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§ 51 Beslut om delårsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari - augusti år 2022 
KFN 2022/72 

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

överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-augusti år 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs till stor del enligt plan. Året inleddes med 
flera sjukskrivningar och flera i personalen som har behövt vara hemma med symptom av Covid 
19. Från mars har alla verksamheter utom museum och Barnens hus kunnat genomföras fullt ut 
enligt plan. Från september öppnar även dessa verksamheter. 
  
De beslutade anpassningsåtgärderna som genomförts under 2020-2021 ger effekt för 2022, vilket 
innebär att helårsprognosen är i linje med budgeten.  
 
Investeringsplanen är något under budget. 

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

delårsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti 

år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-09-09. 
 Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 54/2022 ”Beslut om delårsrapport för 

kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti år 2022”, 2022-08-30. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

4



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-09-13 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 52 Beslut om fyllnadsval till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 
KFN 2022/76 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Lisa Öhgren (S) som ersättare till kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2022-09-13—12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Michelle Hjerp Holmén (S) från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2022-06-28. 

Michelle Hjerp Holmén (S) är vald till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för 
tiden 2022-03-29—2022-12-31. 

Kultur- och fritidsnämnden ska därmed förrätta ett fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för tiden 2022-09-13--2022-12-31. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att välja Lisa Öhgren (S) som 

ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2022-09-13—12-31. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 55/2022 ”Beslut om fyllnadsval till 

kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott”, 2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2022-07-22. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 53 Beslut om ansökan om folkhälsomedel till 
Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk 
ohälsa 
KFN 2022/77 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka in ansökan om folkhälsomedel till 

Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Många ungdomar lever idag med psykisk ohälsa, blir mobbade eller är på annat sätt utsatta. För att 
jobba med att utveckla medvetenheten och kunskapen bland ungdomar vad gäller att kunna prata 
om och uttrycka olika känslor de känner har en plan med förslag på aktiviteter under hösten tagits 
fram i samarbete mellan den öppna ungdomsverksamheten, stadsbiblioteket och skolan. Syftet är 
att visa på och ge verktyg till ungdomarna att själva kunna hantera känslor och våga uttrycka dem 
bland vänner, föräldrar och andra vuxna genom att utveckla ungdomarnas bemötande gentemot 
varandra. 

För att kunna genomföra planen ansöker kultur- och fritidsnämnden om 110 000 kr i 
folkhälsomedel från Folkhälsorådet. 

Under våren 2022 påbörjades arbetet med ett konstprojekt där ungdomarna gavs möjlighet att 
uttrycka sina känslor genom att måla. Under hösten planeras fortsättningen med start under 
Kulturhelg Tidaholm (16-18 september) då ungdomarna kan ställa ut sina alster på 
"EnTrappaNer". Kommande aktiviteter blir en serie föreläsningar och workshops i värdegrund 
och medmänsklighet i samverkan med ungdomsmottagningen, familjecentralen, Tidaholms bostads 
AB och svenska kyrkan. Dessutom genomför biblioteket shared reading som syftar till att ge 
ungdomarna en djupare inblick/medvetenhet/kunskap inom ämnet.  

Satsningen avslutas vecka 45-46 i samband med Tidaholms kommuns tillsammansveckor.  

Målet med satsningen är att på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt ge ungdomarna möjlighet 
att på ett tidigt stadie bryta negativa mönster och beteende samt att ge ungdomarna nya normer 
och värderingar. Satsningen genomförs i samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

Satsningen kopplas till Folkhälsorådets prioriterade områden genom att ungdomarna aktivt själva 
ges möjlighet att arbeta med tidiga insatser och psykisk hälsa genom konstnärligt arbete, 
föreläsningar, workshops och utställning. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att skicka in ansökan om 

folkhälsomedel till Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa. 
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Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 56/2022 ”Beslut om ansökan om 
folkhälsomedel till Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa”, 2022-08-
30. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om folkhälsomedel till projekt för att motverka psykisk ohälsa”, 
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-08-11. 

 Ansökan om folkhälsomedel till Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa. 
 Inbjudan Känslor och medmänsklighet. 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 54 Beslut om Remiss - Skaraborgs Kulturplan 
2030 
KFN 2022/66 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna framtaget förslag som remissvar angående 

Skaraborgs Kulturplan 2030. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030), samt Kulturstrategi Västra 
Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. I mars 2022 tog Direktionen beslut att anta 
Delregional Utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030, som fastställde målen att Skaraborg ska vara en 
attraktiv, robust och kompetensförsörjd delregion till 2030. Med effektmålen att nå 300 000 
invånare år 2030 och vara en arbetsmarknadsregion.  

Skaraborgs Kulturplan 2030 beskriver hur Skaraborg ska uppfylla delar av målen i den delregionala 
utvecklingsstrategin samt Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2020–2023. 
Skaraborgs Kulturplan 2030 är framarbetad i nära dialog med Kultur- och fritidschefsnätverket samt 
tjänstepersoner på Skaraborgs Kommunalförbund. Direktionen har vid särskilt tillfälle diskuterat 
innehåll och riktning. 

Direktionen remitterar härmed förslag Skaraborgs Kulturplan 2030. Fram till den 31 oktober 2022 
finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Kulturplanen utgår från Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023, samt 
Delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030. Planen fokuserar på tre samverkansområden 
med tillhörande insatsområden:  

1. Profilera Skaraborg genom kultur – genom att utveckla och främja den kulturella 
infrastrukturen, främja kulturella och kreativa näringar samt utveckla samarbeten 
nationellt och internationellt. 

2. Skapa attraktiva livsmiljöer – genom goda förutsättningar för platsutveckling, 
tvärsektoriellt arbete mellan samhällsplanering och kultur & fritid samt tillvarata 
kompetenser hos kulturella och kreativa näringar. 

