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Beslutande 
Anneli Sandstedt (C) ordförande, Bengt Karlsson (S) vice ordförande, Michelle Hjerp Holmén (S), 
Lars-Ove Larsson (V), Per-Erik Vrang (M), Christina Forsling (SD). 

Tjänstgörande ersättare 
 Ulla Brissman (S). 

Ersättare 
Christopher Vipond (MP). 

Tjänstepersoner 
Pema Malmgren, Åsa Sjögren, Louise Holmvik § 1, Ove Jansson § 1, Johanna Aldén. 

 
Justering 
Utses att justera: Lars-Ove Larsson (V)  

Justeringens tid: 2022-02-28  

Anneli Sandstedt (C), ordförande Johanna Aldén, sekreterare

Lars-Ove Larsson (V), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-02-28-2022-03-22 

Nämnd/styrelse: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-02-22 

Protokollet förvaras: Kultur- och fritidsförvaltningen 

Johanna Aldén 

  

2



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-22 

Sida 3 av 3 

 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Innehållsförteckning 
§ 1 Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 

avseende år 2021 
 

§ 2 Beslut om redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 
2021 

 

§ 3 Beslut om rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-2021-12-
31 

 

§ 4 Beslut om Musik i Bruksvilleparken 2022  

§ 5 Beslut om Idrottsskola 2022  

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

 

§ 7 Beslut om ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för 
år 2022 

 

§ 8 Delegationsbeslut  

§ 9 Inkomna skrivelser och beslut  

§ 10 Kurser och konferenser  

§ 11 Information  

§ 12 Mötet avslutas  

 

3



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-22 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- och 
fritidsnämnden avseende år 2021 
KFN 2022/17 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt 

att överlämna den till kommunstyrelsen. 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport med redovisning av 

avtalssamverkan samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2021 samt redovisning av 
avtalssamverkan 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad 

verksamhetsberättelse samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad rapport 

med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 

2021”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-02-14. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 1/2022 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-08. 
 Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2021. 
 Redovisning av avtalssamverkan 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 2 Beslut om redovisning för fonden Ingemar 
Karlsson på Hägnelund 2021 
KFN 2022/18 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och lägga redovisning för fonden 

Ingemar Karlsson på Hägnelund 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2021 har museet skapat en databas över personer som arbetade på Tidaholmsverken under 
åren 1930-1969. 

130 poster från Carl Askers donation har redigerats under året. Från Ingemar Karlssons 
fotodonation har 18 poster redigerats.  

Under 2021 fick museet en donation (fotografier och arkivdokument) från Sylvia Rosén som är 
släkt med Greta Samuelsson som ihop med sin man Sigfrid tog över affären Axel Lilja Bok-, Musik- 
& Pappershandel. 6 poster har blivit inskrivna i fotoregistret från denna donation. 

Sammanlagt 83 poster med arkivdokument har blivit inskrivna år 2021. 65 poster har blivit 
redigerade i museets föremålsregister. 37 titlar från bokdonationer har blivit inskrivna. 

År 2021 fick museet en fotodonation från Jan-Åke Johansson. 

Museet har disponerat 1 483,91 kr på inköp av arkivboxar till bokdonationer och arkivdonationer 
samt märkband till museets nya arkivskåp. Detta ger en kvarvarande summa på 297 186,82 kr.  

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

redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2021 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 2/2022 ”Beslut om redovisning för 

fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2021”, 2022-02-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2021”, 

enhetschef besöksenheten Antonia Karlsson, 2022-01-19. 
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§ 3 Beslut om rapport om inkomna synpunkter 
2021-01-01-2021-12-31 
KFN 2022/25 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om inkomna synpunkter till 

kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har ett system för synpunkter och felanmälan där man kan skriva vad man 
tycker. Man kan lämna en synpunkt om man har ett förslag, vill framföra ett klagomål eller ge 
beröm. Man kan även göra en felanmälan.  

En rapport med sammanställning av synpunkter som inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen 
under perioden 2021-01-01-2021-12-31 har upprättats. 

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

inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2021 till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 3/2022 ”Beslut om rapport om 

inkomna synpunkter 2021-01-01-2021-12-31”, 2022-02-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-2021-12-31”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2022-01-31. 
 Rapport ”Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2021”. 
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§ 4 Beslut om Musik i Bruksvilleparken 2022 
KFN 2022/19 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om särskilda bidrag för att 

arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under sommaren 2022 enligt upprättade 
riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren 2022 som under 
sommaren 2021 för Musik i Bruksvilleparken. Detta gäller under förutsättning att det är möjligt 
att genomföra arrangemang med anledning av covid-19.  

Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till arrangör som vill 
genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2022. Bidraget är max 
5 000 kr per tillfälle och gäller totalt sex tillfällen under sommaren. Medel finns avsatta i budget 
för föreningsbidrag, kultur.   

Förutsättningen är att kultur- och fritidsnämnden kostnadsfritt ställer scenen i Bruksvilleparken 
och kommunens ljudanläggning med ljudtekniker till förfogande. I uppdraget ingår även att 
samordna tillfällena samt annonsera aktiviteten via kommunens marknadsföringskanaler.  

