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§26 Dnr 2020/00036

Beslut om att tillåta kultur- och fritidsnämndens ej
tjänstgörande ledamöter och ersättare att följa
nämndssammanträdet den 12 maj 2020 via ljud- och
bildöverföring

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Ej tjänstgörande ledamöter och ersättare tillåts att följa nämndsamman-
trädet den 12 maj 2020 via ljud- och bildöverföring.

Bakgrund
Folkhälsomyndigheten har till följd av smittspridning av Covid-19 uttalat att
sammankomster med större antal deltagare bör begränsas och att förutsätt-
ningarna för evenemang ska ses över med hänsyn till storlek på lokal.

I den rekommendation som kommunledningsförvaltningen skickade ut till
samtliga förtroendevalda den 17 mars 2020 var rådet till ersättare att inte
närvara vid sammanträden om man inte kommer att tjänstgöra som beslut-
ande.

För att ge ej tjänstgörande ledamöter och ersättare möjlighet att ta del av
överläggningar, föredragningar och diskussioner som sker på nämndens
sammanträde föreslås därför att ge dem möjlighet att kunna lyssna på
sammanträdet via ljud- och bildöverföring i realtid.

Ej tjänstgörande ledamöter och ersättare har endast möjlighet att kunna ta del
av överläggningarna på sammanträdet. De kan inte tjänstgöra eller vara en
del av beslutsfattandet.

Vid ärenden med sekretessbelagda uppgifter kommer ersättarna att kopplas
bort från sammanträdeslokalen.

Kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut om att tillåta ej tjänstgörande
ledamöter och ersättare att lyssna på mötet via ljud- och bildöverföring.
Detta och vilka politiker som följer sammanträdet via ljud- och bildöver-
föring protokollförs.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
PM om rekommendation gällande deltagande på distans

Justerarnas signaturer

Uli 1V 1
1

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 27 Dnr 2019/00063 041

Budget- och måluppföljning efter april 2020

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Delårsrapport efter april 2020 godkänns och överlämnas till kommun-
styrelsen.

Bakgrund
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden utifrån mål och ekonomi för årets
första fyra månader har sammanställts i en rapport. Samtliga avdelningars
resultat följs upp regelbundet med hjälp av ekonom och controller/hand-
läggare. Tre gånger per år görs uppföljningen i skriftlig rapport som skickas
till kommunstyrelsen. Delårsrapport efter april 2020 är den första av dessa
tre skriftliga rapporter.

Budgeten som anges i rapporten utgår ifrån nämndens antagna verksam-
hetsplan och har kompletterats med fullmäktiges beslut i april om att justera
för förändring av kapitalkostnader, internhyror och städ. Nämndens budget
uppgår till 66,2 miljoner kronor.

Prognosen för helår visar ett underskott på 2 100 000 kronor och är präglad
av effekter av åtgärder för minskad spridning av Coronaviruset. Under-
skottet beror på uteblivna intäkter inom kulturarv, bad och fritid. I antagan-
dena förutsätts att sommarens och höstens verksamheter kan bedrivas i mer
normal omfattning.

Störst fokus lägger förvaltningen på mål 1 Ett socialt hållbart Falköping.
Förvaltningens metoder för att bidra till målet om ett socialt hållbart Falkö-
ping bygger till stor del på att skapa möten mellan människor. Under period-
ens två första månader startades flera utvecklingsprocesser tillsammans med
det civila samhället som syftade till att utveckla mötesplatser och arbetssätt.
Utbrottet av covid-19 och de restriktioner och riktlinjer som följt har haft en
negativ inverkan på förvaltningens möjligheter att nå målet. Ett omställ-
ningsarbete pågår för att hitta nya metoder för att uppnå målen under rådan-
de förutsättningar. Digitala sammanhang skapas, grupper förflyttas till
hösten och utbud tillgängliggörs på nya sätt, men att hämta igen all inställd
verksamhet under våren kommer inte vara möjligt.

