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Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Plantis klockan 11:30-12:00
Margaretasalen, Medborgarhuset, klockan 13:00-16:10

Göran Gynnemo (KD), ordförande
Kelesh Hussein (S), 1:e vice ordförande
Morgan Billman (M), 2:e vice ordförande, klockan 13:00-16:10, deltar i besluten
Marie Post (S)
Esgöl Eroglu (S), tjänstgörande ersättare
Ingemar Gustavsson (C), klockan 13:00-16:10, deltar i besluten
Peter Nord heim (KO)
Conny Persson (KO), tjänstgörande ersättare
Gunnar Fredh (SO), tjänstgörande ersättare
Matti Qvist (SO)
Scott Schylander (V)

Maria Wallengren, kultur- och fritidschef, § 43-50
Ulla Andersson, nämndsekreterare
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 42,44-46
Peter Bromander, förvaltare, sam hällsbyggnadsförvaltningen, § 42
Torbjörn Lindgren, avdelningschef Fritid, § 44-45
Krister Lundberg, byggnadsinspektör, sam hällsbyggnadsförvaltningen, § 44
Peter Svensson, förvaltare, samhällsbyggnadsförvaltningen, § 44
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg, § 43
Fadunno Abdifatah, praktikant, § 43
Fanny Ahl, praktikant, § 43
Fanny Andersson, praktikant, § 43
Nimco Boodaaye, praktikant, § 43
Vilgot Karlin, praktikant, § 43
Aref Mohamed, praktikant, § 43
Ebba Nohlgren, praktikant, § 43
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ulla Andersson
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§42 Dnr

Amfiteatern i Plantis
Sammanträdet inleds med ett studiebesök på Amfiteatern i Plantis. Peter
Bromander som är förvaltare på samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur-
strategen Karin Hermansson informerar om den upprustning som pågår av
amfiteatern.

Justerarnas signaturer

i 1/114-
Protokollsutdraget bestyrks
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§43 Dnr

Barnkonventionen
Barnkonventionen är lag sedan den 1 januari 2020. Ungdomsstrategen
Karoline Jernsparv informerar om bamkonventionen. Kultur- och fritids-
nämnden arbetar i olika grupper med olika frågeställningar. Diskussionerna
mynnar ut i att ett förslag till underlag ska tas fram på hur nämnden kan
beakta barnperspektivet och barnkonventionen i de beslut som berör barn.
Ungdomsstrategen kommer att presentera ett underlag där metoder för detta
finns med. Nämnden efterfrågar kontinuerligt deltagande från unga som en
del i att beakta barnperspektivet och vill ha en struktur för detta.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§44 Dnr

Information om ishallen
IFK Falköping Ishockeyklubb har under många år framfört önskemål om
förbättringar av inomhusmiljön i ishallen. Investeringsdialog har förstås
under många år och har nu landat i att en förstudie har gjorts där kostnader
för förändringar och förbättringar synliggörs. Byggnadsinspektören Krister
Lundberg redogör för förstudien tillsammans med förvaltare Peter Svensson,
båda från samhällsbyggnadsförvaltningen, och Torbjörn Lindgren som är
avdelningschef på Fritid. I samband med budgetprocess 2020 togs det fram
en kalkyl för investering i ishallen. Den låg till grund för förstudiekostnader.
Förstudien är nu klar och kostnadsbilden har förändrats. Tekniska nämnden
och kultur- och fritidsnämnden ska därför besluta om de förespråkar framtida
investeringar utifrån förstudien eller inte. Förvaltningarna tar fram ett
gemensamt förslag till tjänsteutlåtande till nämnderna efter sommar-
uppehållet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
ffi t
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§45 Dnr 2020/00041

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anlägg-
ningar i Falköpings kommun

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Föreslagna hyrestaxor för sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner,
skollokaler, samlingslokaler med flera överlämnas till kommunfull-
mäktige för fastställelse.

2 Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2021 och tas upp i ny
kommunal författningssamling och ersätter tidigare taxa, antagen av
kommunfullmäktige den 25 november 2019.

Bakgrund

Ett förslag till nya taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anlägg-
ningar i Falköpings kommun har tagits fram som ska gälla från och med
1 januari 2021.

Förvaltn ingens bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att smärre justeringar bör göras i tim-
taxan för sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner och ishall vad gäller
träningstaxa. Förvaltningen föreslår att inte längre hyra ut samlingslokalerna
Mössebergsskolans matsal, Floby skolas aula, Lokal Frökind, Gustaf Dakn-
skolans matsal, Vindängenskolans matsal, Alvers hus i Åsarp, fritidslokal
och stora salen i kommunhuset i Floby, Vartofta sporthall (samlingslokalen),
Kyrkerörsskolans aula och Rantens Kvarn. På dessa objekt är det liten efter-
frågan och betjänar en väldigt liten del av kommunens invånare. Det ger
istället en möjlighet för bygdegårdar och hembygdsföreningar att få en större
uthyrningsfrekvens. Dessutom stödjer kommunen dessa aktörer genom årliga
bidrag. Lokaler ovan som inte har anknytning till barn- och utbildnings-
förvaltningen skulle vara en ren vinst för kommunen att sälja av. För sam-
lingslokaler som är i skolmiljö har kommunen fortfarande en hyreskostnad
om inte fritidskontoret hyr ut dessa. Taxan för uthyrning på grusplan för
cirkus och liknande arrangemang höjs och krav ställs på förskottsbetalning
från kund. Taxan för Medborgarhusets lokaler lyfts ur och kommer att
regleras på annat sätt.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 30/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Förslag till taxa

