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2021/29 

§ 30 Beslut om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari-februari år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 
2021. 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av 
de beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 med ombyggnationer beräknas 
att verkställas under första halvåret 2021. Helårsprognosen är, trots covid-19-
pandemin, i linje med budgeten för 2021. Även om det är mycket svårt att 
förutse när verksamheter kan öppna och inbringa intäkter.  
 
Även investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 19/2021 ”Beslut om 

månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-
februari år 2021”, 2021-03-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari-februari år 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-03-01. 

 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-
februari år 2021. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/30 

§ 31 Beslut om rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om 
uppföljning av internkontroller 2020/2021 samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapport om uppföljning av internkontroller för kultur- och fritidsnämnden år 
2020/2021. 
 
Uppföljning av kontroller och framtagna åtgärder som upptas i den interna 
kontrollplanen har sammanfattats i en rapport. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport om uppföljning av internkontroller 
2020/2021 samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 20/2021 ”Beslut om 

rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021”, 2021-03-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-03-02. 
 Rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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2021/31 

§ 32 Beslut om rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om 
systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra 
ska det förbättras.  
 
Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i april månad.  
 
Denna rapport avser perioden mars 2020 – mars 2021. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 21/2021 ”Beslut om 

rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021”, 2021-03-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-03-02. 
 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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2021/34 

§ 33 Beslut om val av ersättare till Tidaholms Fiskevårdsområde 
efter Petri Niska (SD) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Per-Erik Vrang (M) som 
ersättare till Tidaholms Fiskevårdsområde under perioden 2021-2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Petri Niska (SD) är enligt kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2019 vald som 
ersättare i Tidaholms Fiskevårdsområde under perioden 2019-2022. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut § 115/2020 beslutat att entlediga Petri Niska 
(SD) från sina uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och 
fritidsnämnden behöver därför utse ny ersättare till Tidaholms 
Fiskevårdsområde för perioden 2021-2022. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kultur- och 
fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

− Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att välja Per-
Erik Vrang (M) som ersättare till Tidaholms Fiskevårdsområde under 
perioden 2021-2022. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 22/2021 ”Beslut om 

val av ersättare till Tidaholms Fiskevårdsområde efter Petri Niska 
(SD)”, 2021-03-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Val av ersättare till Tidaholms Fiskevårdsområde 
efter Petri Niska (SD)”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-
03-01.  

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2019 ”Beslut om val av 
representanter till arbetsgrupper 2019-2022”, 2019-01-22. 

 
Sändlista 
Tidaholms Fiskevårdsområde 
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2021/32 

§ 34 Beslut om rapport från markscanningen av området vid 
Gestilren 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten från 
markscanningen av området vid Gestilren till handlingarna.  

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
undersöka möjlighet att fortsätta processen genom att kontakta olika 
intressenter samt ta fram finansieringsförslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under åren 2017 till 2021 har Tidaholms museum genomfört undersökningar 
som stammar från en muntlig uppgift om en massgrav i närheten av 
minnesmonumentet över slaget vid Gestilren.  
 
13 september 2020 genomfördes en markscanning av området vid Gestilren. I 
rapporten från markradarundersökning av föreslagen plats för massgrav till 
slagfältet vid Gestilren redovisas utfört arbete år 2017-2020 och resultat som 
inspirerar till framtida undersökningar presenteras. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten från markscanningen av området vid Gestilren till 
handlingarna.  

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra åt 
förvaltningen att undersöka möjlighet att fortsätta processen genom att 
kontakta olika intressenter samt ta fram finansieringsförslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 23/2021 ”Beslut om 

rapport från markscanningen av området vid Gestilren”, 2021-03-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport från markscanningen av området vid 

Gestilren”, enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson, 2021-
03-01. 

 Rapport - Markradarscanning av föreslagen plats för massgrav till 
slagfältet vid Gestilren. 
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2019/54 

§ 35 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 
utbyggnad av snösystem 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms 
SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med 135 100 kr för år 2021. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2021-06-30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för utbyggnad av snösystem. 
Ansökan avser utökning av kapacitet på snötillverkningen genom utökning 
med damm och komplettering med ny utrustning för att kunna bibehålla 
möjligheten till skidåkning både utför och på längden till klubben, skolorna och 
kommunens invånare. Ansökt belopp uppgår till 2 239 000 kr exklusive moms. 
 