Kultur- och fritidsnämndens besöksverksamheter är viktiga för uppfyllelse
av Mål 2 Ett attraktivare Falköping. Här syns på grund av covid-19 ett stort
tapp på Ekehagens Forntidsby och Odenbadet som inte tar emot skolklasser
samt ser minskade besökssiffror. Då mindre tid läggs på besöksverksamhet
kan Ekehagen påskynda kvalitetsförbättringar i verksamheten vilket leder till
ökad attraktionskraft på längre sikt.

Insatserna Sommargatan och popup-verksamheten Kulturkvadraten planeras
till sommaren bland annat för att öka attraktionskraften till centrum.

Justerarnes signaturer
i if i y;
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Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas är det målet
som förvaltningen har minst anknytning till. Covid-19 har slagit hårt mot
kultursektorn där många har förlorat uppdrag. Förvaltningen anpassar
arbetssättet för att kunna fortsätta tillgängliggöra kultur och därmed även
fortsätta anlita kulturaktörer.

För mål 4 Kvalitén i verksamheten ska öka satsar förvaltningen på att skapa
förutsättningar för medarbetardriven innovation. För mål 4 syns ett antal
positiva effekter av covid-19, i synnerhet vad gäller kvalitetsförbättringar
inom det digitala området. Verksamheter och medarbetare tvingas tänka
"digitalt först" och kommer med lösningar för att tillgängliggöra utbud
digitalt. En utbildningsdag om Barnkonventionen för alla förvaltningens
medarbetare genomfördes då barnkonventionen numera är lag.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade den 28 april 2020, § 16,
att utifrån rådande situation med coronaviruset ge kultur- och fritidsförvalt-
ningen i uppdrag att se över eventuell ekonomisk kompensation till före-
ningar för kostnader under 2020.

Förvaltn ingens bedömning

Bedömningen är att covid-19 får negativa konsekvenser för förvaltningens
möjligheter att nå målen som är uppsatta enligt plan. Eventuellt kan vissa
positiva effekter ses för mål 4. Hur stora konsekvenserna blir beror på hur
den rådande situationen utvecklar sig framåt.

Den ekonomiska redovisningen bygger på att det ekonomiska läget ljusnar
till hösten. Utifrån den situation som är nu med coronaviruset finns en risk
att det ekonomiska läget kan försämras.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 16/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomisk prognos

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
i
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§28 Dnr 2020/00026

Preliminär verksamhetsplan 2021-2023

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden antar ny preliminär budget för 2021 om 63,6
miljoner kronor.

2 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag och
formulera konsekvenser för beslutade prioriteringar. Detta ska godkännas
i arbetsutskottet innan det överlämnas till kommunstyrelsen.

Deltar  inte i beslut

Kelesh Hussein (S) och Marie Post (S) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen föreslår att kultur- och fritidsnämndens ram för 2021 ska
vara två miljoner kronor lägre än 2020, från 65,6 till 63,6 miljoner kronor.
Två miljoner kronor är drygt 3 % av den totala ramen. Denna minskning av
resurser inom nämndens ansvar får stora konsekvenser.

Utifrån kommunens fyra övergripande mål och nämndens tre strategier blir
det svårare att jobba mot målen och med strategierna.

• Det är mindre möjligt att inkludera människor i de satsningar nämnden
ansvarar för och utrymmet för kreativa och modiga satsningar minskar.

• En mer slimmad administration minskar utrymmet för innovation och det
gränsöverskridande arbetet mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv
försvåras med fån-e resurser.

• Servicen inom nämndens ansvar kommer att försämras, filialer inom
bibliotek blir färre, öppettider inom museet minskas, en mötesplats för
unga försvinner.

• Avgifterna för simskolan ökar och möteslokalerna för invånarna blir
färre.

• Civilsamhällets infrastruktur kommer att påverkas med minskade bidrag.

• Det ställs stora krav på medarbetare och chefer inom avdelningarna. Nya
eller ändrade arbetsuppgifter uppstår då minskade resurser ges till städ
och administration. I samband med att resurser minskas på städkostnader
påverkas tekniska nämndens ansvar för frågan. Besparingarna som rör
städning av kommunala lokaler kommer att arbetas fram tillsammans med
tekniska nämnden då de har ansvar för denna verksamhet idag.

