
‐ Ang. de gröna stråken mellan platåbergen och Hökensås så är tanken inte 
att styra utvecklingen till specifika åtgärder. Istället ligger fokus på att 
uppmuntra till åtgärder som på olika sätt kan skapa samband mellan 
områdena. Samband kan gälla såväl tillgänglighet för medborgarna i form av 
leder, som för djur‐ och växtlighetens möjlighet att utvecklas i 
sammanhängande natur‐ och vattenområden. Ett bra förtydligande. 
‐ Som ett komplement till det kulturmiljöprogram som kommunen har tagit fram 
under 2018‐2020, har även ett PM upprättats, som belyser eventuella 
klimatrelaterade direkta och indirekta risker på de kulturmiljöer som 
programmet berör. Detta är ett mycket positivt besked och viktigt för 
bevarandet av de kulturmiljöer som finns i Tidaholms kommun. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

‐ Övriga redaktionella ändringar i texten görs enligt kultur‐ och fritidsnämndens 
synpunkter. 
‐ Övriga synpunkter noteras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan konstatera att i det nya planförslaget står 
fortfarande att befolkningstillväxt ställer krav på att kommunen ska bygga 
idrotts- och kulturanläggningar. Det är alltså kultur- och fritidsnämndens 
bedömning att det redan är hög tillgång i befintliga anläggningar och därför 
saknas behov av utökning även med ett ökat invånarantal. 
 
I övrigt tackar kultur- och fritidsnämnden för de förtydliganden, kompletteringar 
och ändringar som har gjorts. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
ovanstående punkter som yttrande till Översiktsplan 2030 för 
Tidaholms kommun.  

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 35/2021 ”Beslut om 

yttrande granskning - Översiktsplan 2030 för Tidaholms kommun”, 
2021-04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående granskning av Översiktsplan 
2030 för Tidaholms kommun”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 
2021-04-15. 

 Granskningsutställning ÖP 2030 - Översiktsplan för Tidaholms 
kommun. 

 Del 1 Planförslag – Översiktsplan för Tidaholms kommun.  
 Del 2 Tidaholm idag.  
 Del 3 Miljökonsekvensbeskrivning.  
 Bilaga 1 Samrådsredogörelse. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2020/85 

§ 50 Beslut om initiativ till förstudie restaurering av 
Bibliotekshusets stora sal 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att initiera en förstudie om 
restaurering av stora salen i bibliotekshuset i samverkan med 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bibliotekshusets stora sal är en lokal som har stort behov av underhåll och 
restaurering. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-06-16 att uppdra åt 
förvaltningen att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen undersöka 
möjlighet att hos Länsstyrelsen ansöka om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har verksamhet i flera lokaler med högt 
kulturhistoriskt värde. Bibliotekshusets stora sal är en av dessa lokaler som 
har behov av underhåll, renovering och restaurering. Stora salen används 
främst för uthyrningsverksamhet till föreningslivet, näringslivet, kommunal 
verksamhet, privatpersoner samt i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. 
 
Bibliotekshuset i Tidaholm byggdes 1897 och renoverades 1980-82. Stora 
salen har nu ett trängande behov av konservering av tak- och väggmålningar 
och restaurering i allmänhet. En initial bedömning gjordes 2018 i samverkan 
med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för att i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen göra en förstudie samt undersöka möjlighet 
att hos Länsstyrelsen ansöka om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer.  
 
Preliminärt är kostnaden beräknad till ca 1 mnkr. 
 
För att kunna ta fram underlag för en förstudie har kultur- och 
fritidsförvaltningen tagit in anbud av byggnadsvårdsexpert för att ta fram ett 
åtgärdsförslag och kostnadskalkyl på stora salen i bibliotekshuset. Detta 
underlag är nödvändigt för att kunna sammanställa en ansökan om medel hos 
Länsstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden önskar sedan med bistånd av 
samhällsbyggnadsnämnden starta en förstudie för restaurering, som ska 
slutföras senast sista september 2021. 
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Förslag till beslut 
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att initiera 

en förstudie om restaurering av stora salen i bibliotekshuset i 
samverkan med samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 37/2021 ”Beslut om 

initiativ till förstudie restaurering av Bibliotekshusets stora sal”, 2021-
04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Initiativ till förstudie restaurering av Bibliotekshusets 
stora sal”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-04-06. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 57/2020 ”Beslut om ansökan till 
Länsstyrelsen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer”, 
2020-06-16.   

