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2019/98

§ 111 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och
fritidsnämnden avseende november år 2019
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-10-02 § 166/2019 ska nämnderna,
utöver de befintliga månads- och delårsrapporterna, rapportera till
kommunstyrelsen där man ger en uppdaterad helårsprognos för innevarande
år. I samband med de månadsvisa rapporterna ska nämnderna redovisa och
uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans. Rapporteringen ska fortgå
tills beslutet upphävs.
Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är efter tidigare beslutade
anpassningsåtgärder en budget i balans. Då nämnden prognostiserar en
budget i balans så har ingen ytterligare åtgärdsplan för 2019 arbetats fram.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 105/2019 ”Beslut
om uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden
avseende november år 2019”, 2019-11-26.
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november år
2019.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad rapport samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/99

§ 112 Beslut om intern kontrollplan 2020
Sammanfattning av ärendet
Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden har sammanställts för år
2020.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 107/2019 ”Beslut
om intern kontrollplan 2020”, 2019-11-26.
 Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan år 2020”, kultur- och fritidschef
Pema Malmgren, 2019-11-18.
 Intern kontrollplan år 2020.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta
intern kontrollplan för år 2020.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för år
2020.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/100

§ 113 Beslut om beslutsattestanter fr o m 2020-01-01
Sammanfattning av ärendet
Inför årsskiftet behöver nytt beslut fattas om gällande beslutsattestanter.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 108/2019 ”Beslut
om beslutsattestanter fr o m 2020-01-01”, 2019-11-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter fr o m 2020-01-01”, kultur- och
fritidschef Pema Malmgren, 2019-11-14.
 Beslutsattestanter fr om 2020-01-01.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa
listan över beslutsattestanter fr om 2020-01-01.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa listan över
beslutsattestanter fr om 2020-01-01.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016/131

§ 114 Beslut om upphävande av tidigare investeringsbeslut
gällande lokal för öppen ungdomsverksamhet
Sammanfattning av ärendet
Rapport om utredning kring lokal för öppen ungdomsverksamhet.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 109/2019 ”Beslut
om upphävande av tidigare investeringsbeslut gällande lokal för öppen
ungdomsverksamhet”, 2019-11-26.
 Tjänsteskrivelse ”Utredning angående beslut om upphävande av
tidigare investeringsbeslut gällande lokal för öppen
ungdomsverksamhet”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 201910-03.
 Åtgärdssammanställning och kostnadsbedömning för ombyggnad
av Bibliotekshusets bottenplan, 2019-11-21.
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2019 ”Rapport
om lokal för öppen ungdomsverksamhet”, 2019-11-04.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 30/2019 ”Beslut om
projektering av delar av bibliotekshuset”, 2019-03-20.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 78/2018 ”Lokal för öppen
ungdomsverksamhet”, 2018-09-12.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att upphäva
del av tidigare beslut § 78/2018. Det gäller i den första beslutspunkten
angående att föreslå kommunstyrelsen besluta om en anpassning av
Bibliotekshusets bottenplan och i den andra beslutspunkten angående
ansökan om investeringsmedel.
− Johan Liljegrahn (M) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
Godsmagasinet ska vara kvar som ungdomens hus och att kultur- och
fritidsnämnden begär investeringsmedel för renovering av dessa
lokaler, samt vid behov utökat kommunbidrag för driften.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till arbetsutskottets förslag.
NEJ:
Bifall till Liljegrahns förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 4
NEJ: 3
Följande röstar JA:
Bengt Karlsson (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Lars-Ove Larsson (V), Lisa
Öhgren (S).
Följande röstar NEJ:
Anneli Sandstedt (C), Johan Liljegrahn (M), Per-Erik Vrang (M).
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva del av tidigare beslut §
78/2018. Det gäller i den första beslutspunkten angående att föreslå
kommunstyrelsen besluta om en anpassning av Bibliotekshusets
bottenplan och i den andra beslutspunkten angående ansökan om
investeringsmedel.
Reservation
Anneli Sandstedt (C), Johan Liljegrahn (M) och Per-Erik Vrang (M) reserverar
sig mot beslutet med följande motivering:
”Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande”.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2019/95

