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§ 65 Rapport från Public Partner 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om rapport från Public 
Partner till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om rapport från Public Partner.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga informationen om 

rapport från Public Partner till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 68/2022 ”Rapport från Public 

Partner”, 2022-09-27. 
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§ 66 Beslut om sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden år 2023 
KFN 2022/84 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för kultur- och 

fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott år 2023. 

Nämnd (tisdag)   Arbetsutskott (tisdag) 

17 januari 09.00 (gruppmöte 08.00)  - 

28 februari 09.00 (gruppmöte 08.00)  7 februari 8.30 

28 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  14 mars 8.30 

9 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)  25 april 8.30 

13 juni 09.00 (gruppmöte 08.00)  30 maj 8.30 

19 september 09.00 (gruppmöte 08.00)  5 september 8.30 

17 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)  3 oktober 8.30 

14 november 09.00 (gruppmöte 08.00)  31 oktober 8.30 

12 december 09.00 (gruppmöte 08.00)  28 november 8.30 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa 

sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2023. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 69/2022 ”Beslut om 

sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 2023”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 2023”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2022-09-19. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023”, 2022-06-27. 

 Kommunstyrelsens beslut § 122/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen år 2023”, 2022-06-15. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023”, 2022-06-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 67 Beslut om ansökan från Tidaholms 
bouleförening om bidrag till tilläggsisolering av 
vindbjälklag 
KFN 2022/81 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms bouleförening med 

max 20 % av ansökt belopp till tilläggsisolering av vindbjälklag vilket blir 16 736 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms bouleförening ansöker om bidrag för tilläggsisolering av vindbjälklag med lösull. 
Föreningen beräknar att bespara cirka 18 000 kr per år genom att tilläggsisolera vindbjälklaget. En 
energirådgivare har bedömt att u-värdet förbättras med 0,59. Ansökt belopp uppgår till 83 680 kr 
inklusive moms.   

Tidaholms bouleförening är inte i första hand en förening med barn- och ungdomsverksamhet. 
Däremot arbetar föreningen aktivt med skolverksamhet och deltar i Idrottsskolan. 

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader eller annat som främjar barn- och 
ungdomsverksamhet.  

Att tilläggsisolera vindbjälklaget bedöms vara en energibesparande åtgärd. Att minska 
driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 
Eftersom föreningen inte bedriver barn- och ungdomsverksamhet i någon större omfattning 
föreslås ett bidrag med max 20 % av ansökt belopp. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för tilläggsisolering av vindbjälklag uppgår till 
83 680 kr. 20 % av kostnaden blir 16 736 kr. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till 

Tidaholms bouleförening med max 20 % av ansökt belopp till tilläggsisolering av 
vindbjälklag vilket blir 16 736 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av 
kvitton. Sista datum för redovisning 2022-12-31. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 70/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms bouleförening om bidrag till tilläggsisolering av vindbjälklag”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms bouleförening om bidrag till tilläggsisolering av 

vindbjälklag”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-09-19. 
 Ansökan från Tidaholms bouleförening om bidrag till tilläggsisolering av vindbjälklag, 2022-

08-31. 
 Offert tilläggsisolering av vindbjälklag, 2022-08-31. 

Sändlista 
Tidaholms bouleförening 
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§ 68 Beslut om ansökan från IF HVT -81 om bidrag 
till integrationsprojekt 
KFN 2022/86 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IF HVT -81 för integrationsarbete 

under säsongen 2022/2023 med 14 250 kr. Redovisning via blankett senast 2023-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 
IF HV Tidaholm ansöker om bidrag till integrationsprojekt. Ansökt belopp uppgår till 19 000 kr 
för integrationsarbete under säsongen 2022/2023. 

IF HV Tidaholm har för avsikt att använda bidraget för 10 spelare som skolas in i olika ungdomslag 
samt för att öka integration. IF HV Tidaholm bedömer att extra ekonomiskt stöd är nödvändigt 
för att möjliggöra för dessa ungdomar att kunna delta fullt ut i verksamheten. Bidraget kommer 
att fördelas på kostnaderna för bland annat träningsmaterial och avgifter, vilket föreningen 
specificerat i bifogad budget. Föreningen skriver också i sin ansökan att de bedriver ett projekt 
”Prova på handboll” i kommunens skolor.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till utveckling av verksamheten som främjar barn- 
och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen.  

Ett stöd till IF HV Tidaholm för sitt fortsatta integrationsarbete bedöms främja barn- och 
ungdomsverksamheten i föreningen samt främja integration vilket bedöms vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Projekt ”Prova på handboll” bedöms i detta fall inte 
vara bidragsgrundande.  

Bidragets storlek bör beaktas, detta i syfte att uppnå en likabehandling för alla föreningar att söka 
och arbeta med integration. I de flesta fall beviljar kultur- och fritidsnämnden bidrag med max 30 
% av ansökt belopp. För eventuella framtida ansökningar av denna typ föreslås att nämnden 
beviljar bidrag med max 30 % av ansökt belopp. 