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden
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2021/46 

§ 51 Beslut om statsbidrag att rekvirera till avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år under 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse kultur- och fritidschefen 
Pema Malmgren att rekvirera bidrag till avgiftsfria och smittsäkra 
lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år under 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under covid-19-pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter 
och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta 
deras situation och livsförutsättningar. Regeringen har därför föreslagit ett 
riktat statsbidrag till kommunerna om 198,5 miljoner för detta ändamål och av 
dessa medel har Tidaholms kommun tilldelats 265 779 kr. Bidraget ska vara 
ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i 
åldersgruppen 6 till 15 år under 2021.  
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel 
och följa upp åtgärden. Varje kommun får rekvirera medel. Hur stor summa 
varje kommun kan söka presenterades i början av maj via Socialstyrelsens 
hemsida.  
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse 
kultur- och fritidschefen Pema Malmgren att rekvirera bidrag till 
avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år under 
2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 38/2021 ”Beslut om 

statsbidrag att rekvirera till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för 
barn och unga 6-15 år under 2021”, 2021-04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Statsbidrag att rekvirera till avgiftsfria och smittsäkra 
lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år under 2021”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2021-04-20. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-11 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/45 

§ 52 Beslut om verksamhetsbidrag gällande vårterminen 2021 med 
anledning av covid-19 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamhetsbidraget för 
vårterminen 2021 skall hamna på som lägst samma nivå som 
motsvarande period 2019. Föreningarna skall lämna in redovisning 
enligt ordinarie rutiner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av covid-19 har flera föreningar i kommunen tvingats ställa in 
sina planerade träningar och matcher. Detta medför att verksamhetsbidraget 
för vårterminen 2021 riskerar att hamna på en avsevärt lägre nivå än vid 
normalläge. Föreningarna bedöms då hamna i en svår ekonomisk situation 
som kan komma att påverka barn- och ungdomsidrotten i kommunen negativt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-05-12 § 46/2020 att 
verksamhetsbidraget för vårterminen 2020 skulle hamna på som lägst samma 
nivå som motsvarande period 2019. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 
2021-01-12 § 3/2021 att verksamhetsbidraget för höstterminen 2020 skulle 
hamna på som lägst samma nivå som motsvarande period 2019. Det rådande 
läget har inte förbättrats under våren 2021 och därför föreslås att 
verksamhetsbidraget för vårterminen 2021 ska hamna på minst samma nivå 
som motsvarande period 2019. 
 
Det är av stor vikt att stötta föreningarna i det svåra läge som drabbar 
verksamheterna i sviterna av covid-19. Verksamhetsbidraget är ofta en viktig 
del av föreningarnas inkomstkällor. För att trygga den inkomstkällan föreslås 
att verksamhetsbidraget för vårterminen 2021 ska hamna på minst samma 
nivå som under motsvarande period 2019. Dock föreslås föreningarna att som 
vanligt lämna in redovisning. Detta för att få en bild av hur covid-19 har 
påverkat verksamheterna, men också för att föreningarna ska ha möjlighet att 
erhålla ett högre bidrag om verksamheten faktiskt ökat. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
verksamhetsbidraget för vårterminen 2021 skall hamna på som lägst 
samma nivå som motsvarande period 2019. Föreningarna skall lämna 
in redovisning enligt ordinarie rutiner. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-11 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2021 ”Beslut om 

verksamhetsbidrag gällande vårterminen 2021 med anledning av 
covid-19”, 2021-04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsbidrag gällande vårterminen 2021 med 
anledning av covid-19”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-04-
20. 

 
Sändlista 
Berörda föreningar
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2021/49 

§ 53 Beslut om ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till 
Tidaholms Bluesfestival 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Dusty Road Blues 
ansökan om extra bidrag till Tidaholms Bluesfestival. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Dusty Road Blues ansöker om extra bidrag för att genomföra 
Tidaholms Bluesfestival 27-28 augusti 2021. Med anledning av covid-19-
pandemin är föreningens ekonomi ansträngd, men de planerar ändå att 
arrangera Tidaholms Bluesfestival i Folkets Park i augusti. 
 
Tidaholms Bluesfestival är ett välbesökt arrangemang som lockar besökare 
från hela Sverige. Det är i år 12:e året festivalen genomförs. 
 
2020 genomfördes festivalen med begränsad publik och sändes digitalt på 
några av de lokala restaurangerna. Detta som en följd av covid-19-pandemin 
och restriktioner i samband med denna. Årets festival flyttas från maj till 
augusti med förhoppning om att restriktionerna då har lättat. 
 