§ 115 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och
fritidsnämnden för år 2020
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsplan för
kultur- och fritidsnämnden 2020 utifrån kommunens strategiska mål.
Verksamhetsplanen innehåller även budget för 2020 med föreslagna
anpassningsåtgärder för att uppnå en budget i balans.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 106/2019 ”Beslut
om verksamhetsplan och budget för kultur- och fritidsnämnden för år
2020”, 2019-11-26.
 Tjänsteskrivelse ”Anpassningsåtgärder med konsekvensanalyser för
kultur- och fritidsnämnden 2020”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2019-10-17.
 Bilaga med alternativa förslag till anpassningsåtgärder 2020-2021.
 Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år
2020.
 Nyckeltal KFN 2020 justerade.
 Analys 10-åriga investeringsbehov - 2021-2031.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
− att anta verksamhetsplan och detaljbudget för år 2020.
− att godkänna analys av 10-åriga investeringsbehov 2021-2031
och fastställa prioriteringsordning.
− att reducera antalet ordinarie nämndsammanträden för kulturoch fritidsnämnden till högst 8 sammanträden per år fr o m
2020.
− att uppdra till förvaltningen att verkställa föreslagna
anpassningsåtgärder för 2020-2021.
− att uppdra till förvaltningen att säga upp internhyresavtalen på
Godsmagasinet och Samrealskolan till 30 september 2020
samt Idrottshallen till 31 december 2020.
− Johan Liljegrahn (M) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag till beslut och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
Godsmagasinet ska vara kvar som ungdomens hus och att kultur- och
fritidsnämnden begär investeringsmedel för renovering av dessa
lokaler, samt vid behov utökat kommunbidrag för driften.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Liljegrahn.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Liljegrahns tilläggsyrkande under proposition och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå detta.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar
− att anta verksamhetsplan och detaljbudget för år 2020.
− att godkänna analys av 10-åriga investeringsbehov 2021-2031
och fastställa prioriteringsordning.
− att reducera antalet ordinarie nämndsammanträden för kulturoch fritidsnämnden till högst 8 sammanträden per år fr o m
2020.
− att uppdra till förvaltningen att verkställa föreslagna
anpassningsåtgärder för 2020-2021.
− att uppdra till förvaltningen att säga upp internhyresavtalen på
Godsmagasinet och Samrealskolan till 30 september 2020
samt Idrottshallen till 31 december 2020.
Reservation
Anneli Sandstedt (C), Johan Liljegrahn (M) och Per-Erik Vrang (M) reserverar
sig mot beslutet med följande motivering:
”Vi reserverar oss till förmån för eget tilläggsyrkande”.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2019/36

§ 116 Beslut om kulturbidrag förening 2020
Sammanfattning av ärendet
Ansökningar om kulturbidrag 2020 har sammanställts och ett förslag på
fördelning av bidrag har gjorts utifrån inkommit material och gällande
bidragsregler.
Föreningens namn
Daretorps Bygdegårdsförening
Daretorpsbygdens Intresseför.
De ungas hus i Daretorp
Dimbo Byalag
Dimbobygdens Fornm.&Hembf.
Dimbo IF
Dusty Road Blues
Folkabo Samhällsförening
Frid. Fröj. Korsberga Hemb.för.
Fröjereds Samhällsförening
Holma Baltaks Bygdegårdsfören.
Hångsdala Samhällsförening
Härja Hembygdsförening
Klämmesbo Bygdegårdsför.
Kymbo Byalag
Labbåsrevyn
Lena Gille
Litografins vänner
Mobackens Bygdegårdsför.
Musik i Tidaholm
Ottravads Hembygdsförening
Suntaks Sockenstugeför.
Tidaholms Biodlareföre.
Tidaholms Blåbandsförening
Tidaholms fotoklubb
Tidaholms Genealogiska förening
Tidaholms Hembygdsförening
Tidaholms Konstförening
Tidaholms Naturskyddsf.
Tidaholms Närradioförening
Tidaholms Riksteaterförening
Velinga Bygdegårdsför.
Vulcans Musikkår
Vättaks Byalag
Vättaksgården ek. förening

Ordförandes sign

Justerandes sign

Förslag 2020
4 000
4 000
4 000
12 000
4 000
4 000
10 000
2 000
2 000
2 000
12 000
4 000
4 000
4 000
4 000
10 000
2 000
2 000
4 000
25 000
4 000
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
6 000
2 000
8 000
30 000
4 000
6 000
2 000
4 000
199 000