Föreningar och fria aktörer erbjuds att söka bidrag för att kunna genomföra ett musikevenemang 
från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2022. Ansökan ska ske senast 2022-05-31.  

Förslag till beslut 
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera beslut om 

särskilda bidrag för att arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under sommaren 
2022 enligt upprättade riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 4/2022 ”Beslut om Musik i 

Bruksvilleparken 2022”, 2022-02-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Musik i Bruksvilleparken 2022”, enhetschef kultur Johanna Andersson, 

2022-01-19. 
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§ 5 Beslut om Idrottsskola 2022 
KFN 2022/20 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om bidrag för att arrangera prova-

på-idrotter under idrottsskolan 2022 enligt upprättade riktlinjer till förvaltningschefen för 
kultur- och fritidsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Idrottsskolan har under flera år varit ett populärt inslag under kommunens sommarlovsaktiviteter 
där barn får prova på ett 10-tal olika idrotter avgiftsfritt.  

En förutsättning för att kunna genomföra idrottsskolan är att de föreningar som arrangerar prova-
på-idrotter kan erbjudas ersättning. Detta gäller under förutsättning att det är möjligt att 
genomföra idrottsskolan med anledning av covid-19. Alternativet är annars att erbjuda 
föreningarna bidrag för att genomföra prova-på-verksamhet någon gång under sommarlovet.   

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att medel avsätts för att kunna betala ut bidrag till 
föreningarna som är med och arrangerar prova-på-idrotter under idrottsskolan 2022. Bidraget 
uppgår till max 5 000 kr per förening och används för material samt ledararvode. Medel finns 
avsatta i budget för föreningsbidrag, idrott. 

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

för att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 2022 enligt upprättade riktlinjer 
till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 5/2022 ”Beslut om Idrottsskola 

2022”, 2022-02-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Idrottsskola 2022”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2022-01-24. 
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§ 6 Beslut om revidering av beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms 
sommargård som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN 2022/21 

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. 2021-12-14 § 124/2021 antogs ett reviderat 
förslag där boxningslokalen i Idrottshallen fick samma hyresavgifter som teorisalen i 
Rosenbergshallen. Boxningslokalen och teorisalen föreslås få hyresavgift motsvarande en halv hall. 

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), Idrottshallen (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 
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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 

Hyra endast 
teorisal/boxningslokal      

Kategori A Kronor per timme   60 32,50 

Kategori B Kronor per timme   80 42,50 

Kategori C Kronor per timme   250 125 

Kategori D Kronor per timme   350 175 

 

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 
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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 

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 + 

entréavgift 
50 + 
entréavgift 

50 + 
entréavgift 

50 + 
entréavgift 

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 
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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 

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/match 120/h 120/h 120/h 
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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 § 6/2022 ”Beslut om revidering av 

beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård 
som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 2022-02-08. 

 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, 2022-01-24. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 124/2021 ”Beslut om revidering av beslut om 
justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut 
via kultur- och fritidsnämnden”, 2021-12-14. 
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Sändlista 
Berörda föreningar 
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§ 7 Beslut om ansökan från Skaraborgs 
Föreningsarkiv om anslag för år 2022 
KFN 2022/14 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om 

anslag på totalt 23 522 kr för hyreskostnad, verksamhet samt medlemsavgift för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening, som har till uppgift att bevara, bevaka och sprida 
kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Arkivet ingår i den så kallade samverkansmodellen i 
Västra Götalandsregionen. Verksamheten finansieras med anslag från VG-regionen, staten, 
värdkommunen Lidköping och övriga kommuner i Skaraborg.  

Skaraborgs föreningsarkiv ansöker om anslag till hyra, verksamhet och medlemsavgift för 2022. 

Hyreskostnad 11 851 kr 
Verksamhet 10 671 kr 
Medlemsavgift 1 000 kr 
Totalt 23 522 kr 

Anslaget till Skaraborgs Föreningsarkiv betalas för att hjälpa och möjliggöra för föreningar att 
bevara dokumentation för framtiden. Som en del av detta bör kommunens föreningar informeras 
om tjänsten och dess förmåner. 

Förslag till beslut 
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bifalla ansökan från 

Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 23 522 kr för hyreskostnad, verksamhet 
samt medlemsavgift för 2022. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 7/2022 ”Beslut om ansökan från 

Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2022”, 2022-02-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2022”, 

enhetschef kultur Johanna Andersson, 2022-01-19. 
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2022. 
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgifter 2022 för Skaraborgs 

kommuner - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Långsiktig verksamhetsplan 2022 - 2024 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Verksamhetsplan för 2022 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Budget 2022 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
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Sändlista 
Skaraborgs Föreningsarkiv 
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§ 8 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-11-24—2022-02-01. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-10-01 3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
KOF 2021/120 
Finsnickeritjänster 
Barnens hus 

2021-10-01 3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
KOF 2022/9 
Elinstallationer 
Barnens hus 

2021-12-11 2.1 Öppettider 

Ishallen håller 
tillfälligt stängt 
11/12 kl. 16-18 
och 12/12 kl. 10-
16.45 

2022-01-11 2.1 Öppettider 

Tillfällig 
förändring av 
badhuset 
Forshallens 
öppettider med 
anledning av 
covid-19 

2022-01-28 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/125 
Beslut om 
yttrande - 
Detaljplan för 
Stensiken 1 m.fl. 
Tidaholms 
kommun 

2022-02-01 2.1 Öppettider 

Badhuset 
Forshallen håller 
tillfälligt stängt 
3/2. 