• I samband med kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta med lokalför-
sörjningsfrågan under 2020 synliggör nämnden uthyrningen av kommu-
nala eller hyrda lokaler. Det finns ett flertal lokaler som hyrs ut till
privatpersoner som nyttjas i mycket låg grad. Dessa lokaler tas om hand,

Juster?rnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
I i il
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det köps in porslin och glas och sköts för att hålla en viss kvalité. För-
utom att denna uthyrning sköts av verksamheten betalas det ut bidrag till
föreningar och organisationer som har i uppdrag att driva samlings-
lokaler. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förändra verksamhetens
inriktning och inte längre stå som direkt uthyrare av samlingslokaler till
fest. På så vis kan kommunen övergripande lämna ett antal lokaler och gå
mot försäljning av dessa. Detta arbete kan ge effekt både på kortare och
längre sikt.

Förvaltn ingens bedömning

Förslagen får omfattande effekter på mål och strategier och påverkar invå-
nare i stor utsträckning. Människor i alla åldrar och olika ursprung, flera
olika orter, öppethållande och avgifter påverkas. Civilsamhället och före-
ningslivet påverkas. Kvalitetsarbetet inom förvaltningen påverkas. Konse-
kvensen av de förslag som finns slår på alla delar. Förslagen som rör flera
förvaltningar upplevs från förvaltningens sida som de mest konstruktiva och
innovativa förslagen där förvaltningen bedömer att det finns utvecklings-
möjligheter. Både vad gäller lokaler och städ ser förvaltningen möjlighet att
förändra arbetssätt och nytt fokus.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 17/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen

Paragrafen sk ickas t i l l
Kultur- och fritidschefen

Justerarnas signaturer
(il (/

A l

Protokollsutdraget bestyrks
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§29 Dnr 2020/00014

Motion från Henric Hagberg (S) och Kelesh Hussein (S)
om att införa pluspolarkort i Falköpings kommun —
remiss

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att, i enlighet med
motionens intentioner, utreda hur funktionsnedsattas möjligheter att
kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.

2 Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige, med
hänvisning till kultur- och fritidsnämndens lämnade utredningsuppdrag,
ska besluta att motionen ska anses besvarad.

Bakgrund
Socialdemokraterna i Falköping önskar införa pluspolarkort i Falköpings
kommun för att öka möjligheten för funktionsnedsatta att ta del av de kultur-
och fritidsaktiviteter kommunen erbjuder. Henric Hagberg (S) och Kelesh
Hussein (S) har lämnat in en motion om att kultur- och fritidsförvaltningen
ska få i uppdrag att utreda möjligheterna för Falköpings kommun.

Pluspolarkortet är att kort som individer med funktionsnedsättningar kan
ansöka om från kommunen och kortet ger då individen möjlighet att ta med
en kompis som får gratis inträde till kommunens verksamheter och olika
typer av arrangemang. Pluspolarkort är något flera kommuner har infört.
Bland de kommuner som infört pluspolarkort finns Lidköping, samtliga
kommuner i region Jönköping och många fler.

Motionen är ställd till kultur- och fritidsnämnden, men kommunstyrelsen har
remitterat motionen även till socialnämnden för yttrande.

Förvaltn ingens bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar att få en möjlighet att utreda hur fler
funktionsnedsatta ska få tillträde till nämndens insatser och arrangemang och
menar att pluspolarkortet kanske inte är det enda eller det bästa sättet att till-
godose detta. Förvaltningen önskar därför få möjlighet att genomföra en
bredare utredning kring hur målet med pluspolarkortet bäst kan uppnås.

När nya insatser införs inom nämndens ansvar ska dessa vara väl genom-
tänkta och komplettera de insatser som redan erbjuds. Gruppen funktions-
nedsatta behöver komma till tals och själva få uttrycka sin åsikt i hur deras
behov bättre ska kunna tillgodoses. Detta arbete behöver göras inom kultur-
och fritidsnämndens ansvar så att rätt metod eller insats görs till förmån för
dem som berörs. Förvaltningen önskar därför utreda frågan vidare och ta
fram förslag utifrån detta fördjupade arbete. Förvaltningen har varit i dialog
med socialförvaltningen i frågan.

