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2021/12 

§ 12 Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- och 
fritidsnämnden avseende år 2020 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport 
med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna densamma 
till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2020 samt 
redovisning av avtalssamverkan 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

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

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan 
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 

avseende år 2020”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-02-
16. 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 1/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-09. 

 Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2020. 

 Redovisning av avtalssamverkan 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/13 

§ 13 Beslut om redovisning för fonden Ingemar Karlsson på 
Hägnelund 2020 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och lägga 
redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2020 till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under år 2020 har museet fortsatt att scanna in poster med fotografier från 
Signe Lidwalls donation i museets bildarkiv.  
 
Sammanlagt 1215 poster med arkivdokument har scannats in år 2020.  
 
24 föremål har skrivits in i museets föremålsarkiv. 
 
730 fotografier har under året laddats upp på webtjänsten Flickr.com. 
 
Under ombyggnationen av museet förvaras alla fotografier i väl uppmärkta 
flyttlådor. 
 
Inga medel har disponerats under år 2020. Detta ger en kvarvarande summa 
på 298 372,13 kr.  
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna och lägga redovisning för fonden Ingemar Karlsson på 
Hägnelund 2020 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 2/2021 ”Beslut om 

redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2020”, 2021-
02-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Redovisning för fonden Ingemar Karlsson på 
Hägnelund 2020”, enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson, 
2021-01-29. 
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2020/144 

§ 14 Beslut om Remiss - Regional handlingsplan för friluftsliv i 
Västra Götalands län 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna framtaget förslag på 
yttrande angående regional handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands län. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet.  
Kultur- och fritidsnämnden i Tidaholms kommun lämnas nu tillfälle att yttra sig 
över förslaget. Handlingsplanen är resultatet av de möten och de diskussioner 
som förts med personer inom kommuner, organisationer och föreningar. 
Dokumentet kan utvecklas vidare med hjälp av de remissvar som kommer in. 
Länsstyrelsen välkomnar därför alla intressenter att bidra med synpunkter 
genom det här remissförfarandet. 
 
Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2021.  
 
Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala 
Friluftsrådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet.  
Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera 
för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och 
ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank 
för olika aktiviteter.  
 
I handlingsplanen beskrivs friluftslivet i Västra Götaland utifrån flera aspekter 
såsom demografi, geografi och människors olika förutsättningar. Några av de 
områden som lyfts är tillgänglighet, samverkan, attraktiv tätortsnära natur, 
landsbygdsutveckling, friluftsliv i skolan och folkhälsa.  

• Mycket görs för att naturen ska vara tillgänglig för så många som 
möjligt genom att anlägga stigar, vandringsleder, rastplatser och 
toaletter för att nämna några. Tidaholms kommun instämmer i att det 
är viktigt, men går för långsamt är att göra områden tillgängliga för 
människor med olika funktionsvariationer. Gemensamma och 
säkerställda kvalitetskriterier, fastställda nivåer och 
standardbeskrivningar skulle öka både kvalitén och tillgängligheten.  
Att kunna nå friluftsområden via kollektivtrafik är också en förutsättning 
för en jämlik tillgång och tillgänglighet till våra friluftsområden även i de 
mindre kommunerna. 

• Samverkan är en viktig faktor för att kunna uppnå gemensam 
marknadsföring och information såsom kartor, ledmarkeringar och 
skyltning av regionens vandringsleder. Det finns många olika sätt att 
sprida information om besöksvärda platser - webbplatser, guideböcker, 
digitala guider, informationstavlor och foldrar är några av de sätt som 
används. Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, kommunerna, 
föreningar och Länsstyrelsen är några av avsändarna. Samverkan 
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med civilsamhället och engagerade föreningar är helt nödvändig för att 
klara tillsyn och skötsel. Tidaholms kommun menar att det är viktigt att 
olika driftsformer kan samsas och anpassas till platsen och att inte en 
lösning för driftsorganisation ska gälla i alla lägen. I Tidaholms 
kommun har vi goda erfarenheter av ett stort föreningsengagemang 
vid skötsel av bl a vandringsleder och motionsspår.  

