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2020/135 

§ 1 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och 
detaljbudget för år 2021. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
investeringsbehov för år 2022-2032. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
påbörja utredningsuppdraget angående driftsformer för ishall. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till verksamhetsplan 
och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2021. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
verksamhetsplan och detaljbudget för år 2021. 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna förslag till investeringsbehov för år 2022-2032. 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra 
till förvaltningen att påbörja utredningsuppdraget angående driftsformer 
för ishall. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 117/2020 ”Beslut 

om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden 
för år 2021”, 2020-12-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2021”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 
2020-12-07. 

 Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 
2021. 

 Nyckeltal KFN 2021. 
 Analys 10-åriga investeringsbehov - 2022-2032. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/148 

§ 2 Beslut om namngivning av Vulcanöns besökscenter 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kalla Vulcanöns besökscenter 
för Vulcanen – Barnens hus, museum, turistinformation. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2021 kommer Vulcanöns nya besökscenter att öppna. Ett 
besökscenter som innehåller tre verksamheter, Barnens hus, museum och 
turistinformation. 
 
För att förenkla både för besökare och vid marknadsföring av verksamheterna 
behövs ett gemensamt namn för de tre verksamheterna. Detta namn bör vara 
enkelt, hålla över tid och ha anknytning till den verksamhet som pågår i huset 
på Vulcans väg 5. 
 
Förslag på namn har utarbetats genom att personalen på besöksenheten har 
haft möjlighet att komma med namnförslag och kommunens medborgare fick 
möjlighet att lämna förslag på namn vid Familjedagen på Gamla torget i 
Tidaholm september 2019. 
 
Det slutgiltiga förslaget på namn är:  
”Vulcanen” (med underrubrikerna:) 

- ”Barnens hus” 
- ”Museum” 
- ”Turistinformation” 

Namnet kan användas separat utan underrubrik alternativt med en, flera eller 
alla underrubriker. Underrubrikerna ska inte användas utan namnet. 
 
Vulcanen är ett namn som anknyter till verksamhetens geografiska plats och 
har koppling till historien. Ett lekfullt namn på en verksamhet som bubblar av 
kreativitet i både Barnens hus, museum och dess besökare. Ett namn som ger 
möjlighet att använda de starka varumärkena som redan finns, men under ett 
och samma paraply. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att kalla 
Vulcanöns besökscenter för Vulcanen – Barnens hus, museum, 
turistinformation. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 118/2020 ”Beslut 

om namngivning av Vulcanöns besökscenter”, 2020-12-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Namngivning av Vulcanöns besökscenter”, 

enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson, 2020-12-22. 
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2020/142 

§ 3 Beslut om verksamhetsbidrag gällande höstterminen 2020 med 
anledning av covid-19 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamhetsbidraget för 
höstterminen 2020 skall hamna på som lägst samma nivå som 
motsvarande period 2019. Föreningarna skall lämna in redovisning 
enligt ordinarie rutiner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av covid-19 har flera föreningar i kommunen tvingats ställa in 
sina planerade träningar och matcher. Detta medför att verksamhetsbidraget 
för höstterminen 2020 riskerar att hamna på en avsevärt lägre nivå än vid 
normalläge. Föreningarna bedöms då hamna i en svår ekonomisk situation 
som kan komma att påverka barn- och ungdomsidrotten i kommunen negativt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-05-12 § 46/2020 att 
verksamhetsbidraget för vårterminen 2020 skulle hamna på som lägst samma 
nivå som motsvarande period 2019. Det rådande läget har inte förbättrats 
under hösten och därför föreslås att verksamhetsbidraget för höstterminen 
2020 ska hamna på minst samma nivå som motsvarande period 2019. 
 
Det är av stor vikt att stötta föreningarna i det svåra läge som drabbar 
verksamheterna i sviterna av covid-19. Verksamhetsbidraget är ofta en viktig 
del av föreningarnas inkomstkällor. För att trygga den inkomstkällan föreslås 
att verksamhetsbidraget för höstterminen 2020 ska hamna på minst samma 
nivå som under motsvarande period 2019. Dock föreslås föreningarna att som 
vanligt lämna in redovisning. Detta för att få en bild av hur covid-19 har 
påverkat verksamheterna, men också för att föreningarna ska ha möjlighet att 
erhålla ett högre bidrag om verksamheten faktiskt ökat. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
verksamhetsbidraget för höstterminen 2020 skall hamna på som lägst 
samma nivå som motsvarande period 2019. Föreningarna skall lämna 
in redovisning enligt ordinarie rutiner. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 119/2020 ”Beslut 

om verksamhetsbidrag gällande höstterminen 2020 med anledning av 
covid-19”, 2020-12-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsbidrag gällande höstterminen 2020 med 
anledning av covid-19”, enhetschef för fritid Daniel Andersson, 2020-
12-07. 

