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§ 55 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och
fritidsnämnden avseende maj månad år 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättad åtgärdsplan
samt att uppdra till förvaltningen att verkställa denna.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av
de beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 är verkställda. Några av
anpassningsåtgärderna är beroende av att planerade investeringsbeslut
verkställs och att ombyggnationer genomförs i tid för att verksamheten ska
komma inom ram. Coronapandemin påverkar såväl verksamheten som
möjlighet att kunna förutsäga intäktsvolymen och göra en helårsprognos.
Förslag till beslut
− Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
− Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen
att verkställa denna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden
avseende maj månad år 2020”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren,
2020-06-08.
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år
2020.
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 54/2020 ”Beslut om
uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende
maj månad år 2020”, 2020-06-02.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/83

§ 56 Beslut om fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Michelle Hjerp Holmén (S)
som ledamot och Lisa Öhgren (S) som ersättare till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2020-06-16—2022-12-31..
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Jesper Carlman (S) från sitt
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2020-04-27.
Jesper Carlman (S) är vald till ledamot i kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott för tiden 2019-01-01—2022-12-31.
Kultur- och fritidsnämnden ska därmed förrätta ett fyllnadsval till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2020-06-16--2022-12-31.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att välja
Michelle Hjerp Holmén (S) som ledamot och Lisa Öhgren (S) som
ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 202006-16—2022-12-31..
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 55/2020 ”Beslut om
fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott”, 2020-06-02.
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-05-25.
 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2020 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Jesper Carlman (S)”, 2020-04-27.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 57 Beslut om ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till förvaltning
av värdefulla kulturmiljöer
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i
samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen undersöka möjlighet att
hos Länsstyrelsen ansöka om bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har verksamhet i flera lokaler med högt
kulturhistoriskt värde. Flera av dessa lokaler har behov av underhåll,
renovering och restaurering.
Exempel på lokaler som har behov av renovering är Turbinhuset som fungerar
som konsthall på Turbinhusön och stora salen i Bibliotekshuset. Det finns
möjlighet att söka bidrag hos Länsstyrelsen för vård av värdefulla kulturmiljöer
och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer.
Det är samhällsbyggnadsnämnden som har ansvar för alla kommunens
fastigheter, därför bör kultur- och fritidsförvaltningen få i uppdrag att i samråd
med samhällsbyggnadsförvaltningen undersöka möjlighet att ansöka om stöd
hos Länsstyrelsen för att kunna underhålla värdefulla kulturhistoriska
byggnader i Tidaholms kommun.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra åt
förvaltningen att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
undersöka möjlighet att hos Länsstyrelsen ansöka om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 56/2020 ”Beslut om
ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer”, 2020-06-02.
 Tjänsteskrivelse ”Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer”,
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-05-26.
 Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 58 Beslut om förfrågan om att köpa Tidaholms sommargård
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avstå erbjudandet om att avyttra
Tidaholms sommargård.
Sammanfattning av ärendet
Via mejl om bokningsförfrågan har en fråga inkommit om kommunen funderar
på att sälja Tidaholms sommargård och i så fall skulle frågeställaren kunna
vara intresserad av att köpa för att driva som B&B eller vandrarhem.
Kommunen erbjuds avtal om 3 år i taget för att fortsätta uthyrning till
föreningslivet.
Tidaholms sommargård är en konferens- och rekreationsanläggning som ägs
av Tidaholms kommun och som nyttjas i första hand av kommunens
föreningar under sommarhalvåret. Anläggningen ligger nära havet cirka 1 mil
söder om Varberg och 2,5 km söder om Träslövsläge. Hyresintäkterna för
sommargården täcker alla kostnader och innebär ingen extra ekonomisk
kostnad för kommunen.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att vid en försäljning enligt den
som är föreslagen i mejlförfrågan så skulle kostnaden för kommunen och för
föreningslivet öka. Dessutom skulle den korta avtalstiden kunna innebära att
kostnaderna ökar radikalt efter den första 3-årsperioden och då skulle
Tidaholms föreningsliv och skolor inte längre ha samma möjlighet att åka på
läger till samma låga kostnader. Detta skulle ha en mycket negativ effekt för
barn och unga i Tidaholm.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avstå
erbjudandet om att avyttra Tidaholms sommargård.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 57/2020 ”Beslut om
förfrågan om att köpa Tidaholms sommargård”, 2020-06-02.
 Tjänsteskrivelse ”Förfrågan om att köpa Tidaholms sommargård”,
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-05-25.
 Mejlförfrågan om att köpa Tidaholms sommargård, 2020-04-30.
Sändlista
Frågeställaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 59 Beslut om ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om
anstånd med redovisning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga sista datum för
redovisning till 2020-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i mars 2020 bidrag till Tidaholms
Gymnastiksällskap för inköp av dambarr samt flipperdyna. Sista datum för
redovisning är 2020-06-30.
På grund av covid-19 är leveransdatum för dambarren framskjutet och därmed
ansöker Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning av kvitton
tills redskapet är levererat.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga
sista datum för redovisning till 2020-12-31.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 58/2020 ”Beslut om
ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med
redovisning”, 2020-06-02.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om anstånd med redovisning”,
fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-05-26.
 Skrivelse från Tidaholms Gymnastiksällskap angående anstånd med
redovisning, 2020-05-19.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 37/2020 ” Beslut om ansökan från
Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till inköp av dambarr och
flipperdyna”, 2020-03-31.
Sändlista
Tidaholms Gymnastiksällskap