Juster,arn ,71 signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Socialförvaltningen är positiva till att insatser görs för att öka funktionsned-
sattas möjligheter att delta i samhällslivet, kultur- och fritidsverksamhet.
Socialnämnden ser det dock som angeläget att insatserna inte begränsas till
nämndens målgrupper, utan vänder sig till en bredare grupp av funktions-
nedsatta. Socialnämnden har i arbetet med sitt yttrande varit i kontakt med
kultur- och fritidsförvaltningen.

Socialnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens bedöm-
ning och anser att motionen ska avslås och att kultur- och fritidsnämnden
istället får i uppdrag att utreda hur funktionsnedsattas möjlighet att delta i
kultur- och fritidsaktiviteter kan öka.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 18/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsen § 25/2020
Motion från Henric Hagberg (S) och Kelesh Hussein (S)

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Justerarnas signaturer

LAAL i v i - f :

Protokollsutdraget bestyrks
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§30 Dnr 2020/00018

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar —
remiss

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden föreslår att lokalförsörjningspolicyn anpassas
i berörda delar så att alla investeringsprojekt omfattas.

Bakgrund
Policyn, som har arbetats fram av kommunledningsförvaltningen och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, behandlar vilka styrprinciper som gäller för
lokalförsörjning och förtydligar hur processen går till vid projektinveste-
ringar för Falköpings kommun. Den syftar till att klargöra vilka principer
som ska vara vägledande för lokalförsörjningen och ska ge en tydlig struktur
för projektinvesteringar. Kultur- och fritidsnämnden har fått policyn på
remiss.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunen har under de senaste åren arbetat intensivt med att nå fram till
väl fungerade rutiner och arbetssätt för lokalförsörjning och investeringar
som rör dessa. Detta är en viktig fråga som berör kultur- och fritidsnämnden
i dess dagliga arbete. Lokalbehov är ständigt en fråga både utifrån verksam-
hetens behov, kvalitén i verksamheten och för att svara upp till invånares
behov. Det är också en viktig ekonomisk fråga. Att nyttja lokaler effektivt
och väl kan göra stor skillnad för nämndens ram och ekonomi. Under de
senaste fyra åren har kultur- och fritidsnämnden identifierat alla investe-
ringsbehov via lokalförsörjningsplanen och dess struktur. Via en redovisning
årligen till samhällsbyggnadsförvaltningen samlas kultur- och fritids-
nämndens behov in. Dessa har sedan presenterats i samband med budget-
process till ordförandegrupp som på så vis gjort ett val till investeringar som
till slut beslutats i kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden har
påtalat svagheten i denna process då flera investeringar ifrån nämndens sida
inte är lokaler men lokalförsörjningsarbetet är den process kommunen har
för investeringsprojekt.

Justerarnasisignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Den nya policyn är mycket bra utifrån ett lokalperspektiv och tydliggörandet
kring att investering för en lokal är ett projekt som innefattar många delar är
mycket bra. De ansvariga tjänstepersonerna för arbetet har noggrant hämtat
hem professioners kunskap och samlat ihop dessa i denna policy. Den identi-
fierade svagheten utifrån kultur- och fritidsnämndens ansvar ligger dock i att
det inte finns en motsvarande process för kommunens andra investeringar.
Det vill säga när ett behov faller utanför lokalförsörjningsarbetet platsar det
inte och ställs inte i samma ljus när prioriteringar ska göras för vilka investe-
ringar som krävs i kommunen. För kultur- och fritidsnämnden kan detta vara
en aktivitetsyta, ett elljusspår, ett kulturstråk eller investeringar på en frilufts-
anläggning eller skidbacke. Upplevelsen hittills är att när kommunens inves-
teringar inte diskuteras och prioriteras samtidigt blir det svårare eller näst-
intill omöjligt att greppa helheten. Utifrån det professionella perspektivet är
det svårt att ha en uppfattning när allt inte är synliggjort och ligger på bordet
och som ordförande i en nämnd är det svårt att ha en uppfattning om inte
insyn ges i alla delar. För att exemplifiera kan detta vara mex-investeringar
eller ekonomikontorets investeringar som hanteras i andra dokument och
följer andra riktlinjer. Kultur- och fritidsnämndens synpunkt på policyn är
därför att låta alla investeringsprojekt falla under denna princip. På så vis
synliggörs alla investeringar oavsett karaktär in under samma modell.
Ansvaret för arbetet bör delas på fler tjänstepersoner i nyckelroller så att inte
lokalstrategen får alla delar på sitt bord.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 20/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Remiss från kommunledningsförvaltningen
Förslag till policy