• Natur för friluftsliv och attraktiv tätortsnära natur hänger på tillgång, 
tillgänglighet och kvalitet och är prioriterade frågor för Tidaholms 
kommun. Synlighet och närhet gynnar friluftslivet och ökar 
användandet, genom motionsspår, preparerade konstsnöspår, 
promenadstråk och mountainbikeslingor i och nära tätorten.  

• Friluftslivet är en prioriterad fråga för landsbygdsutvecklingen och en 
stor del av identiteten för Tidaholms kommun. I den nya 
översiktsplanen betonas värdet av de friluftsområden som finns i 
kommunen. Och i kultur- och fritidsnämndens Riktlinje för kultur, idrott 
och fritid lyfts särskilt människors möjlighet till en aktiv fritid med 
tillgång till motionsspår, cykel-, vandrings- och ridleder, fiske samt 
andra naturupplevelser. Att kunna nå friluftsområden via kollektivtrafik 
är en förutsättning för att en jämlik tillgång och tillgänglighet till våra 
friluftsområden även i de mindre kommunerna 

• Friluftsliv i skolan gynnas med skolskogar som en viktig tillgång. 
• För att stärka folkhälsa är friluftsliv och utveckling av vandrings- och 

cykelleder ett mycket viktigt område. Detta har visat sig inte minst 
under covid-19-pandemin. 

 
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att en regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götaland tas fram. Det är önskvärt med mer samordning, 
tydligare riktning, större jämlikhet, ökad tillgänglighet och en förbättrad 
folkhälsa. 
 
Kultur- och fritidsnämnden i Tidaholm lämnar nedanstående yttrande: 
 
Under rubriken Framtidsperspektiv (s 13) finns en karta som beskriver 
vattenområden av betydelse för fiske. Tidaholms kommun menar att det även 
finns värdefulla vatten för fiske i Tidan och på Hökensås och att dessa bör 
kompletteras på kartan. 
 
Övriga synpunkter är: 

− Att samverkan är en viktig faktor för att kunna uppnå gemensam 
marknadsföring och information såsom kartor, ledmarkeringar och 
skyltning av regionens vandringsleder. För att detta ska vara möjligt så 
är det viktigt att ha gemensamma och säkerställda kvalitetskriterier, 
fastställda nivåer och standardbeskrivningar som skulle öka både 
kvalitén och tillgängligheten.  

− Tidaholms kommun menar att det är viktigt att olika driftsformer kan 
samsas och att inte en lösning för driftsorganisation ska gälla i alla 
lägen. I Tidaholms kommun har vi goda erfarenheter av ett stort 
föreningsengagemang vid skötsel av bl a vandringsleder och 
motionsspår.  
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− Att kunna nå friluftsområden via kollektivtrafik är en förutsättning för att 
en jämlik tillgång och tillgänglighet till våra friluftsområden även i de 
mindre kommunerna. 

− Det vore angeläget att Länsstyrelsen med sin kompetens får en tydlig 
roll i den regionala handlingsplanen för friluftsliv när det gäller 
kompetensutveckling, samordning, dialog och stöd till kommunerna. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
framtaget förslag på yttrande angående regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götalands län. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 3/2021 ”Beslut om 

Remiss - Regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län”, 
2021-02-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Remissvar regional handlingsplan för friluftsliv i 
Västra Götalands län”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-
12-17. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 6/2021 ”Information om Remiss - 
Regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län”, 2021-01-
12. 

 Missiv till remiss regional handlingsplan för friluftsliv Västra Götalands 
län, 2020-12-08. 

 Remissversion- regional handlingsplan för friluftslivet Västra Götalands 
län, 2020-12-08. 