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till
utbyggnad av snösystem
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms
SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med 100 000 kr för år 2020.
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista
datum för redovisning 2020-10-31.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för utbyggnad av snösystem.
Ansökan avser utökning av kapacitet på snötillverkningen genom utökning
med damm och komplettering med ny utrustning för att kunna bibehålla
möjligheten till skidåkning både utför och på längden till klubben, skolorna och
kommunens invånare. Ansökt belopp uppgår till 2 239 000 kr exklusive moms.
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.
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. 30 % av
kostnaden blir 335 100 kr. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i november
2019 att bevilja bidrag med 100 000 kr för år 2019. Nämnden har även
beslutat att fortlöpande följa det fleråriga projektet och under kommande år ta
ställning till eventuell kompletterande bidragsgivning.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till Tidaholms SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med
100 000 kr för år 2020. Bidraget betalas ut efter besiktning samt
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2020-10-31.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2020 ”Beslut om
ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av
snösystem”, 2020-06-02.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till
utbyggnad av snösystem”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 202005-19.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2019 ”Beslut om ansökan
från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av snösystem”,
2019-11-12.
 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av
snösystem, 2019-05-13.
 Underlag snösystem, 2019-05-02.
Sändlista
Tidaholms SOK Sisu

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 61 Beslut om ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till
LED-belysningsarmaturer
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms
Tennisklubb för LED-belysningsarmaturer med max 30 % av ansökt
belopp vilket blir 72 867 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2020-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Tennisklubb ansöker om bidrag för LED-belysning.
Tidaholms tennisklubb har för avsikt att byta till energisnåla LEDbelysningsarmaturer i tennishallen. Enligt lönsamhetskalkylen kan den totala
besparingen per år bli 36 796 kr.
Att byta ut belysningen till en mer energisnål LED-belysning bedöms vara
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag då det
innebär tydligt minskade driftskostnader. Beräknad kostnad uppgår till 242 889
kr exklusive moms. 30 % av kostnaden blir 72 867 kr.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja
bidrag till Tidaholms Tennisklubb för LED-belysningsarmaturer med
max 30 % av ansökt belopp vilket blir 72 867 kr. Bidraget betalas ut
efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för
redovisning 2020-12-31.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 60/2020 ”Beslut om
ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till LEDbelysningsarmaturer”, 2020-06-02.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till
LED-belysning”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-05-19.
 Ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till LEDbelysningsarmaturer, 2020-04-30.
 Lönsamhetskalkyl, 2020-04-30.
 Offert, 2020-04-30.
Sändlista
Tidaholms Tennisklubb