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 110/2019 ”Beslut
om kulturbidrag förening 2020”, 2019-11-26.
 Tjänsteskrivelse ”Kulturbidrag förening 2020”, kultursamordnare
Johanna Andersson, 2019-11-19.
 Sammanställning av ansökt kulturbidrag 2020.
 Inkomna ansökningar.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
kulturbidrag 2020 enligt föreslagen uppdelning.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kulturbidrag 2020 enligt
föreslagen uppdelning.
Sändlista
Berörda föreningar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2019/83

§ 117 Beslut om kulturbidrag 2020
Sammanfattning av ärendet
Ansökningarna för bidrag 2020 har sammanställts med föreslagen
bidragsstorlek enligt Kommunstyrelsens beslut 2012-02-01 § 28 11/KK57-100
samt Kommunstyrelsens beslut 1992-11-30 § 252 Dnr 92/KK270-A2.
Föreningens namn
Hellidens Folkhögskola
Litografiska akademin
Tidaholms Folkets Park upa

Förslag 2020
55 000
200 000
65 000
320 000

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 111/2019 ”Beslut
om kulturbidrag 2020”, 2019-11-26.
 Tjänsteskrivelse ”Kulturbidrag 2020”, kultursamordnare Johanna
Andersson, 2019-11-19.
 Sammanställning av ansökt kulturbidrag 2020.
 Inkomna ansökningar.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
kulturbidrag enligt föreslagen uppdelning till Hellidens folkhögskola,
Litografiska akademin och Folkets park 2020.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kulturbidrag enligt
föreslagen uppdelning till Hellidens folkhögskola, Litografiska
akademin och Folkets park 2020.
Sändlista
Berörda föreningar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/39

§ 118 Beslut om anläggningsbidrag 2020
Sammanfattning av ärendet
Ansökningar om anläggningsbidrag för 2020 har inkommit och sammanställts.
Utifrån denna sammanställning har bedömningar gjorts med utgångspunkt i
bidragsriktlinjerna.
Inför årets ansökan har bidragsriktlinjerna omformats till att omfatta två delar.
En ny ansökningsblankett har tagits fram i syfte att underlätta för föreningarna.
Några ansökningar är fortfarande ansökta utifrån de gamla bidragsriktlinjerna
och föreningarna har inte till fullo följt bidragsriktlinjerna.
Förening
Tidaholms G&IF
IFK Tidaholm
Ekedalens SK
Folkabo IK
Fröjereds IF
A

TBHK **
Tidaholms SOK SISU *
Tidaholms TK
Tidaholms MK
B

Ordförandes sign

Justerandes sign

Sökt 2020

Förslag 2020

979 500
362 600
284 855
54 528
61 542
1 743 025

570 000
375 000
175 000
54 000
172 000
1 346 000

720 000
300 000
340 000
150 000
1 510 000

355 000
280 000
215 000
108 000
958 000

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-12-10

Kultur- och fritidsnämnden

Tidaholms CA
Tidaholms modellflygklubb
Tidaholms flygklubb
Tidaholms brukshundsklubb
Tidaholms sportskytteklubb

34 033
15 500
15 000
25 000
29 452
20 000
35 742
53 000

15 000
6 000
8 000
25 000
10 000
0
8 000
10 000
8 000

7 143
3 421
238 291

4 000
2 000
96 000

HUR
Tidaholms bouleförening
Tärnan Sportfiskeklubb
Cykelklubben U6
Tidaholms
Pistolskytteklubb
Tidaholms Golfklubb
C

TOTALT

3 491 316

2 400 000

* Tidaholms SOK Sisu extra anläggningsbidrag för pistmaskin och kompressor 20 000 kr/år t o m
2022.
** Tidaholmsbygdens hästklubb extra anläggningsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 2025.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 112/2019 ”Beslut
om anläggningsbidrag 2020”, 2019-11-26.
 Tjänsteskrivelse ”Anläggningsbidrag 2020”, fritidssamordnare Daniel
Andersson, 2019-11-18.
 Sammanställning - inkomna ansökningar anläggningsbidrag 2020.
 Inkomna ansökningar.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om
anläggningsbidrag 2020.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja anläggningsbidrag för
2020 enligt föreslagen uppdelning.
Sändlista
Berörda föreningar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2019/103