Föreningen har under våren varit i kontakt med näringslivsenheten och 
Tidaholm i Centrum för att diskutera eventuellt samarbete kring festivalen. 
Dessa två organisationer verkar tillsammans för ett aktivt centrum och 
festivalen skulle i så fall flyttat tillbaka till Vulcanön, där den tidigare 
genomförts. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger sedan tidigare föreningen ett årligt 
föreningsbidrag på 12 000 kr. Detta är ett förhöjt bidrag för att stötta den årliga 
bluesfestivalen. Tidaholms kommun ger också ett marknadsföringsbidrag på 
7 500 kr i samband med festivalen. 
 
Dusty Road Blues har valt att förlägga Tidaholms Bluesfestival i Folkets Park 
och därmed saknas förutsättning för den ekonomiska stöttning som erbjudits i 
samarbetsform från näringslivsenheten och Tidaholm i Centrum.  
 
Bedömningen är att kultur- och fritidsnämnden inte kan bevilja ytterligare 
bidrag utöver de 12 000 kr som nämnden redan beviljat. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
Dusty Road Blues ansökan om extra bidrag till Tidaholms 
Bluesfestival. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-11 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 40/2021 ”Beslut om 

ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival”, 
2021-04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till 
Tidaholms Bluesfestival”, enhetschef kultur Johanna Andersson, 2021-
04-12. 

 Ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival, 
2021-03-31. 

 
Sändlista 
Dusty Road Blues 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/43 

§ 54 Beslut om ansökan från ILCO lokalförening Skaraborg om 
bidrag till hyreskostnad 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ILCO lokalförening 
Skaraborgs ansökan om bidrag till hyreskostnad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
ILCO lokalförening Skaraborg (Tarm-, uro- och stomiförbundet) ansöker om 
bidrag till hyreskostnad för medlemmar i Tidaholm. I ansökan beskriver 
föreningen att bidraget ska användas till dessa medlemmars andel av 
hyreskostnaden. Ansökt belopp uppgår till 348 kr. 
 
I kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för bidrag till föreningslivet inom kultur-, 
idrotts- och fritidsområdet framgår att för att en förening skall kunna få 
föreningsbidrag och subventioner skall det vara en ideell förening som är 
registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen i Tidaholms kommun. Vidare 
ska föreningen dela samhällets demokratiska värderingar och synsätt, vara 
demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens 
stadgar.  
 
Bedömningen är att ILCO lokalförening Skaraborg ej omfattas av kultur- och 
fritidsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag inom kultur-, idrotts- och 
fritidsområdet och således inte är bidragsberättigad. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
ILCO lokalförening Skaraborgs ansökan om bidrag till hyreskostnad. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 41/2021 ”Beslut om 

ansökan från ILCO lokalförening Skaraborg om bidrag till 
hyreskostnad”, 2021-04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från ILCO lokalförening Skaraborg om 
bidrag till hyreskostnad”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-04-
20. 

 Ansökan från ILCO lokalförening Skaraborg om bidrag till 
hyreskostnad, 2021-03-25. 

 Verksamhetsberättelse ILCO lokalförening Skaraborg 2020. 
 Balansräkning och resultaträkning ILCO lokalförening Skaraborg 2020. 
 Revisionsberättelse ILCO lokalförening Skaraborg 2020. 

 
Sändlista 
ILCO lokalförening Skaraborg 
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2021/50 

§ 55 Beslut om ansökan från Hökensås Jaktvårdsförening om 
bidrag till viltmålsbana 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Hökensås 
Jaktvårdsförenings ansökan om bidrag till viltmålsbana.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Hökensås Jaktvårdsförening ansöker om bidrag till viltmålsbana. Ansökan 
avser utveckling av verksamheten genom förbättring av säkerhet, kapacitet 
och tillgänglighet på banorna. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 229 055 kr 
inklusive moms. 
 
Föreningen anför att de är i en utvecklingsfas med en markant ökning av 
medlemsantalet. Under 2018 satsade föreningen på ett nytt markeringssystem 
men önskar nu utveckla anläggningen ytterligare. Föreningen har för avsikt att 
anlägga en ny viltmålsbana samt digital markering på 50-meters banan, vilket 
är ett alternativt övningsskytte framförallt för ungdomar. Föreningen har också 
som mål att bli ackrediterad som jägarexamensbana.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader, förbättra 
tillgängligheten eller för att utveckla verksamheten eller annat som främjar 
barn- och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen, 
friskvård eller motsvarande och som inte har med löpande driftskostnader att 
göra. 
 