Ordförandes sign

Justerandes sign

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

Beslutsnummer

2020-05-08

2.1

Öppettider

2020-05-15

1.1

Brådskande beslut

2020-05-18

1.1

Brådskande beslut

2020-05-20

2020-05-26

Ordförandes sign

Ärende/beslut

Justerandes sign

Öppettider

2.2

Lotteritillstånd
Beslut om tillstånd
enligt Spellagen

Justerandes sign

Ärendenummer

Den öppna
ungdomsverksamheten håller tillfälligt
stängt 8-9/5
KOF 2020/80
Beslut om ansökan
om folkhälsomedel
till Folkhälsorådet
för sommarlovsaktiviteter 2020
KOF 2020/81
Beslut om tillfällig
justering av
öppettider i kulturoch fritidsnämndens verksamheter med
anledning av covid19
Beslut om tillfällig
justering av
öppettider i kulturoch fritidsnämndens verksamheter med
anledning av covid19
Beviljat
registreringslotteri
enligt 6 kap. 9 § till
Tidaholms
Motorklubb.
KOF 2020/86
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Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
delegationsbesluten till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 61/2020
”Delegationsbeslut”, 2020-06-02.
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-04-22-05-26.
 Beslut om ansökan om folkhälsomedel till Folkhälsorådet för
sommarlovsaktiviteter 2020.
 Beslut om tillfällig justering av öppettider i kultur- och fritidsnämndens
verksamheter med anledning av covid-19.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 63 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 § 62/2020 ”Inkomna
skrivelser och beslut”, 2020-06-02.
 Delegationsbeslut - Sommararena Bruksvilleparken, 2020-06-01.
 Kommunfullmäktiges beslut § 70/2020 ”Fyllnadsval av ledamot till
kultur- och fritidsnämnden efter Jesper Carlman (S)”, 2020-05-25.
 Underrättelse om antagande del av Stallängen 3:1, 2020-05-26.
 Beslut om antagande av detaljplan för del av Stallängen 3:1, 2020-0526.
 Plankarta Del av Stallängen antagande, 2020-05-26.
 Granskningsutlåtande Dp del av Stallängen 3:1, 2020-05-26.
 Skrivelse från Svenska Konståkningsförbundet angående
ishallsfrågan, 2020-05-19.
 Nyhetsbrev från regional utveckling maj 2020, 2020-05-19.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 77/2020 ”Beslut om
Inriktningsbeslut Sommarkollo 2020”, 2020-05-14.
 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2020 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Jesper Carlman (S)”, 2020-04-27.
 Kommunfullmäktiges beslut § 50/2020 ”Beslut om ändrad tidpunkt för
fastställande av strategisk plan och budget för år 2021-2023”, 2020-0427.
 Kommunfullmäktiges beslut § 49/2020 ”Beslut om revidering av kostoch livsmedelspolicy”, 2020-04-27.
 Kommunfullmäktiges beslut § 44/2020 ”Beslut om godkännande av
projektering av samlokalisering och samordning av verksamheterna
Barnens hus, turistbyrån och Tidaholms museum”, 2020-04-27.
 Kommunstyrelsens beslut § 96/2020 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende mars månad år
2020”, 2020-05-06.
 Helårsprognos - mars 2020 (Tidaholms kommun), 2020-05-08.
 Rapport från Folkbildningsrådet - Folkbildningens betydelse för
samhället 2019, 2020-05-07.
 Kommunavtal Stim, 2020-05-05.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-16

Kultur- och fritidsnämnden

2020/4

§ 64 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.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 63/2020 ”Kurser
och konferenser”, 2020-06-02.
 Inbjudan till - Webbsändning om våra 40 000 förtroendevalda 200616.
 Inbjudan till - SKR:s Trygghetsdag 200924.
 Inbjudan till - Skaraborgs kommuner mot framtidens idrott 201013.
 Inbjudan till - Trygg & Säker 2020 201124.
 Inbjudan till - Nytt datum! ”Ungdomskonferens 2020”! 201125.
 Inbjudan till - Ung idag 2020 - MUCF:s rikskonferens 201125—26.
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2022 220322-24
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§ 65 Information
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fritid
− SommarArena Bruksvilleparken har öppet alla vardagar under
perioden 15 juni till 7 augusti.
− Planering av sommarlovsaktiviteter i samarbete med SISU
Idrottsutbildarna och idrottsföreningar pågår.
− En av förvaltningens verksamhetsvaktmästare övergår till
samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 1 september.
− Ånastigen är tills vidare avstängd på grund av underhållsarbete.
Kultur
− Planen är att genomföra Konstnatten i september under ändrade
former på grund av covid-19.
− Öppethållande av verksamheter på Turbinhusön i sommar genomförs
med hjälp av kommunens feriepraktikanter på grund av covid-19.
Bibliotek - Öppen ungdomsverksamhet
− Med anledning av covid-19 har plexiglas-skivor satts upp vid
lånediskarna på biblioteket.
− Bygglov är beviljat för ombyggnation av Bibliotekshusets bottenplan för
öppen ungdomsverksamhet.
Museum – turistbyrån – Barnens hus
− Museet är stängt från och med 1 juni på grund av ombyggnation.
− Ny museiintendent tillträdde i mitten av juni.
− Museet arbetar med att försöka ta fram digitala lösningar för
guidningar.
− Planen är genomföra ”Så levde vi förr” i höst, men besöken i
skolklasserna under våren har ersatts av en digital lösning på grund av
covid-19.
− Med anledning av covid-19 har plexiglas-skivor satts upp vid
informationsdiskarna på turistbyrån.
− Flytten av Barnens hus till museet blev tillfälligt stoppad på grund av att
kommunstyrelsen 13 maj beslutade att pausa hela
investeringsbudgeten för 2020 och överlämna den till
budgetberedningen för vidare hantering. 10 juni beslutade
kommunstyrelsen på budgetberedningens inrådan att låta projektet flytt
av Barnens hus fortgå.
− Bygglov är beviljat för ombyggnation av museet för inflytt av Barnens
hus verksamhet i en del av lokalerna.
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Förvaltningen
− Folkhälsorådet har beviljat ansökan om folkhälsomedel till gratis
sommarlovsaktiviteter under namnet projekt ”Sommararena
Bruksvilleparken”.
− På grund av covid-19 hjälper personal från förvaltningen från och med
slutet av maj omvårdnadsförvaltningen med matdistribution under
lunchtid.
− Förvaltningens nämndsekreterare kommer att arbeta 25 % som
nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden under hösten
2020.
− Den organisationsförändring inom förvaltningen som tidigare
informerats om kommer att genomföras från 1 september.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 64/2020
”Information”, 2020-06-02.
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§ 66 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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