
FLAKÖP11 Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-02-18

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Bibliotekets hörsal Tranan klockan 13:15-16:00

Kelesh Hussein (S), tjänstgörande ordförande
Conny Persson (KD), tjänstgörande ersättare
Morgan Billnnan (M), 2:e vice ordförande
Marie Post (S)
Kjell -Åke Johansson (C)
Ingemar Gustavsson (C)
Joakim Hedin (C), tjänstgörande ersättare
Anna -Brita Fransson (L)
Milada Wurm (SD)
Gunnar Fredh (SD), tjänstgörande ersättare § 13-16, 18-25
Margareta Warrån Stom berg, tjänstgörande ersättare § 17
Scott Schylander (V)

Margareta Warrån Stomberg (M), § 13-16, 18-25
Esgol Eroglu (S)
Ahmed Doski (S)
Kent Mossby (M)

Maria Wallengren, kultur- och fritidschef
Ulla Andersson, nännndsekreterare
Linda Jakobsson, controller, § 13-14
Marianne Hjort, ekonom, del av § 13
Victor Lindberg, avdelningschef Bad, del av § 13
Christina Seveborg, avdelningschef Bibliotek, del av § 13
Torbjörn Lindgren, avdelningschef Fritid, del av § 13
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv, del av § 13
Sarha Eng, avdelningschef Öppen ungdomsverksamhet, del av § 13
Johanna Dahl, verksamhetsledare Öppen ungdomsverksamhet, del av § 13
Rob Coe, kulturstrateg, del av § 13
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 13-17
Violeta Kazic, samordnare språkvänsverksamheten, del av § 13

Marie Post

Ulla Andersson

Kelesh Hussein

\,
Marie Post

Paragrafer §§ 13-25

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kultur- och fritidsnämnden

2020-02-18

2020-02-21

2020-02-21 — 2020-03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
,

Ulla Andersson



FMLKÖPErn Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(15)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-02-18

Ärendelista
§ 13 Dnr 2018/00084 041

Verksamhetsredovisning 2019 .........................................................................3
§ 14 Dnr 2019/00006 800

Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2019 — rapport .................4
§ 15 Dnr 2020/00002 805

Föreningen Falköpingsrevyn Teaterboven — ansökan om
evenemangsbidrag till revyföreställningar i november 2020 .........................5

§ 16 Dnr 2020/00006 805
Valle Baroque 2020 — ansökan om evenemangsbidrag .................................6

§ 17 Dnr 2020/00009 805
Föreningen Teaterveckan — ansökan om evenemangsbidrag till
teaterföreställningar i oktober 2020 ................................................................7

§ 18 Dnr 2019/00002 800
Återbesättande av ledamot och vice ordförande i kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott .........................................................................8

§ 19 Dnr 2019/00003 800
Återbesättande av ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor
efter Henric Hagberg (S) ...................................................................................9

§ 20 Dnr 2019/00004 800
Återbesättande av ledamot i Kommunala pensionärsrådet efter
Henric Hagberg (S) .........................................................................................10

§ 21 Dnr 2020/00004 800
Delegationsbeslut 2020 ..................................................................................11

§ 22 Dnr 2019/00095 800
Anmälningsärenden 2020 ...............................................................................12

§ 23 Dnr 2020/00001 800
Information från kultur- och fritidsförvaltningen ..........................................13

§24 Dnr
Information från förtroendevalda ...................................................................14

§25 Dnr
Övriga frågor ...................................................................................................15

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



INGFLAKÖP1r9.9 Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(15)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§ 13 Dnr 2018/00084 041

Verksamhetsredovisning 2019

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning 2019 godkänns och
lämnas till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Syftet med nämndens verksamhetsredovisning är att få en så övergripande
och trovärdig bild som möjligt av hur nämnden klarat sitt uppdrag och vilken
effekt olika satsningar fått. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog
om måluppfyllelsen och om orsakerna till resultatet.

Uppföljningsarbetet genomförs systematiskt och bedrivs kontinuerligt under
året. Med det menas att arbetet sker strukturerat och uthålligt med fokus på
en långsiktig utveckling. Det finns rutiner för hur och när planering, uppfölj-
ning, analys och åtgärder ska genomföras.

Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppfölj-
ning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utveck-
lingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka måluppfyllel-
sen framåt.

Måluppfyllelsen är generellt god och arbetet har genomförts med stort enga-
gemang och flexibilitet. Tydligt är att samverkan internt i förvaltningen och
kommunen samt externt med civila aktörer stärks kontinuerligt vilket ger en
god effekt.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 januari 2020, har utarbetats av controllern
Linda Jakobsson.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 8/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen + verksamhetsredovisning

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§ 14 Dnr 2019/00006 800

Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2019 —
rapport

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Rapporten för intern kontroll 2019 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2019 genomfört intern kontroll
enligt upprättad plan inom följande områden.

• Nämndbeslut

• Avtalssignering

• Avtalsbevakning

• Utbetalningar

• Rutiner för brand och säkerhet

• Utbetalningar av bidrag

• GDPR

• Nya politiker

• Arkivering

De fyra översta är kommungemensamma, vilket innebär att samtliga
nämnder ska göra kontroll i de punkterna. Vid genomförd kontroll
konstateras inga brister.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 januari 2020, har utarbetats av controllern
Linda Jakobsson.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 9/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen + rapport

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§ 15 Dnr 2020/00002 805

Föreningen Falköpingsrevyn Teaterboven — ansökan
om evenemangsbidrag till revyföreställningar i
november 2020

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Föreningen Falköpingsrevyn Teaterboven beviljas ett evenemangsbidrag
på 85 000 kronor till revyn i november 2020.

2 Efter genomfört evenemang ska föreningen lämna in en rapport till
kultur- och fritidsnämnden.

3 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att återkräva bidraget
om evenemanget inte genomförs enligt ansökan.

Bakgrund

Falköpingsrevyn Teaterboven söker ett evenemangsbidrag på 100 000
kronor för att genomföra en revy i november 2020. Föreningen planerar att
genomföra sex föreställningar under två helger — 13 och 14 november samt
20 och 21 november. Teaterboven har genomfört revyer i Falköping sedan
1984. Senast föreningen spelade revy var 2016 och drog då en publik på runt
2 000 personer. Utöver att spela revy i Falköping har Teaterboven medverkat
i Revy-SM och tv-programmen Talang i såväl Sverige som i Frankrike.

Teaterboven har gjort en kalkyl för kostnader och intäkter för 2020 års revy
baserat på utfallet då revyn genomfördes senast, 2016. Kostnaderna för att
genomföra revyn 2020 beräknas bli 692 375 kronor och intäkterna upp-
skattas att landa på runt 683 000 kronor.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 januari 2020, har utarbetats av kultur-
strategen Karin Hermansson.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 11/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Föreningen Falköpingsrevyn Teaterboven
Karin Hermansson, kulturstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§ 16 Dnr 2020/00006 805

Valle Baroque 2020 — ansökan om evenemangsbidrag

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Föreningen Göteborg Baroque beviljas ett evenemangsbidrag på 100 000
kronor för genomförande av Valle Baroque 2020.

2 Efter genomfört evenemang ska föreningen lämna in en rapport till
kultur- och fritidsnämnden.

3 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att återkräva bidraget
om evenemanget inte genomförs enligt ansökan.

Bakgrund
Föreningen Göteborg Baroque söker ett evenemangsbidrag på 150 000 kro-
nor för att genomföra barockmusikfestivalen Valle Baroque för nionde
gången. Festivalen genomförs den 12-16 augusti 2020 på flera platser i
Skara och Falköpings kommuner. Under festivalen ges möjlighet till att gå
på konserter och kurser i 1600- och 1700-talsmusik. Medverkar gör musiker
och ensembler från hela Europa. Nytt i årets planering av festivalen är en
satsning på Fyrverkerimusiken av Händel med tillhörande fyrverkeri eller
lasershow i Plantis samt en stadsvandring med musikinslag i Falköping.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 januari 2020, har utarbetats av kultur-
strategen Karin Hermansson.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 12/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Föreningen Göteborg Baroque
Karin Hermansson, kulturstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§ 17 Dnr 2020/00009 805

Föreningen Teaterveckan — ansökan om evenemangs-
bidrag till teaterföreställningar i oktober 2020

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Föreningen Teaterveckan beviljas ett evenemangsbidrag på 80 000 kronor
till teateruppsättningen Den motvilliga nunnan den 8-10 oktober 2020.