 
Sändlista 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, diarienummer 507-53826-2020-1 
 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/21 

§ 15 Beslut om yttrande samråd Detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. 
Ekedalen, Tidaholms kommun 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Detaljplan 
för Älvstorp 1:45 m.fl. Ekedalen, Tidaholms kommun, Västra Götalands 
län utan erinran. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av villatomter samt att 
omgivande bebyggelse planläggs i enhet med övrig bebyggelse i Ekedalen.  
Planens intentioner överensstämmer med gällande översiktsplan. 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
Samrådstiden är från den 1 februari till och med den 22 februari 2021. 
 
Planförslaget möjliggör 7 stycken nya villatomter i ett ca 2.1 ha stort område, 
beläget i norra delen av Ekedalen. Ett naturområde i nordöstra delen av 
planområdet tillskapas. Området är idag obebyggt, består av skogsmark och 
gränsar till villabebyggelse. Bedömningen är att planen inte berör skyddade 
områden enligt 7 kap miljöbalken, eller andra värdefulla regionala och lokala 
naturvärden. En fornlämning finns i form av en vägsten utanför planområdet 
väster om Övertorpsvägen. Fornlämningen påverkar dock inte planområdet. 
 
Föreliggande detaljplan bedöms inte ha någon direkt påverkan på kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
yttrande om Detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. Ekedalen, Tidaholms 
kommun, Västra Götalands län utan erinran. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 4/2021 ”Beslut om 

yttrande samråd Detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. Ekedalen, Tidaholms 
kommun”, 2021-02-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande över Detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. 
Ekedalen, Tidaholms kommun, Västra Götalands län”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2021-02-01. 

 Missivbrev Samråd Detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. 
 Plankarta Älvstorp samråd. 
 Planbeskrivning samråd Älvstorp 1:45 m fl. 
 Behovsbedömning Älvstorp 1:45. 
 PM Geoteknik Ekedalen 1:45 Tidaholm. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021/19 

§ 16 Rapport om inkomna synpunkter 2020-01-01-2020-12-31 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om synpunkter 
till kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2020 till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har ett system för synpunkter och felanmälan där man 
kan skriva vad man tycker. Man kan lämna en synpunkt om man har ett 
förslag, vill framföra ett klagomål eller ge beröm. Man kan även göra en 
felanmälan. Uppger man kontaktuppgifter så får man ett personligt svar.  
 
Svaren publiceras även på kommunens hemsida. Man kan också välja att 
vara anonym, men då kan man inte få ett personligt svar.  
 
Alla synpunkter och anmälningar som registreras i systemet återrapporteras 
halvårsvis med statistik över typ av synpunkter och handläggningstider. 
 
Under 2020 har 32 synpunkter eller klagomål kommit in till kultur- och 
fritidsförvaltningen. För tolv av dessa har svar ej varit önskat eller möjligt. För 
15 synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest synpunkter, 56 %, gäller 
fritid och badhus. Flertalet av synpunkterna till fritid handlar om Hellidsberget 
och har därför vidarebefordrats till föreningen som driftar 
motionsanläggningen. Många synpunkter handlar om service och tjänster och 
den fysiska miljön. 
 
Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 32 synpunkter och klagomål har 
kommit in under 2020 och alla har fått återkoppling inom 10 dagar. Flest 
synpunkter, 56 %, rör fritid och badhus. 
 
Förslag till beslut 

‒ Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-
december 2020 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 5/2021 ”Rapport 

om inkomna synpunkter 2020-01-01-2020-12-31”, 2021-02-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om inkomna synpunkter 2020-01-01-2020-

12-31”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-01-29. 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2020. 
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2021/11 

§ 17 Beslut om öppettider för Vulcanen - Barnens hus, museum, 
turistinformation 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget på öppettider för 
Vulcanen – Barnens hus, museum och turistinformation. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2021 kommer Vulcanen, med verksamheterna Barnens hus, 
museum och turistinformation, att öppna på Vulcanön och förslag på 
öppettider behöver tas fram. 
 