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarna signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(25)
Sammanträdesdatum
2020-05-12

§ 31 Dnr 2020/00023

Ansökan från Rizoma Galleri om evenemangsbidrag till
Falköping StreetArt

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Föreningen Rizoma Galleri beviljas ett evenemangsbidrag på 100 000
kronor för att arrangera Falköping StreetArt i augusti 2020.

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

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

Reservation

Milada Wunn (SD) och Matti Qvist (SD) reserverar sig till förmån för
Milada Wunns yrkande.

Bakgrund

Föreningen Rizoma Galleri söker 115 000 kronor till att genomföra Falkö-
pings StreetArt under de två första veckorna i augusti 2020.

Målet med festivalen är att skapa tre nya gatukonstverk i Falköpings stad och
konstnärer kommer att anlitas från Sverige och Mexiko. Under veckorna
som festivalen pågår planerar föreningen att arrangera workshops för barn
och unga, konserter och skapartillfällen tillsammans med konstnärerna.

I anslutning till festivalen planeras även aktiviteter i samarbete med Ung-
domens Hus samt medverkan i stadsvandringarna i Falköpings stad.

Kostnaderna beräknas till 115 000 kronor och består till största delen av
arvoden och resor till anlitade konstnärer samt material.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 21/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Ansökan från Rizoma Galleri

Yrkanden

Milada Wurm (SD) yrkar avslag på ansökan. Göran Gynnemo (KD) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut respek-
tive Milada Wurms (SD) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Rizoma Galleri, Karin Hermansson, kulturstrateg

J usterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
i r
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Sammanträdesdatum
2020-05-12

§32 Dnr 2020/00028

Delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnd-
en

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Föreliggande förslag till delegationsbestämmelser för kultur- och fritids-
nämnden antas.

2 Bestämmelserna gäller från och med den 1 juni 2020.

Bakgrund

Nuvarande delegationsbestämmelser beslutades av kultur- och fritidsnämnd-
en i mars 2019. En uppdatering har gjorts där en punkt har ändrats och två
punkter har tillkommit. Två nya område har tillkommit — Arbetsmiljö och
GDPR-ärenden. Den punkt som har ändrats handlar om förändringar hos
Spelinspektionen. Tidigare hade kommunen tillståndsgivning till lotteri men
det har ändrats till registrering av lotteri enligt spellagen.

En av punkterna som har tillkommit ger kulturstrategen rätt att ta beslut om
bidrag till evenemang som föreningar söker och där bidragssumman som
söks inte överstiger 20 000 kronor.

Den andra punkten som har tillkommit är att externa bidragsansökningar för
löpande verksamhet ska kunna göras av ansvarig handläggare.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 22/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Förslag till delegationsbestämmelser

Paragrafen sk ickas t i l l
Förvaltningschef + delegationsbestämmelser
Avdelningschefer + delegationsbestämmelser
Strateger + delegationsbestämmelser

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
7 ; -i • 'i i v l y *
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§ 33

Kulturstipendium 2019

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(25)
Sammanträdesdatum
2020-05-12

Dnr 2019/00087 805

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Marcus Wilsson, Falköping, tilldelas Falköpings kommuns kultur-
stipendium 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Marie Post (S) i handläggningen av detta ärende.