Föreningen har inte redovisat att de idag bedriver någon organiserad barn- 
och ungdomsverksamhet. Det är svårt att bedöma huruvida den planerade 
satsningen kan utveckla möjligheterna för ungdomar att vara verksamma i 
föreningen. Föreningen har ansökt om anläggningsbidrag, vilket är fel 
bidragsform för utveckling av verksamheten. Förvaltningen har utan framgång 
sökt föreningen för att de ska kunna återkomma med en ansökan via korrekt 
blankett för ansökan om utvecklingsbidrag.  
 
En diskussion bör föras med föreningen kring hur investeringarna riktas mot 
ungdomar och om föreningens verksamhet överhuvudtaget ryms inom kultur- 
och fritidsnämndens riktlinjer för bidrag till föreningslivet inom kultur-, idrotts- 
och fritidsområdet. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
Hökensås Jaktvårdsförenings ansökan om bidrag till viltmålsbana.  
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 42/2021 ”Beslut om 

ansökan från Hökensås Jaktvårdsförening om bidrag till viltmålsbana”, 
2021-04-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Hökensås Jaktvårdsförening om bidrag 
till viltmålsbana”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-04-12. 

 Ansökan från Hökensås Jaktvårdsförening om bidrag till viltmålsbana, 
2020-12-16. 

 
Sändlista 
Hökensås Jaktvårdsförening
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2021/2 

§ 56 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-03-03—04-20. 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2020-12-11 3.3 Inköp av material, 
varor och tjänster 

KOF 2021/47 
Snickeritjänster 
Barnens hus 

2021-03-03 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter med 
anledning av covid-
19 

2021-03-05 3.3 Inköp av material, 
varor och tjänster 

KOF 2021/27 
Tryck av 
kulturmiljöprogram  

2021-03-15 2.4 

Beslut om 
verksamhetsbidrag 
till föreningar och 
organisationer 
enligt fastställda 
regler 

KOF 2021/14 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag 
för HT 2020. 
189 078 kr. 

 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 43/2021 

”Delegationsbeslut”, 2021-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-04-20. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-03-03--04-20. 
 Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-HT20.
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2021/1 

§ 57 Inkomna skrivelser och beslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser och 
beslut till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 44/2021 ”Inkomna 

skrivelser och beslut”, 2021-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-04-20. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Lithography 30, 2021-04-26. 
 Skrivelse från Platåbergens Geopark angående erbjudande till 

kommuner, 2021-04-14. 
 Kallelse till årsmöte för Granbolets vägsamfällighetsförening och 

Granbolets avloppsförening 2021-05-02, 2021-04-13. 
 Kommunstyrelsens beslut § 72/2021 ”Beslut om uppföljning 

månadsrapporter Tidaholms kommun för januari - februari 2021”, 
2021-04-07. 

 Skrivelse från Sensus angående studieförbundens kommunbidrag, 
2021-04-09. 

 Skrivelse från Västra Götalandsregionen med frågor om 
aktivitetskatalog, 2021-04-01. 

 Nyhetsbrev från regional utveckling mars 2021, 2021-03-19. 
 Granskningsplan för dataskyddsombudet andra kvartalet 2021, 2021-

03-19. 
 Kallelse till årsmöte vid Skaraborgs föreningsarkiv 2021, 2021-03-18. 
 Skrivelse från Studieförbundet Vuxenskolan angående granskning av 

2017-2019 års verksamhet, 2021-03-17. 
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2021/4 

§ 58 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte delta på någon av de 
aktuella kurserna och konferenserna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  
 
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 § 45/2021 ”Kurser 

och konferenser”, 2021-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-04-20. 
 Inbjudan till - Vattensäkerhet 2021 webbinarium 2021-05-06. 
 Inbjudan till - Utbildning medborgardialog i komplexa frågor 2021-05-

06 och 2021-06-10. 
 Inbjudan till - Digitala Konsumentdagarna 2021-05-18—19. 
 Inbjudan till - Omställning i samverkan med hälsa som strategi 2021-

05-27. 
 Inbjudan till - Barn och unga - i spåren av en pandemi 2021-06-01. 
 Inbjudan till - Allt du behöver veta om kulturpolitiken 2021-06-02. 
 Inbjudan till - Barn och funktionsrätt - hur arbetar vi för alla barns bästa 

2021-09-09—10.
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2021/3 

§ 59 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens 
deltagande i styrelser. 
 
Fritidsenheten 

 Renovering av köket på Tidaholms sommargård har genomförts under 
vecka 17-18. 

 Fiber kommer under sommaren att dras in till Tidaholms sommargård, 
vilket möjliggör insättning av digitala lås. 