Vulcanen föreslås ha följande öppettider:  
Måndag - onsdag kl. 10-17 
Torsdag kl. 10-18 
Fredag kl. 10-15 
Lördag kl. 10-14 
 
Detta ger ett öppethållande för alla tre verksamheterna på 38 timmar per 
vecka. Per år blir det ungefär 1 900 timmar varav 250 timmar under kvällar 
och helger. Verksamheterna är tillgängliga en kväll i veckan samt lördagar. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur och fritidsnämnden besluta att anta 
förslaget på öppettider för Vulcanen – Barnens hus, museum och 
turistinformation. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 6/2021 ”Beslut om 

öppettider för Vulcanen - Barnens hus, museum, turistinformation”, 
2021-02-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Öppettider för Vulcanen - Barnens hus, museum, 
turistinformation”, enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson, 
2021-01-11. 
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2021/18 

§ 18 Beslut om entréavgifter för Vulcanen - Barnens hus, museum, 
turistinformation 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget på entréavgifter 
för Vulcanen – Barnens hus, museum och turistinformation.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2021 kommer Vulcanen, med verksamheterna Barnens hus, 
museum och turistinformation, att öppna på Vulcanön. Verksamheterna 
bedöms vara i behov av att samordna entréavgifter till Barnens hus och 
museet. 
 
Förslag på entréavgifter för Vulcanen: 
 
Hela huset inklusive fordonsutställningen 
Vuxen (från 18 år) 50 kr 
Barn (0-1 år) fri entré 
Barn (1-17 år) 100 kr 
Familj (2 vuxna och 2 barn) 260 kr 
Grupp (mer än 10 barn) 80 kr per barn 
 
Endast museum inklusive fordonsutställningen 
Vuxen (från 18 år) 50 kr 
Årskort vuxen (från 18 år) 100 kr 
Barn (0-17 år) fri entré 
Grupp (mer än 30 personer) 40 kr per person 
Grund- och gymnasieskola fri entré 
 
Endast turistinformation 
Fri entré 
 
Visningar (exklusive entréavgift) 
Visning museet eller Turbinhusön 400 kr (under ordinarie öppettid) 
Visning museet eller Turbinhusön 600 kr (utanför ordinarie öppettid) 
Visning utanför tätorten 600 kr 
Stadsvandring 600 kr 
Grund- och gymnasieskola 300 kr (max 30 personer) 
 
Föreläsningar 
Föreläsning 600 kr 
Föreläsning utanför museets lokaler 1 500 kr 
Reseersättning 18,50 kr per mil 
 
Övrigt 
Kalas 130 kr per barn (entréavgift till hela huset ingår, 2 vuxna fri entré) 
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Rabatter 
Ledsagare, guider, busschaufförer, lärare, fritidsledare med grupp fri entré 
Fritidsverksamhet och förskolor i Tidaholms kommun har rätt att kostnadsfritt 
boka två tillfällen på Barnens hus per grupp och år 
Fast personal i kultur- och fritidsförvaltningen 50 % på årskort 
Medlemmar i Tidaholms hembygdsförening 50 % på årskort 
Kulturarvskort 50 % rabatt på entréavgift för museet 
 
Övriga avgifter 
Framtagning av uppgifter ur museiarkivet startavgift 300 kr (1 timme), 
efterföljande timmar 300 kr per timme (efter överenskommelse) 
Kopior 5 kr styck 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
förslaget på entréavgifter för Vulcanen – Barnens hus, museum och 
turistinformation.  