§ 119 Beslut om begäran om yttrande angående ansökan om
kommunal borgen för byggnation av paddeltennishall- Tidaholms
tennisklubb
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms tennisklubb har inkommit till kommunstyrelsen med en ansökan om
kommunal borgen för byggnation av en paddeltennishall. Innan
kommunstyrelsen behandlar den inkomna förfrågan önskas att kultur- och
fritidsnämnden lämnar sina synpunkter. I tennisklubbens budget för den
tillkommande verksamheten finns upptaget en post gällande driftbidrag från
kommunen på 50 tkr. Yttrandet ska därför även innehålla svar på om kulturoch fritidsnämnden ämnar utöka driftsbidraget till tennisklubben.
Tidaholms tennisklubb är en stabil förening med god ekonomi och en bra
verksamhet. Nu vill de bredda sin verksamhet genom att bygga till en
padelhall. Detta kan på sikt medföra att det finns möjlighet att även tillföra
bordtennisverksamhet som annars saknas i Tidaholms kommun. Föreningen
har genom idogt arbete sökt och blivit beviljad drygt hälften av den beräknade
investeringen. Ingen förening i Tidaholm har tidigare blivit beviljad lika stora
stöd. Detta tyder på att prospektet är väl genomarbetat och genomlyst.
Föreningen har även skött tidigare ekonomiska åtaganden utan anmärkning.
Kultur- och fritidsnämnden betonar i sin Riktlinje Kultur, Idrott & Fritid,
fastställd 2018, att: ”Vi ska arbeta för att också ge plats åt det nya, det unga,
det inte redan etablerade, det oprövade och utmanande. Här har kommunen
ett särskilt ansvar som inspiratör och stöd, såväl som medaktör som
ekonomiskt.”
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig oreserverat positiva till att Tidaholms
kommun ingår kommunal borgen till Tidaholm tennisklubb. Nämnden har inte
utrymme för att utöka driftsbidraget till Tidaholms tennisklubb och gör inte
heller bedömningen att det finns skäl för ett utökat driftsbidrag enligt gällande
bidragsregler.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående ansökan om kommunal borgen
från Tidaholms tennisklubb”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren,
2019-11-29.
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående ansökan om
kommunal borgen för byggnation av paddeltennishall- Tidaholms
tennisklubb”, kanslichef Anna Eklund, 2019-11-20.
 Ansökan om kommunal borgen för byggnation av padeltennishall Tidaholms Tennisklubb, 2019-11-20.
 Arvsfondsdelegationens beslut om lokalstöd – padeltennishall.
 Idrottsmedel "Stöd till nya aktivitetsytor större projekt 2019".
 Styrelseprotokoll Tidaholms Tennisklubb 2019-09-23.
 Budgetoffert padelhall och utbyggnad serviceutrymmen.
 Ekonomisk plan - Tidaholms Tennisklubb.
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 Likviditetsbudget - Tidaholms Tennisklubb.
 Revisionsberättelse Tidaholms Tennisklubb 2018.
 Resultatrapport - Tidaholms Tennisklubb.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna
yttrande till kommunstyrelsen där nämnden ställer sig positiv till att
Tidaholms kommun ingår kommunal borgen till Tidaholms tennisklubb.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande till
kommunstyrelsen där nämnden ställer sig positiv till att Tidaholms
kommun ingår kommunal borgen till Tidaholms tennisklubb.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/104