 

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

till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 8/2022 ”Delegationsbeslut”, 2022-02-

08. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-01-19. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-11-24—2022-02-01. 
 Beslut om yttrande - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun. 
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§ 9 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 § 9/2022 ”Inkomna skrivelser och 

beslut”, 2022-02-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-01-19. 
 Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll – EnTrappaNer, 2022-01-24. 
 Riskklassning av livsmedelsanläggning och beräkning av kontrolltid – EnTrappaNer, 2022-

01-24. 
 Skrivelse från RF-SISU Västra Götaland angående hjälp till idrottsföreningar som drabbas 

av höga elpriser, 2022-01-20. 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2022, 2022-01-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 14/2022 ”Beslut om anslutning till Turistrådet Västsveriges 

initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, 2022-01-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 10/2022 ”Beslut om genomförande av utvecklingsarbete för 

kommunstyrelse och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar”, 2022-01-12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 2/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 2021”, 2022-01-12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 7/2022 ”Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt ishall”, 2022-01-12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 6/2022 ”Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen”, 2022-01-12. 

 Skrivelse från Hellidens folkhögskola och Litografiska akademin med anledning av förfrågan 
om köp av den grafiska verkstaden på Vulcanön, 2022-01-07. 

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 129/2021 ”Beslut om godkännande av 
projektering av renovering av ishallen”, 2021-12-21. 

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 130/2021 ”Beslut om godkännande av 
projektering av iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 182/2021 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
Idrottshall”, 2021-12-20. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 183/2021 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
ishall”, 2021-12-20. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 187/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- 
och fritidsnämnden”, 2021-12-20. 

 Slutlig version - Reglemente kultur- och fritidsnämnden. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling december 2021, 2021-12-20. 
 Regeringsbeslut regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nämnden för 

hemslöjdsfrågor, 2021-12-17. 
 Regional handlingsplan för friluftsliv, 2021-11-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 161/2021 ”Beslut om revidering av strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-11-29. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 163/2021 ”Beslut om antagande av översiktsplan för 

Tidaholms kommun "ÖP2030"”, 2021-11-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 297/2021 ”Beslut om att upphäva anställningsrestriktioner”, 

2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 296/2021 ”Beslut om ändrad tid för införande av 

bemanningsenhet”, 2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 286/2021 ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen 

angående rekommendationer i granskningsrapport”, 2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 274/2021 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari-oktober år 2021”, 2021-11-24.   
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§ 10 Kurser och konferenser 
KFN 2022/4 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte delta på någon av de aktuella kurserna och 

konferenserna. 
Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Förslag till beslut 
̶ Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att inte delta på någon av de 

aktuella kurserna och konferenserna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 10/2022 Kurser och konferenser”, 

2022-02-08- 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

01-20. 
 Inbjudan till - Folk och Kultur 2022 2022-02-09—11. 
 Inbjudan till - Vattensäkerhet 2022 webbinarium 2022-05-04. 
 Inbjudan till - Bokmässan 2022 2022-09-22—25. 
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2023 2023-03-07—09. 
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§ 11 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 

 Tidaholms Gymnastiksällskap har flyttat sin verksamhet till Idrottshallen.  
 Boxningsklubben (Tifa BC) har flyttat sin verksamhet till anpassad lokal i Forshallens 

källare. 
 Sportdansklubben Dansverkstan är i behov av att hyra lokal för sin verksamhet. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Tidaholms kommun kommer att skapa och satsa på en kulturhelg i september och inte 
längre vara en del av Kontnatten. 

Besöksenheten 

 Arbete inför öppning av Vulcanen pågår.  
 Fas 2 av ombyggnation av Vulcanen är påbörjad. 
 Turistbyrån har i samarbete med Cykelklubben U6 tagit fram ändrade rutiner kring 

boendeförmedling under U6 Cycle Tour. 

Förvaltningen 

 Flertalet restriktioner med anledning av covid-19 togs bort den 9/2. 
 Sportlovsprogrammet publicerades på kommunens webbsida och delades även ut i fysisk 

form till alla elever i Tidaholms kommun från förskoleklass till årskurs 9. 
 Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningsekonom blir ny ekonomichef i Tidaholms 

kommun och ny förvaltningsekonom är rekryterad.  
 Förvaltningschefen avslutar sitt uppdrag som tillförordnad socialchef 25/4 då ny socialchef 

tillträder.  

Nämndens deltagande i styrelser 

 Vice ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms senaste styrelsemöte. 
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Förslag till beslut 
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 11/2022 ”Information”, 2022-02-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-01-20. 
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§ 12 Mötet avslutas 
 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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