Ett bidrag med 75% av ansökt belopp föreslås för 2022/2023. 75 % av ansökt belopp blir 14 250 
kr.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till IF HVT -

81 för integrationsarbete under säsongen 2022/2023 med 14 250 kr. Redovisning via 
blankett senast 2023-05-31. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 71/2022 ”Beslut om ansökan från IF 

HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt”, enhetschef 

Fritid Daniel Andersson, 2022-09-19. 
 Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 2022-09-15. 
 Bilaga till ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 2022-09-15. 

Sändlista 
IF HVT -81 
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§ 69 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till nya dörrar 
KFN 2022/87 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IFK Tidaholm med max 20 % av 

ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 3 600 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag till nya dörrar som ger bättre isolering och därmed sänkta 
energikostnader. Ansökt belopp uppgår till 18 000 kr exklusive moms. 

IFK Tidaholm anger i ansökan att de har för avsikt att byta ut sex dörrar i den så kallade 
paviljongen då de nuvarande är gamla och uttjänta. Föreningen uppger att de beräknar sänka 
energikostnaderna med cirka 500 kr per år.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader.  

Att byta ut gamla dörrar bedöms vara löpande underhåll och är således ej bidragsgrundande. 
Dock bör beaktas att nya dörrar är en energibesparande åtgärd om än marginellt. Att minska 
driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 
Med hänsyn till ovanstående skäl föreslås ett bidrag med max 20 % av ansökt belopp. I enlighet 
med bifogad offert framgår att kostnaden för nya dörrar uppgår till 18 000 kr. 20 % av kostnaden 
blir 3 600 kr. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till IFK 

Tidaholm med max 20 % av ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 3 600 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-
12-31. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om ansökan från IFK 

Tidaholm om bidrag till nya dörrar”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar”, enhetschef Fritid 

Daniel Andersson, 2022-09-19. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-09-18. 
 Offert nya dörrar, 2022-09-18. 
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Sändlista 
IFK Tidaholm 
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§ 70 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan 
KFN 2022/88 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IFK Tidaholm med max 30 % av 

ansökt belopp till anläggning av ny 9-mannaplan vilket blir 60 306 kr. Bidraget betalas ut 
efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2023-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag för att anlägga en ny 9-mannaplan på den plats där nuvarande 7-
mannaplanen är belägen då det idag saknas en plan för denna spelform. Ansökt belopp uppgår till 
201 018 kr inklusive moms.  

Föreningen bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ser att det under 
många kommande år kommer finnas behov av en plan för denna spelform.  

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. 

Att anlägga en ny 9-mannaplan bedöms vara en utveckling av verksamheten som gagnar 
föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Därav bedöms ansökan vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag.  

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för anläggning av ny 9-mannaplan uppgår till 
201 018 kr. 30 % av kostnaden blir 60 306 kr. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till IFK 

Tidaholm med max 30 % av ansökt belopp till anläggning av ny 9-mannaplan vilket blir 60 
306 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2023-06-30. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 73/2022 ”Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 

bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan”, 

enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-09-19. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan, 2022-09-18. 
 Offert anläggning av ny 9-mannaplan, 2022-09-18. 
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Sändlista 
IFK Tidaholm 
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§ 71 Beslut om komplettering av ansökan från 
Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- 
och sänkbart tumblinggolv 
KFN 2022/73 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kompletterande bidrag till Tidaholms 

Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart tumblinggolv 
vilket blir 19 388 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap har inkommit med en komplettering av ansökan om bidrag till höj- 
och sänkbart tumblinggolv. Ansökt belopp inkluderar nu även moms. Ansökt belopp i 
komplettering av ansökan uppgår till 64 625 kr.  

Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2022-09-13 bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap till höj- 
och sänkbart tumblinggolv. Ansökt belopp uppgick till 258 500 kr exklusive moms. Tidaholms 
Gymnastiksällskap har nu inkommit med en komplettering av ansökan där ansökt belopp uppgår 
till 323 125 kr inklusive moms och föreningen söker således bidrag på mellanskillnaden.  

Då den första ansökan inkom utan att inkludera momsbeloppet föreslås att föreningen beviljas 
bidrag med max 30 % även på momsbeloppet.  

I enlighet med bifogad offert framgår att momsbeloppet uppgår till 64 625 kr. 30 % av kostnaden 
blir 19 388 kr. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja kompletterande 

bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och 
sänkbart tumblinggolv vilket blir 19 388 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-11-30. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 74/2022 ”Beslut om komplettering av 

ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 
2022-09-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Komplettering av ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag 
till höj- och sänkbart tumblinggolv”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-09-20. 

 Komplettering av ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och 
sänkbart tumblinggolv, 2022-09-15. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-09-13. 

 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv, 
2022-06-22. 