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige
Torbjörn Lindgren, avdelningschef Fritid

Justerarnas signaturer
i /
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Protokollsutdraget bestyrks



FZ\LKÖPING
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12)
Sammanträdesdatum
2020-06-23

§46 Dnr 2020/00043

Ansökan från Nasco Yankees Falköping om bidrag till
utomhusbio i augusti 2020

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Nasco Yankees Falköping beviljas ett evenemangsbidrag på 75 000
kronor för att genomföra drive in -bio 8-16 augusti 2020.

2 Efter att evenemanget har genomförts ska föreningen lämna in en
redovisning till kultur- och fritidsnämnden.

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

Bakgrund

Föreningen Nasco Yankees Falköping söker 81 950 kronor för att arrangera
utomhusbio i drive in -form 8-16 augusti 2020 på parkeringen vid Breda-
blick i Falköping. Totalt 13 filmer planeras att visas under veckan, på var-
dagarna visas film klockan 20.00 och på helgerna visas filmer klockan 18.00
och klockan 20.00. Vid varje visningstillfälle tas max 25 fordon in. Före-
ningen kommer att erbjuda möjlighet till förbokning av plats och ansvarar
för säkerheten under visningarna.

Beslutsunder lag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 31/2020
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen
Ansökan från föreningen Nasco Yankees Falköping

Paragrafen sk ickas t i l l
Föreningen Nasco Yankees Falköping
Karin Hermansson, kulturstrateg

Justerarnas signaturer

,

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00004 800

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Följande delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Or dför andebeslut
Diar ienr Beslut Delegat
2020/21 Fortsatt stängning av kommunala anlägg- Kultur- och fri-

ningar tidsnämndens ord-
förande

Tilläggsbeslut till ordförandebeslut om "-

stängda kommunala anläggningar

Per sonal
Diarienr Beslut Delegat

2020/3 Anställning av två biblioteksassistenter Avdelningschef
på biblioteket — timanställning

Anställning av tre kulturpedagoger och Avdelningschef
fyra fritidsledare inom den öppna ung-
domsverksamheten — timanställning

Anställning av sex badvakter och en bad- Avdelningschef
mästare inom avdelning Bad — timanställ-
ning

Anställning av en museipedagog inom Avdelningschef
avdelning Kulturarv — timanställning

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.

Ju terarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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 delegat ionsbeslut

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
i
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§ 48 Dnr 2019/00095 800

Anmälningsärenden 2020

Kultur- och fr i t idsnämndens beslut

1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.

• Kommunfullmäktiges beslut från den 27 april 2020, § 69, om
revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2019

• Kommunfullmäktiges beslut från den 27 april 2020, § 70, om Falkö-
pings kommuns årsredovisning för år 2019

• Kommunfullmäktiges beslut från den 27 april 2020, § 71, om ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2019

• Kommunfullmäktiges beslut från den 27 april 2020, § 72, om ombud-
getering av investeringar från år 2019 till år 2020

• Kommunfullmäktiges beslut från den 27 april 2020, § 73, om föränd-
ring av budgetram för kapitalkostnader med mera år 2020

• Samrådets för lokalt folkhälsoarbete beslut från den 23 april 2020,
§ 12, om finansiering av Kulturidé år 2020 — 20 000 kronor

• Preliminär verksamhetsplan 2021-2023 för kultur- och fritidsnämnden,
beslutad av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 9 juni 2020

• Kommunstyrelsens beslut från den 10 juni 2020, § 111, om utvärde-
ring av internkontroll för Falköpings kommun 2019

• Kommunstyrelsens beslut från den 10 juni 2020, § 113, om Falköpings
kommuns delårsrapport per april 2020

Justerarnas signaturer

,--,: , (A& Protokollsutdraget bestyrks
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§49 Dnr 2020/00001 800

Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning efter  maj månad

En prognos har gjorts för årets ekonomi efter maj månad. Det är svårt att
göra en beräkning när det är osäkert när verksamheten kan gå på full fart
igen.

Kulturkvadraten

Falköpings Bibliotek och Falbygdens museum har öppnat en filial i centrum
i anslutning till Sommargatan. Filialens namn är Kulturkvadraten. Kultur-
rådet har beviljat 600 000 kronor till detta projekt som kommer att pågå fram
till årsskiftet 2020/2021.

Ju5terarnas signaturer

,

Protokollsutdraget bestyrks
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§50 Dnr 8039

Information från förtroendevalda

Bakgrund

Ordföranden Göran Gynnemo (KD) informerar om uppstarten av
budgetarbetet för nästa år.

Ordföranden Göran Gynnemo önskar samtliga en trevlig sommar!

Justerarnas signaturer

/
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Protokollsutdraget bestyrks
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