§ 120 Beslut om begäran om yttrande angående ansökan om
kommunal borgen- Tidaholms SOK Sisu
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms SOK Sisu har inkommit till kommunstyrelsen med en ansökan om
kommunal borgen för lån gällande utbyggnad av snösystem för slalombacke
och längdskidspår på Hellidsberget. Innan kommunstyrelsen behandlar den
inkomna förfrågan önskas att kultur- och fritidsnämnden lämnar sina
synpunkter.
Tidaholms SOK Sisu är en förening med långa anor i Tidaholms kommun. De
har en viktig funktion som ansvariga för drift av motionsspår, längdskidspår
och slalombacke på Hellidsberget. Föreningen har en bred verksamhet som
riktar sig till alla åldrar och även till kommunens skolelever. Föreningen har en
sund ekonomi och stabil ledning med många aktiva och engagerade
medlemmar.
Tidaholms kommun har ingen egen motionsspårsanläggning. Det är vanligt i
de flesta kommuner att det är kommunen som i egen regi driftar motionsspår,
längdskidspår och slalombacke. En motionsspårsanläggning kan klart ses
som en kommunal angelägenhet. Därför kan det anses att detta ligger inom
den kommunala kompetensen.
Att kunna erbjuda en motionsanläggning som även har möjlighet att med
konstsnö förlänga säsongen för skidåkning kan definitivt bidra till målområdet
attraktiv kommun.
I kultur- och fritidsnämndens riktlinje Kultur, Idrott & fritid, fastställd 2018,
anges att:
• Kommunen ska stötta föreningar med ungdomsverksamhet
• Kommunen ska stötta föreningar med egna anläggningar och
ungdomsverksamhet
• Kommunen ska stötta föreningar som vänder sig till andra grupper i
samhället, som prioriterar folkhälsoarbete inom sin verksamhet
• Kommunen ska stötta föreningar som skapar mötesplatser för
generationsöverskridande aktiviteter och/eller aktiviteter som syftar till
att inkludera målgrupper som står långt ifrån föreningslivet.
Tidaholms SOK Sisu kan med sin anläggning på Hellidsberget sägas uppfylla
alla dessa fyra kriterier.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig oreserverat positiva till att Tidaholms
kommun ingår kommunal borgen till Tidaholms SOK Sisu.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående ansökan om kommunal borgen
från Tidaholms SOK Sisu”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren,
2019-11-29.
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande om ansökan om kommunal
borgen- Tidaholm SOK Sisu, kanslichef Anna Eklund, 2019-11-20.
 Ansökan om kommunal borgen - Tidaholms SOK Sisu, 2019-11-20.
 Projektplan för utbyggnad av snösystemet på Hellidsberget.
 Styrelseprotokoll Tidaholms SOK Sisu 2019-10-24.
 Lånediskussion med banken.
 Kalkyl för utbyggnad av snösystem Hellidsberget.
 Verksamhetsberättelse 2018 - Tidaholms SOK Sisu.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna
yttrande till kommunstyrelsen där nämnden ställer sig positiv till att
Tidaholms kommun ingår kommunal borgen till Tidaholms SOK Sisu.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande till
kommunstyrelsen där nämnden ställer sig positiv till att Tidaholms
kommun ingår kommunal borgen till Tidaholms SOK Sisu.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/105

§ 121 Information om yttrande angående samråd om Program
Skaraborgs turistslingor
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i
Skaraborg tagit fram en strukturbild. Ett av de områden som strukturbilden
identifierade som viktiga att arbeta vidare med var gemensam fysisk
planering. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 18 maj 2018
om §38 Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk
planering för Skaraborgs kommuner, vilket detta program är ett första steg i.
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
att lämna synpunkter på samråd Program Skaraborgs turistslingor
Angående Kollektivtrafikkartan (s.14) så är önskemålet att Tidaholms tätort
bör ha en rosa punkt som symboliserar besöksmål. Den unika miljön med
industrihistoria på öarna i Tidan är definitivt ett besöksmål. Busslinjerna från
Skövde och Falköping bör markeras med orange linje då de passerar
natursköna och besöksvärda platser såsom Falekvarna, Skörstorp, Folkabo
och Suntak med Suntaks gamla kyrka. Från Skövde går resan via Borgunda
och framförallt Kungslena. Den ljusgröna linjen mellan Falköping- Hjo skulle
istället kunna gå mellan Tidaholm-Hjo.
Under punkt 4, rubriken ”befintliga stråk och samarbeten” (sid 16-17). Lägg till
samarbetet Outdoor Hökensås med text:
De fyra kommunerna Tidaholm, Hjo, Habo och Mullsjö gränsar alla till den 10
mil långa urbergsplatån Hökensås och bildar tillsammans Hökensåsområdet.
Utifrån tidigare Leaderprojekt har området kartlagts och analyserats med
fokus på naturturism. De fyra kommunerna fortsätter samarbetet i minst fyra
år.
På kartan med ”gamla” turistvägen (sid 19) saknas pil som pekar mot
Hökensås.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på en samordning enligt programmet
och ”En gemensam plan för utvecklingen av Skaraborgs turistslingor kopplat
till besöksnäring och besöksmål ger förutsättningar för lokal utveckling och är
ett verktyg för att fokusera insatser och arbeta för att stärka varandra.” (sid 4).
Kommunala gränser har ringa betydelse för de turister som besöker
Skaraborg och därför har samordning mellan kommunerna och över
kommungränserna en stor betydelse för att skapa ett genomtänkt och gott
bemötande och värdskap.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående samråd om Program Skaraborgs
turistslingor”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2019-11-29.
 Tidaholm Remisskappa samråd
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Program Skaraborgs turistslingor
Skaraborgs turistslingor Tidaholm kommun
Skaraborgs turistslingor Kollektivtrafik
Skaraborgs turistslingor översikt