 Offert höj- och sänkbart tumblinggolv, 2022-06-22. 

Sändlista 
Tidaholms Gymnastiksällskap 
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§ 72 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-08-24—09-20. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-08-24 2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt Spellagen 

KFN 2022/80 
Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § 
till Tidaholms 
Rotaryklubb 

2022-09-07 2.1 Öppettider 

Barnens hus, 
museet och 
turistbyrån håller 
tillfälligt stängt 8/9 
kl. 15-18 samt 
12/9. 

2022-09-09 4.1 Beslut om anställning inom nämndens 
verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-09-09 2.1 Öppettider 

Badhuset 
Forshallen håller 
tillfälligt stängt 9/9 
kl. 16-19.30 

 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna redovisningen av 

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2022 ”Delegationsbeslut”, 2022-

09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-09-20. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-08-24--09-20. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-08-01--2022-08-31. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 73 Inkomna skrivelser och beslut 
KFN 2022/1 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser och beslut till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga inkomna skrivelser 

och beslut till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 76/2022 ”Inkomna skrivelser och 

beslut”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-09-20. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - The Printing Girls, 2022-09-09. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling september 2022, 2022-09-09. 
 Kommunstyrelsens beslut § 146/2022 ”Beslut om utredning om förutsättningar för att 

använda Microsoft 365”, 2022-09-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 144/2022 ”Beslut om revidering av dokument- och 

informationshanteringsplan”, 2022-09-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 138/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 

Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022”, 2022-09-07. 
 Skrivelse från We Group angående erbjudande om energieffektivisering i badhus och 

simhallar, 2022-09-05. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 74 Kurser och konferenser 
KFN 2022/4 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Bengt Karlsson (S) och Per-Erik Vrang (M) ska 

delta på Kommunträff Skaraborg 2022-10-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att Bengt Karlsson (S) och Per-

Erik Vrang (M) ska delta på Kommunträff Skaraborg 2022-10-25. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 77/2022 ”Kurser och konferenser”, 

2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

09-20. 
 Inbjudan till - Vägen framåt med motorintresserad ungdom 2022-09-28. 
 Inbjudan till - Lokalhistoriskt seminarium 2022-10-15. 
 Inbjudan till - Forum för samtal om ideell kultursektor 2022-10-21. 
 Inbjudan till - Kommunträff Skaraborg 2022-10-25. 
 Inbjudan till - Utvärderingsringens konferenser 2022/2023. 
 Inbjudan till - Agenda för integration 2022-11-24—25. 
 Inbjudan till - Besöksnäring på agendan 2022-11-30. 
 Inbjudan till - Framtid Västra Götaland 2022-12-01. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 75 Information 
KFN 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens deltagande i styrelser. 

Fritidsenheten 

 Enhetschefen för fritid har deltagit på möte med kommunens ekonomiavdelning samt 
Tidaholms Tennisklubb med anledning av återrapportering för den kommunala borgen 
som Tidaholms Tennisklubb har beviljats.  

 Renoveringen av Rosenbergs ishall är försenad och beräknat öppningsdatum är 17 
oktober. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Miljön kring den öppna ungdomsverksamheten har sedan terminsstart och skifte av 
årskullar i målgruppen upplevts som stökig och otrygg. 

 De ungdomsassistenter som projektanställdes under 2021 har slutat och rekrytering pågår 
av nya ungdomsassistenter som ska stötta och knyta kontakt med ungdomar utomhus på 
kvällar och helger. 

 Kulturhelg Tidaholm blev en lyckad tillställning med många besökare och nöjda utställare. 

Förvaltningen 

 Förvaltningen har fått in många svar på den enkät som skickades ut till de föreningar som 
har egna anläggningar och byggnader med anledning av förväntade höjda elpriser. 

 Tidaholms Energi AB har bjudit in till en informationsträff 24 oktober där de ska ge tips 
och idéer till föreningar hur de kan minska sin energiförbrukning. 

 Kommunrevisionen har besökt Besöksenheten och den öppna ungdomsverksamheten för 
att se resultat av ombyggnationer.  

Nämndens deltagande i styrelser 

 Ordföranden, vice ordföranden och enhetschefen för Fritid närvarade när Västergötlands 
Ridsportförbund gjorde inspektion hos Tidaholmsbygdens Hästklubb. 

 Ordföranden, vice ordföranden och enhetschefen för Fritid har haft möte med Tidaholms 
SOK Sisu som informerade om föreningens framtida investeringsplaner. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Information”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-09-20. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 76 Övriga frågor 
 

Per-Erik Vrang (M) lyfter frågan angående att kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare 
borde få möjlighet att göra studiebesök på föreningsdrivna anläggningar och kommunala lokaler i 
kommunen.                                                                                                                       
Kultur- och fritidschefen svarar att detta kommer att planeras i samband med att ny nämnd 
tillträder. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 77 Mötet avslutas 
 

Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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