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 7/2021 ”Beslut om 

entréavgifter för Vulcanen - Barnens hus, museum, turistinformation”, 
2021-02-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Entréavgifter för Vulcanen - Barnens hus, museum, 
turistinformation”, enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson, 
2021-01-19. 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/16 

§ 19 Beslut om Musik i Bruksvilleparken 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om särskilda 
bidrag för att arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under 
sommaren 2021 enligt nedanstående riktlinjer till förvaltningschefen för 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren 
2021 som under sommaren 2019 för Musik i Bruksvilleparken. Detta gäller 
under förutsättning att det är möjligt att genomföra arrangemang med 
anledning av covid-19. Alternativet är annars att genomföra en serie digitala 
spelningar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till 
arrangör som vill genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen 
under sommaren 2021. Bidraget är max 5 000 kr per tillfälle och gäller totalt 
sex tillfällen under sommaren. Medel finns avsatta i budget för 
föreningsbidrag, kultur. 
 
Förutsättningen är att kultur- och fritidsnämndens kostnadsfritt ställer scenen i 
Bruksvilleparken och kommunens ljudanläggning med ljudtekniker till 
förfogande. I uppdraget ingår även att samordna tillfällena samt annonsera 
aktiviteten via kommunens marknadsföringskanaler. 
 
På grund av rådande pandemi ändrades formerna på de bokade spelningarna 
under 2020, vilka istället genomfördes digitalt i samarbete med ABF. Om 
fortsatta restriktioner hindrar genomförandet av evenemang i Bruksvilleparken 
även under 2021 är intentionen att åter göra en digital variant med avsatta 
medel. 
 
Föreningar och fria aktörer erbjuds att söka bidrag för att kunna genomföra ett 
musikevenemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2021. 
Ansökan ska ske senast 2021-05-31.  
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera 
beslut om särskilda bidrag för att arrangera musikarrangemang i 
Bruksvilleparken under sommaren 2021 enligt ovanstående riktlinjer till 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 8/2021 ”Beslut om 

Musik i Bruksvilleparken 2021”, 2021-02-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Musik i Bruksvilleparken 2021”, enhetschef för kultur 

Johanna Andersson, 2021-01-27. 
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§ 20 Beslut om Idrottsskola 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om bidrag för 
att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 2021 enligt 
nedanstående riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Idrottsskolan har under flera år varit ett populärt inslag under kommunens 
sommarlovsaktiviteter där barn under en vecka får prova på ett 10-tal olika 
idrotter avgiftsfritt. Idrottsskolan 2020 fick ställas in på grund av covid-19. 
Istället erbjöds föreningarna möjlighet att söka bidrag för genomförande av 
prova-på-verksamhet någon gång under sommarlovet. 
 
En förutsättning för att kunna genomföra idrottsskolan är att de åtta föreningar 
som arrangerar prova-på-idrotter kan erbjudas ersättning likt tidigare år, dvs 
5000 kr per förening. Detta gäller under förutsättning att det är möjligt att 
genomföra idrottsskolan med anledning av covid-19. Alternativet är annars att 
erbjuda föreningarna bidrag för att genomföra prova-på-verksamhet någon 
gång under sommarlovet.   
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att medel avsätts för att kunna betala ut 
bidrag till föreningarna som är med och arrangerar prova-på-idrotter under 
idrottsskolan 2021. Bidraget uppgår till 5 000 kr per förening och används för 
material samt för ledararvode. Medel finns avsatta i budget för 
föreningsbidrag, idrott. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera 
beslut om bidrag för att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 
2021 enligt ovanstående riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 9/2021 ”Beslut om 

Idrottsskola 2021”, 2021-02-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Idrottsskola 2021”, enhetschef för fritid Daniel 

Andersson, 2021-01-28. 
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2020/145 

§ 21 Beslut om ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om 
anslag för år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ansökan från Skaraborgs 
Föreningsarkiv om anslag på totalt 20 300 kr för hyreskostnad, 
verksamhet samt medlemsavgift för 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs föreningsarkiv är en ideell förening, som har till uppgift att bevara, 
bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Arkivet ingår i 
den så kallade samverkansmodellen i Västra Götalandsregionen. 
Verksamheten finansieras med anslag från VG-regionen, staten, 
värdkommunen Lidköping och övriga kommuner i Skaraborg. 2021 års anslag 
är oförändrat från uppräkningen som gjordes 2019. 
 