Motiver ing

Sedan tidiga tonår har Marcus Wilsson ett stort musikintresse som han på
många sätt har delat med sig av till falköpingsborna. Marcus Wilsson har
engagerat sig stort i att skapa ett levande musikliv för både publik och
musiker i Falköping och har arbetat hårt för att forma platser dit musik-
intresserade kan gå för att njuta av livemusik.

Marcus har under flera år gjort Musikhjälpen på O'Learys med många
medverkande band och artister, flera av dem med lokal anknytning. 2019
startade Marcus Lill-lördag, en serie spelningar med olika musikinriktningar
på O'Learys. Marcus har även varit engagerad i Maratonrock, i Kultur-
kontakten som spelar på äldreboenden och har bokat artister till Stadsfesten
i Falköping. Han har varit med och startat ett flertal musikklubbar bland
andra Strike Rockbar på Bowlingsstället.

Utöver arrangörsskapet är Marcus även trubadur, spelar i band och skriver
egen musik — bland annat om Falköping.

Bakgrund
Falköpings kommuns kulturstipendium utdelas årligen till en person,
förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens
område såsom konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera.
Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller
närbesläktade områden kan komma ifråga. Stipendiat ska vara folkbokförd i
Falköpings kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. Stipen-
diet är på 10 000 kronor. Person, förening eller institution kan själv söka
stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in elva förslag. Stipendiet
delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 23/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Ansökningar/förslag

Paragrafen sk ickas t i l l
Marcus Wilsson

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
, ,- , -,,
i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(25)
Sammanträdesdatum
2020-05-12

§ 34 Dnr 2019/00085 805

Föreningsledarstipendium 2019

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Patrik Andersson, Falköpings Atlet- och Brottarklubb, och Kristina
Edsberg, Falköpings Atlet- och Brottarklubb, tilldelas Falköpings
kommuns föreningsledarstipendium 2019.

2 Stipendiaterna får 10 000 kronor var.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kelesh Hussein (S) i handläggningen av detta
ärende.

Motiver ing
Patrik Andersson är en mycket engagerad tränare i Falköpings Atlet- och
Brottarklubb. Han lägger ner mycket tid, både i träningslokalen och i sty-
relsen. I 20 års tid har han tillbringat flera kvällar i veckan i brottarlokalen
och på helgerna åkt med på tävlingar. Han har tränat brottare i olika åldrar,
allt från barn till seniorer.

Han har fått fram brottare som tagit medaljer i SM och som representerat
Sverige i nordiska, europeiska och världsmästerskap.

Utöver detta organiserar Patrik också läger och andra aktiviteter för klubben.
Han har också skapat ett samarbete mellan brottarklubben och skolor och
andra idrottsföreningar.

Kristina Edsberg är en eldsjäl och motor i Falköpings Atlet- och Brottar-
klubb. Hon är aktiv i styrelsen och var drivande i att klubben blev certifierad
som Säker och Trygg Förening. Hon har också bland annat ordnat föräldra-
utbildningar och medlemsdagar.

Kristina har haft en nyckelroll i många år bakom succén med FT-Cupen som
är en av landets största brottningstävlingar för ungdomar och har satt Falkö-
ping på kartan. Hon har varit ansvarig för bland annat information, admini-
stration och sekretariat samt varit tävlingsledare. Kristina är också engagerad
som domare på många stora tävlingar i landet och engagerad i Svenska
Brottningsförbundet och Västergötlands Brottningsförbund.

Bakgrund
Falköpings kommuns föreningsledarstipendium utdelas årligen till en person
eller förening som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten.
Stipendiat ska ha utfört sin ledarinsats eller verksamhet i Falköpings kom-
mun. Stipendiet är på 10 000 kronor. Person eller förening kan själv söka
stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in tio förslag. Stipendiet
delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
A I /•^ f ,,_ty
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Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 24/2020.
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Ansökningar/förslag

Yrkande

Göran Gynnemo (KD) yrkar att stipendiaterna ska få 10 000 kronor var.
Kjell -Åke Johansson (C) tillstyrker yrkandet.

