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2019/92

§ 100 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och
fritidsnämnden avseende september år 2019
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-10-02 § 166/2019 ska nämnderna
utöver de befintliga månads- och delårsrapporterna rapportera till
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för innevarande år samt i
samband med de månadsvisa rapporterna 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 åtgärdsplan för 2019 arbetats fram.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2019 ”Beslut om
uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende
september år 2019”, 2019-11-04.
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende september 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
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2019/90

§ 101 Beslut om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari-oktober år 2019
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-oktober år
2019.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs enligt plan och enligt de
anpassningsåtgärder som har beslutats för 2019.
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos för 2019 är i nivå med budgeten.
Tidaholms kommun har erhållit riktat statsbidrag för sommarlovsaktiviteter om
200 tkr, vilket påverkar kostnader och intäkter för året. Beslutade
anpassningsåtgärder trädde i kraft enligt nämndens beslut från december
2018. Bedömningen är att åtgärderna gör att en budget i balans uppnås till
årets slut.
Investeringsbudgeten för 2019 förväntas inte att förbrukas då upphandling av
ny ismaskin har avbrutits.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2019
”Information om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari-oktober år 2019”, 2019-11-04.
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari oktober 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
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrlesen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

5

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-11-12

Kultur- och fritidsnämnden

§ 102 Anpassningsåtgärder 2020-2021
Sammanfattning av ärendet
Information och återkoppling från workshop kring budgetplanering genomförd
vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-10-15.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 94/2019
”Anpassningsåtgärder 2020-2021”, 2019-11-04.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet beslutar att vidare diskussion ska ske vid nästa
nämndsammanträde.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden genomför diskussion kring budget 20202021.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/91

§ 103 Beslut om gallring i kommunens konstsamling
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förvara och förvalta kommunens
konstsamling, vilken innefattar cirka 1 300 verk. Största delen av konsten finns
ute i kommunens lokaler, i samlingssalar, korridorer, på arbetsrum med mera.
Resterande verk i samlingen förvaras i ett förråd i stadshuset.
De senaste åren har allt fler av kommunens konstverk lämnats in till
förvaringen i konstförrådet. Detta är resultatet av att allt fler väljer att inte ha
kommunens konst på väggarna. Konstförrådet är nu till följd av detta överfullt,
till stor del av tavlor som upplevs som omoderna och oattraktiva. Någon slags
åtgärd måste genomföras för att komma tillrätta med problemet. Dels för att
tavlorna inte får plats och blir otillgängliga i det lilla konstförrådet. Dels för att
tavlorna i förrådet far illa i hanteringen.
Det finns flera metoder för att minska antalet konstverk i konstförrådet. Ett
alternativ är att gallra genom att försälja eller skänka konstverk. Det andra
alternativet är att besluta om direktiv att kommunens konstverk ska hänga i
kommunens lokaler. Ett tredje alternativ är att genomföra båda åtgärderna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2019 ”Beslut om
gallring i kommunens konstsamling”, 2019-11-04.
 Tjänsteskrivelse ”Gallring i kommunens konstsamling”,
kultursamordnare Johanna Andersson, 2019-10-21.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ge kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att gallra irrelevanta verk ur
kommunens konstsamling.
 Johan Liljegrahn (M) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att gallra och om möjligt
försälja irrelevanta verk ur kommunens konstsamling.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
Liljegrahns förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att gallra och om möjligt försälja
irrelevanta verk ur kommunens konstsamling.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/54

§ 104 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till
utbyggnad av snösystem
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms SOK Sisu har lämnat in en ansökan om bidrag till utbyggnad av
snösystem.
Tidaholms SOK Sisu har för avsikt att bygga ut sitt snösystem. Föreningen
bedömer att man med en utbyggnad kan korta snöläggningstiden då man inte
är lika beroende av köldperioder samt att man får en lägre vattentemperatur.
Man kommer då att kunna förlänga säsongen för såväl längdskidspåren som
slalombacken. Utbyggnaden är tänkt att ske i tre etapper där den första
etappen fokuserar på en ny damm vid slalombacken och ledningar till
längdskidspåren. Etapp två och tre fokuserar på längdskidspåren samt
slalombacken, då med bland annat nya kanoner. Sammantaget söker
Tidaholms SOK Sisu bidrag på hela summan av projektet vilken uppgår till
2 239 000 kr exklusive moms.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det skulle vara positivt att korta
snöläggningstiden och på så vis ge bättre förutsättningar för vintersport i
kommunen. Dels för föreningens verksamhet men även för kommunens övriga
invånare som kan nyttja anläggningen. Kultur -och fritidsförvaltningen
bedömer att det i första hand är etapp ett och två som är bidragsgrundande,
det vill säga anläggandet av en damm samt kanoner med mera till
längdskidspåren. Det är i längdskidspåren som föreningen har sin
organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Beräknad kostnad för etapp ett
och två uppgår till 1 117 000 kr exklusive moms.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 97/2019 ”Beslut om
ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av
snösystem”, 2019-11-04.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till
utbyggnad av snösystem”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 201910-22.
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2019
”Information om ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till
utbyggnad av snösystem”, 2019-10-01.
 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av
snösystem, 2019-05-13.
 Underlag snösystem, 2019-05-02.
Förslag till beslut


Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms
SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med max 100 000 kr för år
2019 efter besiktning och mot uppvisande av kvitton. Sista datum för
redovisning 2020-06-30.
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar också att fortlöpande följa det
fleråriga projektet och under kommande år ta ställning till eventuell
kompletterande bidragsgivning.
Sändlista
Tidaholms SOK Sisu