Skaraborgs föreningsarkiv ansöker om anslag till hyra, verksamhet och 
medlemsavgift för 2021. 
 
Hyreskostnad 12 000 kr 
Verksamhet  7 300 kr 
Medlemsavgift 1 000 kr 
 
Anslaget till Skaraborgs Föreningsarkiv betalas för att hjälpa och möjliggöra 
för föreningar att bevara dokumentation för framtiden. Som en del av detta bör 
kommunens föreningar informeras om tjänsten och dess förmåner. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bifalla 
ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 20 300 kr 
för hyreskostnad, verksamhet samt medlemsavgift för 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 10/2021 ”Beslut om 

ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2021”, 2021-
02-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag 
för år 2021”, enhetschef för kultur Johanna Andersson, 2021-01-27. 

 Budget 2021 Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Verksamhetsplan för 2021 Skaraborgs Föreningsarkiv.  
 Långsiktig verksamhetsplan 2021 - 2023 Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgifter 

2021 för Skaraborgs kommuner - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2021, 2020-

12-11. 
 
 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Sändlista 
Skaraborgs Föreningsarkiv 
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2020/87 

§ 22 Beslut om ansökan från Ekedalens SK om anstånd med 
redovisning 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga sista datum för 
redovisning till 2021-03-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i september 2020 bidrag till Ekedalens SK 
för inköp av fotbollsmål. Sista datum för redovisning var 2020-10-30. 
 
Ekedalens SK ansöker om anstånd med redovisning av kvitton på grund av att 
leveransen av målen försenades samt att föreningen med anledning av covid-
19 missade att skicka in redovisning i tid.  
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga 
sista datum för redovisning till 2021-03-31. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 11/2021 ”Beslut om 

ansökan från Ekedalens SK om anstånd med redovisning”, 2021-02-
09. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Ekedalens SK om anstånd med 
redovisning”, enhetschef för fritid Daniel Andersson, 2021-01-29. 

 Ansökan om anstånd med redovisning, 2021-01-15. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 72/2020 ”Beslut om ansökan från 

Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål”, 2020-09-15. 
 
Sändlista 
Ekedalens SK 
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2020/146 

§ 23 Beslut om ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om 
bidrag till karantänboxar och byggnation av lösdrift 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till 
Tidaholmsbygdens Hästklubb med max 30 % av ansökt belopp för att 
inreda karantänboxar vilket blir 15 150 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 
2021-11-30. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Tidaholmsbygdens 
Hästklubbs ansökan om bidrag till byggnation av lösdrift. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholmsbygdens Hästklubb ansöker om bidrag till karantänboxar samt  
byggnation av lösdrift. Tidaholmsbygdens Hästklubb har för avsikt att  
förbättra hästhållningen på Kvarnängen. Ansökt belopp uppgår  
enligt offerter till 300 375 kr inklusive moms.  
 
Föreningen planerar att inreda karantänboxar i befintligt skjul. Detta för att 
lättare kunna stoppa eventuell smitta på anläggningen och då ges bättre 
förutsättningar att fortsätta bedriva verksamhet i händelse av att smitta 
uppkommit. Tidaholmsbygdens Hästklubb planerar också att dränera och 
hårdgöra yta för lösdrift. Detta i syfte att möjliggöra mer utevistelse för 
hästarna. Föreningen bedömer att det i längden kan ge minskad 
personalsårbarhet, minskat strömaterial samt minskad gödselvolym.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten. 
 