 
Sändlista 
Berörda föreningar 
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2020/143 

§ 4 Beslut om revidering av beslut om justering av hyresavgifter 
för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut 
via kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som 
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden enligt förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 § 11/2020 att anta nya 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård. Den nya 
idrottshallen på Rosenbergsområdet, Rosenbergshallen, tas i bruk 1 januari 
2021 och kultur- och fritidsnämnden har sagt upp Idrottshallen från och med 1 
januari 2021. Med anledning av dessa förändringar behöver revidering göras i 
förslaget som antogs i februari 2020. Idrottshallen föreslås bytas ut mot 
Rosenbergshallen som får samma hyresavgifter som Sparbankshallen och 
Forshallen (stora salen). Hyresavgift för att hyra endast teorisal i 
Rosenbergshallen föreslås tillkomma. 
 
Reviderat förslag: 
 
Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet 
inomhus 
Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 
Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 
Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 
 
Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250 250 250 

Kategori D Kronor per timme 250 350 350 350 
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250 250 250 
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Hyra endast teorisal  

Kategori A Kronor per timme   60 65 

Kategori B Kronor per timme   80 85 

Kategori C Kronor per timme   250 250 

Kategori D Kronor per timme   350 350 

 
Forshallen (lilla salen) 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110 110 110 

Kategori D Kronor per timme 130 200 200 200 

 
Forshallen (simhallen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120 120 120 

Hyra av simhall       
Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 600 600 600 

Mer än 30 personer (minst 
2 timmar) Kronor per timme 1 200 1 200 1 200 1 200 

Skolor från andra 
kommuner Kronor per timme 600 600 600 600 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 250 1 250 1 250 

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 2 500 2 500 2 500 
Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 750 750 750 

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 1 500 1 500 1 500 
Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 3 500 3 500 3 500 
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Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng 
Under öppettid Kronor per timme 300 300 300 300 

Övrigt      
Hyra av simbana 
(entréavgift tillkommer) Grundavgift 100 100 100 100 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 100 100 100 

Mermaidingkalas under 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 120 120 120 120 

Mermaidingkalas utanför 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 
30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

Prova på mermaiding 
under öppettid (30 min 
lektion) 

Kronor per barn/vuxen 
50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

Bastu extreme (2,5 
timmar, minst 5 personer 
och max 20 personer, inkl. 
tilltugg) 

Kronor 3 000 3 000 3 000 3 000 

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 40 40 40 

 
Ishallen 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270 270 270 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 
Konstgräsplan 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar i kommunen Kronor per timme 50 55 60 65 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 
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Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 11-manna      

Föreningar i kommunen Kronor per match 500 530 560 600 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 7-manna      

Föreningar i kommunen Kronor 100/matc
h 120/h 120/h 120/h 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

 
Tidaholms sommargård 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000 2 000 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600 2 600 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000 4 000 

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200  200 200 
Återbud senast en 
månad innan Kronor 500  750 750 

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera 
beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden 
enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 120/2020 ”Beslut 

om revidering av beslut om justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden”, 2020-12-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av beslut om justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-12-
07. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som 
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 2020-02-18. 
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2020/136 

§ 5 Beslut om ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till 
kompletterande LED-belysningsarmaturer 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms 
Tennisklubb med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 13 500 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2021-02-28. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Tennisklubb ansöker om bidrag för komplettering av LED-belysning 
i tennishallen. Tidaholms Tennisklubb har tidigare under år 2020 bytt till LED-
belysning i tennishallen vilket kultur- och fritidsnämnden beviljat 
utvecklingsbidrag för. Denna ansökan gäller komplettering med ytterligare sex 
armaturer per bana. Besparingen på hela hallen beräknas till 35 000-40 000 kr 
per år. Ansökt belopp uppgår enligt bifogad orderbekräftelse till 45 000 kr 
inklusive moms. Tidaholms Tennisklubb har via telefon meddelat att de har för 
avsikt att installera armaturerna i samband med att LED-belysningen i 
padelhallen sätts upp. 
 
Att byta ut belysningen till en mer energisnål LED-belysning bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag då det 
innebär minskade driftskostnader. Ansökt belopp uppgår till 45 000 kr. 30 % 
av kostnaden blir 13 500 kr. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms Tennisklubb med max 30 % av ansökt belopp 
vilket blir 13 500 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-02-28. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 121/2020 ”Beslut 

om ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till kompletterande 
LED-belysningsarmaturer”, 2020-12-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till 
kompletterande LED-belysningsarmaturer”, enhetschef för fritid Daniel 
Andersson, 2020-12-07. 

 Ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till kompletterande 
LED-belysningsarmaturer, 2020-11-16. 

 Orderbekräftelse tilläggsbelysning Tennishallen, 2020-11-16. 
 Lönsamhetskalkyl - Tidaholms Tennisklubb, 2020-11-16. 

 
Sändlista 
Tidaholms Tennisklubb 
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2020/144 

§ 6 Information om Remiss - Regional handlingsplan för friluftsliv i 
Västra Götalands län 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till arbetsutskottet att 
besluta om yttrande över förslag till regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götalands län. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet 
i Västra Götalands län.  
 