2 Efter genomfört evenemang ska föreningen lämna in en rapport till
kultur- och fritidsnämnden.

3 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att återkräva bidraget
om evenemanget inte genomförs enligt ansökan.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Gunnar Fredh (SD) i handläggningen av detta
ärende.

Bakgrund

Föreningen Teaterveckan söker ett evenemangsbidrag på 80 000 kronor för
att sätta upp teaterföreställningen Den motvilliga nunnan den 8-10 oktober
2020 i Folkets Park i Falköping.

Föreställningen utspelar sig i både nutid och under år 1173 då Gudhems
kloster uppfördes. Föreningen vill genom föreställningen berätta om en
spännande tid i Skaraborgs historia men vill också utmana och provocera
publiken kring kvinnornas roll genom historien. Föreställningen riktar sig till
en bred publik med intresse för teater såväl som kulturhistoria och passar för
både barn, unga och vuxna. Föreningen Teaterveckans ifk är att ge teater-
intresserade möjlighet att själva agera, på scenen eller att vara en del i pro-
duktionen. I år planerar Teaterveckan att skapa ett tätare samarbete med
kommunens öppna ungdomsverksamhet och med Kultur i skolan.

Föreningen planerar fyra föreställningar för allmänheten och eventuellt två
skolföreställningar. Kostnaderna beräknas till 183 000 kronor och intäkterna
hoppas föreningen blir runt 185 000 kronor. Föreningen har ett samarbete
med Studiefrämjandet och söker, förutom hos Falköpings kommun, även
bidrag hos Västra Götalandsregionen samt Sparbankstiftelsen Alfa.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2020, har utarbetats av kultur-
strategen Karin Hermansson.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 13/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Föreningen Teaterveckan
Karin Hermansson, kulturstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§ 18 Dnr 2019/00002 800

Återbesättande av ledamot och vice ordförande i
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Till ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för tiden från och
med den 19 februari 2020 till och med den 31 december 2022 väljs
Kelesh Hussein (S).

2 Till vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för tiden
från och med den 19 februari 2020 till och med den 31 december 2022
väljs Kelesh Hussein (S).

Bakgrund

Henric Hagberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020 att
entlediga Henric Hagberg från uppdraget från och med den 11 februari 2020.
Henric Hagberg är vald till ledamot och vice ordförande i kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott. Kultur- och fritidsnämnden har nu att besluta
om återbesättande av uppdraget i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 februari 2020, har utarbetats av nämnd-
sekreteraren Ulla Andersson.

Yrkande

Marie Post (S) föreslår Kelesh Hussein (S) som ledamot och vice ordförande
i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Paragrafen sk ickas t i l l
KS-kansliet
Löneenheten

Justerarnas signaturer
, ‘

Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§ 19 Dnr 2019/00003 800

Återbesättande av ledamot i Rådet för funktionshinder-
frågor efter Henric Hagberg (S)

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Till ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor för tiden från och med den
19 februari 2020 till och med den 31 december 2022 väljs Kelesh Hussein
(S).

Bakgrund

Henne Hagberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020 att
entlediga Henne Hagberg från uppdraget från och med den 11 februari 2020.
Henne Hagberg är vald till ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor.
Kultur- och fritidsnämnden har nu att besluta om återbesättande av upp-
draget i Rådet för funktionshinderfrågor. Ersättare i Rådet för funktions-
hinderfrågor är Morgan Billman (M).

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 februari 2020, har utarbetats av nämnd-
sekreteraren Ulla Andersson.

Yrkanden

Marie Post (S) föreslår Kelesh Hussein (S) till ledamot i Rådet för funktions-
hinderfrågor.

Paragrafen sk ickas t i l l
Rådet för funktionshinderfrågor
KS-kansliet

Justerarnas signaturer

---;')

Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammantradesdatum
2020-02-18

§ 20 Dnr 2019/00004 800

Återbesättande av ledamot i Kommunala pensionärs-
rådet efter Henric Hagberg (S)

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Till ledamot i Kommunala pensionärsrådet för tiden från och med
den 19 februari 2020 till och med den 31 december 2022 väljs Kelesh
Hussein (S).