Att inreda karantänboxar bedöms ha positiva effekter på den omfattande 
verksamhet som bedrivs på Kvarnängen och bedöms vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Verksamheten blir då mindre 
sårbar och ger goda förutsättningar att kunna fortsätta bedriva verksamhet vid 
eventuell smitta. Att hårdgöra yta för att möjliggöra mer utevistelse för 
hästarna bedöms inte ha samma positiva effekt på verksamheten och ryms ej 
på samma sätt inom ramen för utvecklingsbidrag. Det är inte avgörande för 
föreningens verksamhet. I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden 
för att inreda karantänboxar uppgår till 50 500 kr. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholmsbygdens Hästklubb med max 30 % av ansökt 
belopp för att inreda karantänboxar vilket blir 15 150 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2021-11-30. 
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− Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
Tidaholmsbygdens Hästklubbs ansökan om bidrag till byggnation av 
lösdrift. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om 

bidrag till karantänboxar och byggnation av lösdrift”, enhetschef för 
fritid Daniel Andersson, 2021-02-16. 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 12/2021 ”Beslut om 
ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om bidrag till 
karantänboxar och byggnation av lösdrift”, 2021-02-09. 

 Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om bidrag till 
karantänboxar och byggnation av lösdrift, 2020-12-16. 

 
Sändlista 
Tidaholmsbygdens Hästklubb 
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2020/147 

§ 24 Beslut om ansökan från Tidaholm Falk Basketklubb om 
bidrag till ny utrustning inklusive bollar och matchställ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholm Falk 
Basketklubb för integrationsarbete under 2021 med 5 000 kr. 
Redovisning via blankett senast 2021-11-30.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholm Falk Basketklubb ansöker om bidrag till ny utrustning i form av bollar 
och matchställ. Ansökt belopp uppgår till 5 000 kr inklusive moms.  
 
Tidaholm Falk Basketklubb har under säsongen växt och har ökat antalet 
aktiva ungdomar. Föreningen har för avsikt att gå i seriespel nästkommande 
säsong och är i behov av material och annat för att klara av den växande 
verksamheten.  
 
Föreningen har framförallt lockat många ungdomar med invandrarbakgrund 
och därför ansöker föreningen om integrationsbidrag för inköp av material.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till inköp som utvecklar 
verksamheten och som främjar barn- och ungdomsverksamhet, integration 
och mångfald i föreningen.  
 
Det bedöms vara av vikt att ge stöd till Tidaholm Falk Basketklubb då de 
bedriver en verksamhet som växer och lockar ungdomar som inte annars 
deltar i det övriga föreningslivet. Föreningen bedriver samtidigt ett viktigt 
integrationsarbete då de lockar många ungdomar med invandrarbakgrund till 
sin verksamhet. Tidaholm Falk Basketklubb arbetar med att bygga upp sin 
ekonomi för att kunna vara självförsörjande med de löpande kostnader som 
föreningen har. I nuläget bedöms de vara i behov av ett ekonomiskt stöd i 
uppstarten då utgiftsposterna är större. För att ej belasta utövarna i alltför stor 
utsträckning ekonomiskt och därigenom riskera att de ej kan delta bedöms det 
vara bidragsgrundande att stödja Tidaholm Falk Basketklubb med 
integrationsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 5 000 kr inklusive moms. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholm Falk Basketklubb för integrationsarbete under 2021 
med 5 000 kr. Redovisning via blankett senast 2021-11-30.  

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 13/2021 ”Beslut om 

ansökan från Tidaholm Falk Basketklubb om bidrag till ny utrustning 
inklusive bollar och matchställ”, 2021-02-09. 
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 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholm Falk Basketklubb om bidrag 
till ny utrustning inklusive bollar och matchställ”, enhetschef för fritid 
Daniel Andersson, 2021-01-20. 

 Ansökan från Tidaholm Falk Basketklubb om bidrag till ny utrustning 
inklusive bollar och matchställ, 2020-12-18. 

 Offert- Tidaholm Falk Basketklubb, 2020-12-18. 
 