Utbyggnaden är tänkt att ske i tre etapper där den första etappen fokuserar på 
en ny damm vid slalombacken och ledningar till längdskidspåren. Etapp två 
och tre fokuserar på längdskidspåren samt slalombacken, då med bland annat 
nya kanoner.  
 
Kultur -och fritidsförvaltningen bedömer att det i första hand är etapp ett och 
två som är bidragsgrundande, det vill säga anläggandet av en damm samt 
kanoner med mera till längdskidspåren. Det är i längdskidspåren som 
föreningen har sin organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Beräknad 
kostnad för etapp ett och två uppgår till 1 117 000 kr exklusive moms. 30 % av 
kostnaden blir 335 100 kr. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i november 
2019 att bevilja bidrag med 100 000 kr för år 2019 och i juni 2020 att bevilja 
bidrag med 100 000 kr för 2020. Nämnden har även beslutat att fortlöpande 
följa det fleråriga projektet och under kommande år ta ställning till eventuell 
kompletterande bidragsgivning. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med 
135 100 kr för år 2021. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-06-30. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2021 ”Beslut om 

ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av 
snösystem”, 2021-03-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 
utbyggnad av snösystem”, enhetschef för fritid Daniel Andersson, 
2021-02-24. 
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 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om ansökan från 
Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av snösystem”, 2020-06-
16. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2019 ”Beslut om ansökan 
från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av snösystem”, 
2019-11-12. 

 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av 
snösystem, 2019-05-13. 

 Underlag snösystem, 2019-05-02. 
 
Sändlista 
Tidaholms SOK Sisu 
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2021/36 

§ 36 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till inköp av 
fotbollssarg 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms GIF 
med max 30 % av ansökt belopp för inköp av fotbollssarg vilket blir 
15 996 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av 
kvitton. Sista datum för redovisning 2021-06-30.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms GIF ansöker om bidrag till inköp av fotbollssarg för spelformen 3 
mot 3, vilket är en nationell spelform. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 
53 319 kr inklusive moms. 
 
Tidaholms GIF har för avsikt att använda sargen främst för de yngsta lagen 
men den kan nyttjas av alla ungdomslag i föreningen. Kostnaden enligt 
bifogad offert uppgår till 42 655 kr exklusive moms. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten eller annat 
som främjar barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Spelformen 3 mot 3 är en nationell spelform som främst riktar sig till de yngsta 
barnen. I åldern 6-7 år är det den nationellt antagna spelformen. Men 
fotbollssargen kan nyttjas av alla ungdomar i föreningen. 3 mot 3 är en 
spelform med liten plan och en sarg vilket gör att alla kan delta på lika villkor 
och alla blir delaktiga i spelet. En sarg för denna spelform bedöms utveckla 
barn- och ungdomsverksamheten och bedöms vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 
53 319 kr. 30 % av kostnaden blir 15 996 kr. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms GIF med max 30 % av ansökt belopp för inköp av 
fotbollssarg vilket blir 15 996 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning 
samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-06-30.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till inköp av 

fotbollssarg”, enhetschef för fritid Daniel Andersson, 2021-03-08. 
 Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till inköp av fotbollssarg, 2021-

03-03. 
 
Sändlista 
Tidaholms GIF 
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§ 37 Visning av Rbok - nytt boknings- och bidragssystem 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga visningen av Rbok, nytt 
lokalboknings- och föreningsbidragssystem, till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen genomför visning av det nya lokalboknings- och 
föreningsbidragssystemet, Rbok. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet beslutar att genomföra visning av Rbok, nytt 
lokalboknings- och föreningsbidragssystem, vid nästa 
nämndssammanträde. 

− Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
visningen av Rbok, nytt lokalboknings- och föreningsbidragssystem, till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 25/2021 ”Visning 

av Rbok - nytt boknings- och bidragssystem”, 2021-03-09. 
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2021/2 

§ 38 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-02-04 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter med 
anledning av covid-
19 

2021-02-19 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/28 
Beslut om 
undantagsregler vid 
avbokning av 
Tidaholms 
sommargård med 
anledning av covid-
19 - 15 mars till och 
med 30 juni 2021 

2021-02-23 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/33 
Beslut om förbud 
med anledning av 
covid-19 mot att 
spela matcher i 
idrottshallar och på 
konstgräsplanen 
som hyrs ut via 
kultur- och 
fritidsnämnden  