Förslag till beslut
−
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga det insända yttrandet till
handlingarna.
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§ 122 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum

2019-12-03

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

5.2

Undertecknande av
avtal som fattats
med stöd av övriga
delar i
delegationsordning
en

Avtal Boss+,
verktyg för budgetoch
skuldrådgivning

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av kultur- och fritidschef från och med 201910-29—12-03.
Förslag till beslut
−
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till
handlingarna.
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2019/1

§ 123 Inkomna skrivelser och beslut
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 114/2019 ”Inkomna
skrivelser och beslut”, 2019-11-26.
 Kommunstyrelsens beslut § 184/2019 ”Beslut om byggnation av en
halv idrottshall i anslutning till idrottshall på fastighet Siggestorp 3:1”,
2019-11-06.
 Kommunfullmäktiges beslut § 114/2019 ”Beslut om strategisk plan och
budget för åren 2020-2022”, 2019-10-28.
 Kommunfullmäktiges beslut § 113/2019 ”Beslut om delårsrapport för
Tidaholms kommun avseende januari - augusti år 2019”, 2019-10-28.
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

§ 124 Kurser och konferenser
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 115/2019 ”Kurser
och konferenser”, 2019-11-26.
 Inbjudan till - Friluftssamverkan för kommuner 191203, 191209 eller
191211.
 Inbjudan till - Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 200127—28.
 Inbjudan till - Utbildning för kommunala ledare - klimatledarskap och
koldioxidbudget i praktiken 200128—29.
 Inbjudan till - Vattensäkerhet 2020 200304—05.
 Inbjudan till – Årsutställning Konstlitografiska museet 191207-200119.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om
ovan kurser och konferenser.
Kultur- och fritidsnämnden
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte delta på någon av
ovanstående kurser och konferenser.
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2019/3

§ 125 Information
Sammanfattning av ärendet
Fritid
− Representant från kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit på
projektmöten för nya idrottshallen.
− En polisanmälan gällande inbrott i ett skåp i ett omklädningsrum i
Forshallen är gjord.
− Möte med idrottsföreningar (ordförande + 1) har genomförts 4/12.
− Tidaholms G&IF har inkommit med ansökan om bidrag till 9-manna
mål till Giffcupen.
Bibliotek – Ungdomsverksamhet
− Tidaholms Stadsbibliotek har gjort årets julkalender för Bibliotek
Mellansjö.
− Lördag 14/12 har biblioteket julmys med lästips och läsning ur
julberättelser för både barn och vuxna.
− För både biblioteks- och ungdomsverksamheten pågår planering för
2020 med fokus på bemanning för att klara basverksamhet och
öppethållande.
− Det har skett en incident i ungdomsverksamhetens lokaler.
Museum – turistbyrån – Barnens hus
− 12/12 arrangeras luciafirande på museet och vinnaren av
pepparkakshustävlingen kommer att utses.
− Museiintendenten avslutade sin tjänstgöring på museet 30/11.
Förvaltningen
− Ett första möte har ägt rum med Falbygdens Mat och Kultur angående
överenskommelse gällande Konstnatten.
Nämndens deltagande i styrelser
− Ordförande Bengt Karlsson har närvarat vid Musik i Tidaholms
styrelsemöte 18/11.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 116/2019
”Information”, 2019-11-26.
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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§ 126 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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