Sändlista 
Tidaholm Falk Basketklubb 
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2021/2 

§ 25 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2020-12-11 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter från 
och med 14/12 
med anledning av 
covid-19  

2020-12-15 3.3 Inköp av material, 
varor och tjänster 

Innebandysarg 
Rosenbergshallen 
KOF 2018/93 

2021-01-26 2.6 Bidrag till 
studieförbund 

Utbetalning av 
bidrag till 
studieförbund och 
RF-SISU  

2021-01-28 2.2 
Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Tidaholms 
Tennisklubb. 
KOF 2021/20 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 14/2021 

”Delegationsbeslut”, 2021-02-09. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-12-09--2021-02-02. 
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2021/1 

§ 26 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 § 15/2021 ”Inkomna 

skrivelser och beslut”, 2021-02-09. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling februari 2021, 2021-02-09. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 13/2021 ”Beslut om antagande 

av riktlinje om kommunala lekplatser”, 2021-01-21. 
 Riktlinje för kommunala lekplatser. 
 Kommunstyrelsens beslut § 13/2021 ”Beslut om uppföljning av 

nämndernas arbete med intern kontroll”, 2021-01-13. 
 Rapport Uppföljning nämndernas arbete med intern kontroll 

2019/2020. 
 Kommunstyrelsens beslut § 11/2021 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun avseende januari-november år 
2020”, 2021-01-13. 

 Helårsprognos - november 2020 Tidaholms kommun. 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2021, 2021-01-13. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 122/2020 ”Beslut om Strategisk plan och 

budget 2021-2023”, 2020-12-21. 
 Strategisk plan och budget 2021-2023. 
 Strategisk plan och budget 2021-2023 - Bilaga. 
 Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet angående 

Ridskoleverksamhet, 2020-12-22. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 117/2020 ”Fyllnadsval av ledamot till 

kultur- och fritidsnämnden efter Petri Niska (SD)”, 2020-12-21. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 115/2020 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Petri Niska (SD)”, 2020-12-21. 
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2021/4 

§ 27 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 

− Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att inte delta 
på någon av de aktuella kurserna och konferenserna. 

 
Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Kommunal ekonomi för politiker 210302. 
 Inbjudan till - Kommunal ekonomi för icke-ekonomer 210305. 
 Inbjudan till - Att arbeta i kommunal förvaltning 210309. 
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott pop-up konferens 210524—25. 
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§ 28 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fritidsenheten 

− Enhetschef, fritid har deltagit på möte angående Tidaholmsförslag om 
pumptrack som samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att 
utreda. 

− Ordförandebeslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms 
sommargård med anledning av covid-19 under perioden 15 mars till 
och med 30 juni 2021 har fattats. 

− Information med bokningsregler som gäller för Tidaholms Sommargård 
med anledning av covid-19 har skickats ut till alla som har bokningar 
under perioden 15 mars till och med 30 juni 2021.    

− Ordförandebeslut om förbud med anledning av covid-19 mot att spela 
matcher i idrottshallar och på konstgräsplanen som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden kommer att fattas. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

− Information om den pågående ombyggnationen i bibliotekshusets 
bottenplan. 

− Förvaltningschefen kommer att nominera biblioteksutvecklaren som 
ledamot till Libris utvecklingsråd. 

− Den öppna ungdomsverksamheten har tillfälligt stängt på grund av 
sjukfrånvaro bland personal, men erbjuder digitala alternativ.  

 
Besöksenheten 

− Information om den pågående ombyggnationen på museet. 
 
Förvaltningen 

− Förvaltningen följer myndigheternas pressträffar med information om 
restriktioner och rekommendationer med anledning av covid-19. 

 
Folkhälsa 

− Brottsförebyggande rådets arbetsuppgrupp har skickat ut en enkät till 
ungdomar och information till föräldrar med anledning av störande 
nattlig bilkörning i Tidaholm. 

 
Nämndens deltagande i styrelser 

− Ordföranden har deltagit Musik i Tidaholms styrelsemöte. 
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Förslag till beslut 
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 

informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 16/2021 

”Information”, 2021-02-09. 
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§ 29 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar mötet för avslutat. 
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