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 26/2021 

”Delegationsbeslut”, 2021-03-09. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-02-03--03-02. 
 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms sommargård 

med anledning av covid-19 - 15 mars till och med 30 juni 2021. 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-23 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 Beslut om förbud med anledning av covid-19 mot att spela matcher i 
idrottshallar och på konstgräsplanen som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden. 
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2021/1 

§ 39 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 
inkommen skrivelse till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 27/2021 ”Inkomna 

skrivelser och beslut”, 2021-03-09. 
 Öppet brev från Svenska Gymnastikförbundet m fl, 2021-03-16. 
 Skrivelse från MUCF angående rapporten UNG IDAG 2021, 2021-03-

12. 
 Skrivelse från Stiftelsen nattvandring.nu angående Sveriges radios 

granskning av annan nattvandrarorganisation, 2021-03-10. 
 Skrivelse från personal öppen ungdomsverksamhet gällande den 

öppna ungdomsverksamheten (Godsmagasinet), 2021-03-02. 
 Skrivelse från Studiefrämjandet Skaraborg angående intern granskning 

av tidigare redovisad verksamhet, 2021-02-23. 
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2021/4 

§ 40 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte delta på någon av de 
aktuella kurserna och konferenserna. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
aktuella kurser och konferenser. 

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

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 28/2021 ”Kurser 

och konferenser”, 2021-03-09. 
 Inbjudan till - Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2021 (var med 

och påverka innehållet). 
 Inbjudan till - Varumärkeskonferensen 2021 2021-03-16. 
 Inbjudan till - Så ökar vi tryggheten i våra kommuner 2021-04-08. 
 Inbjudan till - Demokratidagarna 2021-04-14—15. 
 Inbjudan till - Intern kontroll för nämndsledamöter 2021-06-14. 
 Inbjudan till - Bokmässan 2021 2021-09-23—26. 
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§ 41 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fritidsenheten 

− Planering inför Sommararena Bruksvilleparken och idrottsskola pågår. 
− Tidaholms GIF har meddelat att Giffcupen 2021 ställs in med 

anledning av covid-19 och planerar istället att genomföra Kick On Cup 
2-3 oktober 2021. 

− Klassbollen planeras till 15 augusti 2021. 
 
Kultur- och biblioteksenheten 

− Med anledning av covid-19 flyttas Litografisymposiet från sommaren 
2021 till 23 juli-7 augusti 2022. 

− Planering inför nationaldagsfirande pågår. 
− Planering inför sommaraktiviteter på Turbinhusön pågår. 
− Rapport om antal visningar på YouTube av förra årets Musik i 

Bruksvilleparken som uppgick till drygt 5 000. 
− Förtidsröstning inför folkomröstningen om Lindängens äldreboende 

kommer att ske på biblioteket. 
− Information om den pågående ombyggnationen av bibliotekshusets 

bottenplan.  
 
Besöksenheten 

− Information om den pågående ombyggnationen av Vulcanen. 
− Planering inför evenemang kopplade till näringslivsenheten under 

sensommaren pågår. 
− Lions kommer troligen inte att genomföra Kräftans dag 2021 med 

anledning av covid-19 och även kommunens genomförande av 
Kräftivalen är osäker. 

 
Folkhälsa 

− Folkhälsorådet har beviljat medel för att projektanställa två 
ungdomsassistenter under 2021 som ska stötta och knyta kontakt med 
ungdomar och unga vuxna utomhus på kvällar och helger. 

− Unga kommunutvecklare kommer att anställas som feriepraktikanter 
under sommaren 2021.  
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Förvaltningen 
− De alternativa och digitala sportlovsaktiviteterna var välbesökta och 

uppskattade. 
− Ett påsklovsprogram anpassat efter myndigheternas 

rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 har tagits 
fram. 

 
Nämndens deltagande i styrelser 

− Ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms digitala årsmöte. 
− Lisa Öhgren (S) har fått information om att Tidaholms konstförening 

har skjutit fram sitt årsmöte. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 29/2021 

”Information”, 2021-03-09. 
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§ 42 Övriga frågor 
 
 
Christopher Vipond (MP) lyfter frågan angående hur ärendet kring 
Idrottshallens framtida nyttjande hanteras.  
Ordföranden svarar att frågan utreds av kommunstyrelsen i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och beslut utifrån ett helhetsperspektiv. 
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§ 43 Rapport från mötesobservatör 
 
Per-Erik Vrang (M) som har valts till mötesobservatör anser att sammanträdet 
har förlöpt väl med en ordförande som är insatt och rättvist fördelar ordet.  
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§ 44 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar mötet för avslutat. 
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