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 105 Information om möte med revisorerna
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens presidium och förvaltningschef har fått kallelse till
möte med revisorerna den 18 november. Nämnden har fått ett antal frågor att
besvara.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 98/2019
”Information om möte med revisorerna”, 2019-11-04.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
informationen om möte med revisorerna till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om möte
med revisorerna till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 106 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum

Beslutsnummer

Ärende/beslut

2019-10-02

2.1

Öppettider

2019-10-16

2.2

Lotteritillstånd
Beslut om tillstånd
enligt lotterilagen

2019-10-17

2.5

Startbidrag

Ärendenummer

Biblioteket håller
tillfälligt stängt
22/10
Beviljat
lotteritillstånd 15
och 16§ till
Tidaholms MK.
KOF 2019/89
Beviljat startbidrag
om 1000 kr till
föreningen
Regnbågsvulcanen

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 99/2019
”Delegationsbeslut”, 2019-11-04.
 Delegationsbeslut fattade av kultur- och fritidschef från och med 201909-25—10-28.
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 sign
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§ 107 Inkomna skrivelser och beslut
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 100/2019 ”Inkomna
skrivelser och beslut”, 2019-11-04.
 Skrivelse från Tidaholms Idrottshistoriska Förening, 2019-10-21.
 Nominera årets föreningsvänligaste kommun 2019, 2019-10-21.
 Protokoll årsstämma Gamla Köpstads Samfällighetsförening 2019,
2019-10-20.
 Nyhetsbrev från kulturnämnden Västra Götalandsregionen - oktober
2019, 2019-10-14.
 Slutlig version - Reglemente intern kontroll, 2019-10-15.
 Kommunfullmäktiges beslut § 104/2019 ”Beslut om revidering av
reglemente om intern kontroll”, 2019-09-30.
 Länsstyrelsens beslut i ärende 431-34757-2019 "Tillstånd att göra
ingrepp i fornlämning RAÄ L1960:4802 m.fl., Falköping och Tidaholm
Kommun", 2019-10-11.
 Kommunstyrelsens beslut § 170/2019 ”Beslut om antagande av riskoch sårbarhetsanalys för åren 2019-2022”, 2019-10-02.
 Slutlig version - Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022, 2019-10-09.
 Kommunstyrelsens beslut § 169/2019 ”Beslut om revidering av riktlinje
om intern kontroll”, 2019-10-02.
 Slutlig version - Riktlinje intern kontroll, 2019-10-09.
 Kommunstyrelsens beslut § 166/2019 ”Beslut om delårsrapport för
Tidaholms kommun avseende januari - augusti år 2019”, 2019-10-02.
 Kommunstyrelsens beslut § 164/2019 ”Beslut om utredning kring en
gemensam kostenhet”, 2019-10-02.
 Måltidsutredning, 2019-10-02.
 Skrivelse från Folkbildningsrådet angående rapporten När tilliten
prövas, 2019-10-08.
 Allmänna arvsfondens beslut om projektstöd, 2019-10-01.
 Skrivelse från Västra Götalandsregionen angående moderniserad
Tillgänglighetsdatabas, 2019-09-27.
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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 108 Kurser och konferenser
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 101/2019 ”Kurser
och konferenser”, 2019-11-04.
 Inbjudan till - Trädgårdsturismen - en framtidsbransch 191105.
 Inbjudan till - Mänskliga rättighetsdagarna 191114-16.
 Inbjudan till - Barnkonventionen 30 år – från FN till svensk lag 191120.
 Inbjudan till - Mötesplats Migration och Etablering 191204—06.
 Inbjudan till - Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång
191205.
 Inbjudan till - Erfarenhetskonferens 2020 200130—31.
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2020 200317-19.
 Inbjudan till - Varumärkeskonferensen 2020 200317.
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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/3

§ 109 Information
Sammanfattning av ärendet
Fritid
 Höstlovsaktiviteterna i badhuset har varit välbesökta.
 Kultur- och fritidsförvaltningen har med representant i
byggprojektgruppen för nya idrottshallen.
 Diskussion om och planering av innehåll till möte med idrottsföreningar
(ordförande + 1) 4/12 har genomförts.
Kultur
 Uppvaktning i samband med att Vulcans musikkår firar 125 år kommer
att genomföras.
 Inbjudan har kommit från Litografins Vänner till workshop 27/11 där
diskussion ska föras om grafikens framtid och utveckling i Tidaholm.
Bibliotek – Godsmagasinet
 Workshop har genomförts i bibliotekshusets bottenplan med ungdomar
som ofta besöker den öppna ungdomsverksamheten.
Museum – turistbyrån – Barnens hus
 Museet har under höstlovet erbjudit dramatiserade berättarstunder
med spökhistorier från bygden.
 Muséet var 7/11 värd för en nätverksträff med deltagare från muséer i
Västra Götalandsregionen.
 Nätverket Outdoor Hökensås planerar en nätverksträff med fokus på
digital marknadsföring i mars 2020.
 Barnens hus har haft många besökare under höstlovet.
Nämndens deltagande i styrelser
 Lars-Ove Larsson och fritidssamordnare har närvarat vid
fiskegruppens styrelsemöte.
 Ordförande Bengt Karlsson och Anneli Sandstedt har närvarat vid
möte med ledningsgruppen för ÖP.
 Ordförande Bengt Karlsson och Anneli Sandstedt har närvarat vid
möte med Folkhälsorådet.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 102/2019
”Information”, 2019-11-04.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 110 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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