Bakgrund

Henric Hagberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020 att
entlediga Henric Hagberg från uppdraget från och med den 11 februari 2020.
Henric Hagberg är vald till ledamot i Kommunala pensionärsrådet. Kultur-
och fritidsnämnden har nu att besluta om återbesättande av uppdraget i
Kommunala pensionärsrådet. Ersättare i Kommunala pensionärsrådet är
Kent Mossby (M).

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 februari 2020, har utarbetats av nämnd-
sekreteraren Ulla Andersson.

Yrkanden

Marie Post (S) och Morgan Billman (M) föreslår Kelesh Hussein (S) till
ledamot i Kommunala pensionärsrådet.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunala pensionärsrådet
KS-kansliet

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden

§21

Delegationsbeslut 2020

Sammanträdesdatum
2020-02-18

Dnr 2020/00004 800

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Följande delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ekonomiska ärenden

Diar ienr Beslut Delegat
2019/81 Lotteritillstånd för Torbjörntorps

Röda Korskrets
Verksamhetsutvecklare

Bakgrund

Delegationsbeslut

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-
skottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens delegationsbestämmelser.

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kultur- och fritidsnämnden. Kultur-
och fritidsnämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kultur- och
fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens
delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid
dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut
presenteras för kultur- och fritidsnämnden i form av en förteckning.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§ 22 Dnr 2019/00095 800

Anmälningsärenden 2020

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.

• Kommunstyrelsens beslut från den 15 januari 2020, § 13, om tilläggs-
avtal till hyres- och driftavtal med Falköpings Alpin för Mössebergs
slalomanläggning

• Kommunfullmäktiges beslut från den 27 januari 2020, § 16, om ent-
ledigande av Henne Hagberg (S) från uppdraget som ledamot i kom-
munstyrelsen, ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och fritids-
nämnden.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§23 Dnr 2020/00001 800

Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Sver iges Fr itids- och Kulturchefsförenings er farenhetskonferens

Kultur- och fritidschefen Maria Wallengren informerar om Sveriges Fritids-
och Kulturchefsförenings erfarenhetskonferens som hon samt ordföranden
Göran Gynnemo (KD) och controllern Linda Jakobsson deltog i den 30-31
januari 2020.

Budgetdagar  6-7 februar i 2020

Kultur- och fritidschefen Maria Wallengren informerar om budgetdagarna
den 6-7 februari 2020 som förvaltningschefer och politiker deltog i.

Parkfestivalen 2010-2019

Parkfestivalgruppen har sammanställt parkfestivalerna 2010-2019 i en bok.
Med denna bok tackar de alla som på något sätt har bidragit till festivalerna.
Kultur- och fritidsnämnden har fått ett exemplar som finns på kultur- och
fritidsförvaltningen.

Ishallen

Kultur- och fritidschefen Maria Wallengren informerar om arbetet med att ta
fram en projektbeskrivning för att förbättra inomhusklimatet i ishallen.

Heldag med kultur - och fr itidsförvaltningen

Kultur- och fritidschefen påminner om nästa sammanträde med kultur- och
fritidsnämnden den 24 mars. Det är ett heldagssammanträde som kommer att
innehålla bland annat ett idrottstema.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§24 Dnr

Information från förtroendevalda

Boken Islamismen i Sver ige

Milada Wurm (SD) delar ut boken Islamismen i Sverige till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskotts ledamöter.

Justerarnas signaturer

_. (

Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-18

§25 Dnr

Övriga frågor

Par aspor t

Morgan Billman (M) ställer en fråga om bidrag till parasport.

St ipendier

Marie Post (S) ställer en fråga om när kultur- och fritidsnämnden kommer att
besluta om vilka som får 2019 års kultur-, föreningsledar- och idrottsstipen-
dier.

Sommar gatan

Morgan Billman (M) ställer en fråga om planeringen av årets sommargata i
centrum.

Platåskolan

Morgan Billman (M) ställer en fråga om kultur- och fritidsförvaltningens
inblandning i planeringen av Platåskolan.

signaturerJusterarnas Protokollsutdraget bestyrks
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