Paragrafen sk ickas t i l l
Patrik Andersson, Falköpings Atlet- och Brottarklubb
Kristina Edsberg, Falköpings Atlet- och Brottarklubb

Justerarna,s signaturer Protokollsutdraget bestyrks
( ti-
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 35

Idrottsstipendium 2019

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(25)
Sammanträdesdatum
2020-05-12

Dnr 2019/00082 805

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Madelen Janogy tilldelas Falköpings kommuns idrottsstipendium 2019.

Motiver ing

Madelen Janogy började sin fotbollskarriär i Falköpings KIK. Efter avslutad
studentexamen flyttade Madelen till Mallbackens IF i Värmland där hon
gjorde så bra ifrån sig att hon 2016 blev värvad till Piteå IF. Tillsammans
med lagkamraterna fick hon titulera sig svensk mästare 2018. Madelen blev
uttagen till VM-truppen 2019 och då blev hon känd för hela svenska folket.

Madelen visar att med engagemang och driv kan man gå hur långt som helst
— från en klubb i Falköping till svenska damlandslaget. Hon har alltid varit
positiv, engagerad och ambitiös som satsat 100 procent, antingen det har
varit studier eller fotboll.

Bakgrund

Falköpings kommuns idrottsstipendium utdelas årligen till en lovande
idrottstalang som utfört goda prestationer och som kan förväntas utvecklas
ytterligare inom sin idrott. Stipendiat ska vara folkbokförd i Falköpings
kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. Stipendiet är på
10 000 kronor. En person kan själv söka stipendiet eller föreslå stipendiat.
Det har kommit in sex förslag. Stipendiet delas ut i samband med kommun-
fullmäktiges sammanträde den 29 juni.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 25/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Ansökningar/förslag

Paragrafen sk ickas t i l l
Madelen Janogy

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(25)
Sammanträdesdatum
2020-05-12

§36 Dnr 2020/00031

Promovering vid simskoleavslutningar sommaren 2020

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Följande personer utses att delta vid simskoleavslutningarna sommaren
2020.
30 juni
Odenbadet — Göran Gynnemo (KD)
Flobybadet — Conny Persson (KD)
Stenstorpsbadet — Milada Wurm (SD)
11 august i
Odenbadet — Morgan Billman (M)

Bakgrund

Till sommarens simskoleavslutningar erbjuds kultur- och fritidsnämndens
ledamöter och ersättare att delta för att dela ut diplom och promovera sim-
skoledeltagare. På Odenbadet är det två avslutningar, 30 juni och 11 augusti
klockan 18:00. På Flobybadet och Stenstorpsbadet är det avslutning den
30 juni. I Floby är avslutningen klockan 17:30 och i Stenstorp klockan
18:00.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 26/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen

Paragrafen sk ickas t i l l
Avdelningschef Bad

Justerarnae signaturer Protokollsutdraget bestyrks

1/117) „, / •
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Delegationsbeslut 2020

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25)
Sammanträdesdatum
2020-05-12

Dnr 2020/00004 800

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Följande delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut
Diarienr Beslut Delegat
2020/17 Dataskyddsombud för kultur- och fritids- Kultur- och fri-

nämnden tidsnämndens ord-
förande

2020/21 Slopande av avgift vid avbokning "-

Skolverksamheten i Ekehagens Forntids- "-
by ställs in

Stängning av gymnastiksalar m.m. "-

Allmänna ärenden
Diarienr Beslut Delegat

2020/27 Ändrade öppettider på Falbygdens Avdelningschef
museum under tiden 20 april — 14 juni Kulturarv
2020

Ändrade öppettider i Ekehagens Forntids- Avdelningschef
by under tiden 23 maj — 18 juni 2020 Kulturarv

2020/39 Ändrade öppettider på Flobybadet och Avdelningschef
Stenstorpsbadet under simskoleperiod Bad

Juster rnae signaturer

i ' 1 A 6 L

Protokollsutdraget bestyrks
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Diarienr Beslut Delegat

2020/3 Anställning av två badvakter på Oden- Avdelningschef
badet — timanställning Bad