Kultur- och fritidsnämnden i Tidaholms kommun lämnas nu tillfälle att yttra sig 
över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 
februari 2021. 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra till 
arbetsutskottet att besluta om yttrande över förslag till regional 
handlingsplan för friluftslivet i Västra Götalands län. 

 
Beslutsunderlag 
 Missiv till remiss regional handlingsplan för friluftsliv Västra Götalands 

län, 2020-12-08. 
 Remissversion- regional handlingsplan för friluftslivet Västra Götalands 

län, 2020-12-08. 
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2020/2 

§ 7 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2020-11-23 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
revidering av beslut 
om öppning av den 
öppna 
ungdomsverksamh
eten i begränsad 
omfattning från och 
med måndag 23 
november 2020 

2020-12-03 2.2 
Lotteritillstånd  
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Tidaholms pastorat. 
KOF 2020/140 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 122/2020 

”Delegationsbeslut”, 2020-12-15. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-11-18--12-08. 
 Beslut om revidering av beslut om öppning av den öppna 

ungdomsverksamheten i begränsad omfattning från och med måndag 
23 november 2020. 
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2020/1 

§ 8 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 
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Luppinbjudan – 2021, 2020-12-15. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 123/2020 ”Inkomna 

skrivelser och beslut”, 2020-12-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 233/2020 ”Beslut om månadsrapport för 

Tidaholms kommun avseende januari-oktober 2020”, 2020-11-25. 
 Månadsrapport - oktober 2020 Tidaholms kommun. 
 Kommunstyrelsens beslut § 247/2020 ”Beslut om kommunens 

klimatlöften - Klimat 2030”, 2020-11-25. 
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2020/4 

§ 9 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 § 124/2020 ”Kurser 

och konferenser”, 2020-12-15. 
 Inbjudan till - SFK:s Erfarenhetskonferens 2021 210128—29. 
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2020/3 

§ 10 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fritidsenheten 

− Lansering av det nya boknings- och bidragssystemet Rbok planeras till 
början av 2021.  

− Rosenbergshallen togs i drift i samband med skolstart 11 januari. 
− Det finns planer på att spola is på spontanidrottsplatsen vid 

Forsenskolan. 
− Den 18 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten 

att alla ej nödvändiga verksamheter inom kommuner bör stänga till och 
med 24 januari för att minska smittspridning av covid-19. Alla 
idrottshallar och badhuset håller därför stängt för föreningar och 
allmänhet. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

− Enhetschefen för kultur har efter att ha genomgått en ledarskapskurs 
fått förmånen till organisatoriskt stöd gällande samordningen av 
verksamheterna i Bibliotekshuset. 

− Projektet ”Shared Reading” har startat upp en grupp på 
Kriminalvårdsanstalten. 

− Den 18 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten 
att alla ej nödvändiga verksamheter inom kommuner bör stänga till och 
med 24 januari för att minska smittspridning av covid-19. Biblioteket 
och den öppna ungdomsverksamheten stängdes tillfälligt. I enlighet 
med Bibliotekslagen öppnade biblioteket för fysiska besök med 
begränsningar den 11 januari. 

 
Besöksenheten 

− Ombyggnationen på museet pågår enligt plan. 
− Rapport från markscanningen av området vid Gestilren förväntas 

komma inom kort och den fördjupade undersökningen efter 
markscanningen har blivit uppskjuten på grund av sjukdom. 

− Turistbyrån planerar att ta fram en enklare turistbroschyr för 2021 och 
en mer omfattande turistbroschyr inför 2022. 

 
Förvaltningen 

− Alla nämndens verksamheter följer myndigheternas rekommendationer 
för att minska smittspridning av covid-19.  

− Planering av sportlovsprogram anpassat efter myndigheternas 
rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 pågår. 
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Förslag till beslut 
− Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 

informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 125/2020 

”Information”, 2020-12-15. 
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§ 11 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar mötet för avslutat. 
 


	Protokoll förstasida
	Beslut KOF 2021-01-12
Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2021
	Beslut KOF 2021-01-12
Beslut om namngivning av Vulcanöns besökscenter
	Beslut KOF 2021-01-12
Beslut om verksamhetsbidrag gällande höstterminen 2020 med anledning av covid-19
	Beslut KOF 2021-01-12
Beslut om revidering av beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden
	Beslut KOF 2021-01-12
Beslut om ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till kompletterande LED-belysningsarmaturer
	Beslut KOF 2021-01-12
Information om Remiss - Regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län
	Beslut KOF 2021-01-12
Delegationsbeslut
	Beslut KOF 2021-01-12
Inkomna skrivelser och beslut
	Beslut KOF 2021-01-12
Kurser och konferenser
	Beslut KOF 2021-01-12
Information
	Beslut KOF 2021-01-12
Mötet avslutas