 De flesta av kommunens idrottsföreningar har genomgått digital 
utbildning i Rbok, nytt lokalboknings- och föreningsbidragssystem. 

 På grund av risk för smittspridning av covid-19 har ett ordförandebeslut 
fattats om förlängd stängning av Badhuset Forshallen för allmänheten 
till och med 16 maj 2021. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Konstnärlig utsmyckning vid den nya förskolan på Rosenberg har 
upphandlats och kommer att uppföras av Johanna Strand från Kalmar. 

 Med anledning av covid-19 blev Valborgsmässofirandet vid Hellidens 
slott digitalt. 

 Med anledning av covid-19 genomförs Nationaldagsfirandet digitalt i 
form av en gemensam film som produceras av kultursamordnare och 
kulturskolor i Skaraborg. 

 I samarbete med omvårdnadsförvaltningen anordnas fysisk och digital 
quizpromenad på Turbinhusön hela sommaren. 

 Konstföreningen har ställt in sin vårutställning i Konsthallen med 
anledning av covid-19. 

 Den nya automatiska bioduken är installerad på Saga Teaterbiografen. 
 I den öppna ungdomsverksamheten kommer ett filmprojekt kring EPA-

kultur att startas upp till hösten. 
 Den öppna ungdomsverksamheten kommer delvis att bedrivas 

utomhus i sommar. 
 Den öppna ungdomsverksamheten kommer att åka på sommarkollo till 

Tidaholms sommargård vecka 26 och 32. 
 Information om den pågående ombyggnationen av bibliotekshusets 

bottenplan och planerad flytt av den öppna ungdomsverksamheten.  
 Biblioteken i Skaraborg har skickat in ansökan till Kulturrådet om stöd 

till stärkta bibliotek angående fortsatt arbete med ”shared reading”. 
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 Ansökan är inskickad till Kulturrådet om stöd till stärkta bibliotek för att 
skapa ett kreativt rum, ett samarbete mellan biblioteket och den öppna 
ungdomsverksamheten. 

 Västgötarummet i bibliotekshusets bottenplan kommer att flyttas upp 
till bibliotekets övervåning. 

 
Besökenheten 

 Turistbyrån öppnade i biblioteket med begränsningar på grund av 
covid-19 från och med 26 april. 

 Flytten av Barnens hus-verksamheten till Vulcanen är genomförd. 
 
Folkhälsa 

 Två projektanställda ungdomsassistenter under 2021, som ska stötta 
och knyta kontakt med ungdomar och unga vuxna utomhus på kvällar 
och helger, har rekryterats.  

 Representanter från nämnden och förvaltningen har deltagit digitalt på 
Skaraborgs Folkhälsokonferens den 16 april.  

 
Förvaltningen 

 Planering av sommarlovsprogram anpassat efter myndigheternas 
rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 pågår. 

 Planering av digitala invigningar av Rosenbergshallen, Vulcanen och 
den öppna ungdomsverksamheten pågår. 

 Kulturmiljöprogrammet kommer att tryckas som inbunden bok för 
försäljning. 

 
Nämndens deltagande i styrelser 

 Ulla Brissman (S) har deltagit på Skaraborgs Föreningsarkivs digitala 
årsmöte. 

 Lars-Ove Larsson (V) har deltagit på Tidaholms Fiskevårdsområdes 
årsmöte. 

 Lisa Öhgren (S) fick inbjudan till Tidaholms konstförenings årsmöte, 
men hade ej möjlighet att närvara. 

 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 46/2021 

”Information”, 2021-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2021-04-20.
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§ 60 Övriga frågor 
 
Ulla Brissman (S) lyfter frågan angående vad som händer i den fortsatta 
processen med framtida undersökningar i området vid Gestilren. 
Kultur- och fritidschefen svarar att arbetet med att kontakta olika intressenter 
samt ta fram finansieringsförslag fortgår.

26



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-11 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 61 Rapport från mötesobservatör 
 
Lars-Ove Larsson (V), som utsågs till mötesobservatör, rapporterar från 
sammanträdet.   
 
Protokollsanteckning 
Per-Erik Vrang (M) lämnar följande protokollsanteckning: ”Vid kof 
sammanträde 11 maj ifrågasatte undertecknad som Moderaternas 
representant, behovet av att ha en ”sammanträdeskontrollant” med uppgift att 
övervaka så att inga verbala snedsteg har ägt rum under mötet. Från 
Moderaternas sida är beslutet om denna övervakande funktion en uppgift som 
åligger ordföranden.” 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 62 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar mötet för avslutat. 
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