Förlängd anställning på Fritidsbanken Avdelningschef
under tiden 1 maj 2020 — 30 april 2021 Fritid

Anställning av en resursperson i avdel- Avdelningschef
ning Kulturarv under tiden 2 mars 2020 — Kulturarv
2 mars 2021

Anställning av en receptionist i avdelning Avdelningschef
Kulturarv under tiden 16 mars — 30 sep- Kulturarv
temb er 2020

Anställning av en museipedagog i avdel- Avdelningschef
ning Kulturarv under tiden 12 mars — 30 Kulturarv
september 2020

Anställning av sex forntidspedagoger i Avdelningschef
avdelning Kulturarv — timanställning Kulturarv

Anställning av biblioteksassistent på Fal- Avdelningschef
köpings bibliotek från och med 15 juni Bibliotek
2020

Ekonomiska ärenden
Diar ienr Beslut Delegat
2019/93 Avskrivning av fordran Avdelningschef

Fritid

Bakgrund

Delegat ionsbeslut

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.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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.

Justerarna signaturer Protokolisutdraget bestyrks

i  1 1 7 1 y /
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§ 38 Dnr 2019/00095 800

Anmälningsärenden 2020

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.

• Kommunstyrelsens beslut från den 12 februari 2020, § 50, om riktlinje
för fakturerings- och kravverksamhet

• Kommunstyrelsens beslut från den 12 februari 2020, § 52, om upp-
hävande av riktlinjer för ärenderegistrering, e -post och internet

• Minnesanteckningar från sammanträde med Rådet för funktionshinder-
frågor den 17 februari 2020

• Kommunala Pensionärsrådets protokoll från den 5 mars 2020

• Kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari 2020, § 27, om
besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att avskaffa potten
för konstnärlig gestaltning samt att se över möjligheten till icke skatte-
finansierad konst i offentliga miljöer

• Kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari 2020, § 28, om
besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att ta bort möjlig-
heten för studieförbundet Ibn Rushd att söka bidrag från Falköpings
kommun

• Kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari 2020, § 44, om
ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente

• Kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari 2020, § 47, om
kostnad för nybyggnation av Platåskolan

• Kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari 2020, § 50, om policy
gällande samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020-2022

• Kommunstyrelsens beslut från den 18 mars 2020, § 64, och kommun-
fullmäktiges beslut från den 30 mars 2020, § 59, om riktlinje för före-
byggande arbete med ANDTS-frågor — alkohol, narkotika, dopning,
tobak och spel

• Kommunfullmäktiges beslut från den 30 mars 2020, § 61, om kostnad
för ombyggnad av Ranliden

• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut från den 28 april
2020, § 19, om förslag på ändring av policy för sponsring.

Justerarnas signaturer,
i /n j 4

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 39 Dnr 2020/00001 800

Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Sammanställning över  bidr agsför delning till för eningar

En sammanställning över hur bidrag har fördelats till föreningar har skickats
ut till kultur- och fritidsnämnden. Verksamhetsutvecklare Stefan Andersson
deltar och svarar på frågor.

Ishallen

Ordföranden Göran Gynnemo (KB) informerar om den förstudie som ska
göras rörande investeringsbehoven i ishallen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§40 Dnr

Information från förtroendevalda

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

Utbildning i Bar nkonventionen

Marie Post (S) informerade om den utbildning om barnkonventionen hon
och några fler politiker i kultur- och fritidsnämnden deltog i den 20 februari
2020. Det var en heldag som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerade.

Tänk om -kampanj

Marie Post (S) informerade om kampanjen Tänk om som bland annat har till
syfte att sprida kunskap om inte skaffa alkohol till ungdomar.

Justerarnaa signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Sida
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2020-05-12

Dnr

Övriga frågor
Uppdater a kultur -, för eningsledar - och idr ottsstipendier na

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
se över kultur-, föreningsledar- och idrottsstipendierna vad gäller reglerna
för dem samt eventuell höjning av stipendiesumman.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kultur- och fritidschefen

Justerarns signaturera Protokollsutdraget bestyrks
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