3. Fler människor trivs och utvecklas – genom att öka kulturellt deltagande i samverkan med 
civilsamhället, öka delaktighet och inkludering för barn och unga samt främja jämlik tillgång 
till sociala nätverk och mötesplatser. 

De önskade effekterna av insatsområdena är att öka Skaraborgs attraktivitet genom ökat 
kulturutbud, bredd och kvalitet, attraktiva och spännande livsmiljöer, 300 000 invånare år 2030, 
förbättrad folkhälsa, inkludering av barn och unga samt ökad tillit i samhället. Dessa effekter 
stämmer väl överens med effektmålen i Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030. 
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Tidaholms kommun har en riktlinje för Kultur, Idrott & Fritid från 2018, antagen av kultur- och 
fritidsnämnden. I riktlinjen beskrivs att kulturpolitiken ska: 

• främja alla möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
• främja kulturella och kreativa näringar 

Dessa punkter stämmer väl överens med de insatsområden som Skaraborgs kulturplan 2030 lyfter 
och förutsättningarna för att Tidaholms kommun ska kunna vara med och bidra till 
samverkansområdena är goda. 

I remissvaret ska följande frågeställningar besvaras:  

1. Fångar urvalet av insatsområden Skaraborgs utmaningar för att kunna uppfylla 
kulturplanens målsättningar? Finns behov att komplettera med ytterligare utmaning?  

Bedömningen är att profilera Skaraborg genom kultur, skapa attraktiva livsmiljöer samt att 
fler människor trivs och utvecklas stämmer väl med Delregional utvecklingsstrategi för 
Skaraborg 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023. Det 
stämmer även väl med de prioriteringar som Tidaholms kommun gör. 

2. Kommer föreslagna samverkansområden och behov av stärka Skaraborgs 
gemensamma arbete inom kulturområdet för att bidra till en ökad tillgång och utbud 
av kultur? 

Under förutsättning att kommunerna i Skaraborg lever upp till ambitionerna i Skaraborgs 
Kulturplan 2030 så finns absolut möjlighet att samverkansområdena kommer att leda till de 
önskvärda positiva effekter som beskrivs i planen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna framtaget förslag 

som remissvar angående Skaraborgs Kulturplan 2030. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 57/2022 ”Beslut om Remiss - 

Skaraborgs Kulturplan 2030”, 2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Remissvar Skaraborgs Kulturplan 2030”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2022-08-05. 
 Missiv Skaraborgs Kulturplan 2030. 
 Remiss Skaraborgs Kulturplan 2030. 
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Sändlista 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Beslut om ansökan från BK Tranan om bidrag 
för användande av Gotlandsränna 
KFN 2022/70 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till BK Tranan för merkostnad av 

banhyra vårterminen 2022 med 4 355 kr.  

Sammanfattning av ärendet 
BK Tranan ansöker om bidrag för täckning av banhyra för vårterminen 2022. BK Tranan använder 
sig av en så kallad Gotlandsränna för personer med särskilda behov. Vanligtvis är det två bowlare 
per bana. Då rännan används är det endast en bowlare per bana. För att kompensera för den 
merkostnad som uppstår då rännan används ansöker BK Tranan om bidrag för den kostnaden. BK 
Tranan ansöker om 4 355 kr för vårterminen 2022. 

BK Tranan bedriver en viktig verksamhet som är inkluderande. Därför bedöms det vara av vikt att 
ge bidrag för den merkostnad som uppstår i samband med användande av en så kallad 
Gotlandsränna. Sammanlagt har Gotlandsrännan använts vid 67 tillfällen under vårterminen 2022 
av 6 bowlare. Summan uppgår då till 4 355 kr. Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att 
det finns ett tak på 10 000 kr/år/förening (2022/70) för denna typ av bidrag. BK Tranan har inte 
tidigare under 2022 ansökt om bidrag för banhyra. 

Den merkostnad som uppstår i samband med användande av så kallad Gotlandsränna bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. BK Tranan kan då erbjuda 
personer med särskilda behov att bowla för samma kostnad även om det endast är en bowlare 
per bana.  

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

Tranan för merkostnad av banhyra vårterminen 2022 med 4 355 kr.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 58/2022 ”Beslut om ansökan från BK 

Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna”, 2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna”, 

enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna, 2022-06-20. 

Sändlista 
BK Tranan 
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§ 56 Beslut om ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart 
tumblinggolv 
KFN 2022/73 

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

med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart tumblinggolv vilket blir 77 550 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap ansöker om bidrag till ett höj- och sänkbart tumblinggolv för att 
kunna ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. Ansökt belopp uppgår till 258 500 kr. 

Tidaholms Gymnastiksällskap anger i ansökan att ett höj- och sänkbart tumblinggolv utvecklar 
verksamheten på så sätt att de kan ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. I samband 
med att en hoppgrop kommer att anläggas finns behovet att kunna hissa upp tumblinggolvet för 
att möjliggöra ytan också till hopp. På det viset utvecklas verksamheten för såväl trupp som 
artistisk gymnastik och ungdomsgymnastik.  

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. 

Ett höj- och sänkbart tumblinggolv bedöms vara en utveckling av verksamheten genom att 
Tidaholms Gymnastiksällskap då kan bedriva fler träningsverksamheter vid samma redskap vilket 
bedöms gagna alla barn och ungdomar i deras verksamhet. Därav bedöms ansökan vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Det bör dock beaktas att 
Tidaholms Gymnastiksällskap under år 2017 erhöll bidrag på 16 200 kr för inköp av ett begagnat 
tumblinggolv.   

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för ett höj- och sänkbart tumblinggolv uppgår 
till 258 500 kr. 30 % av kostnaden blir 77 550 kr. 

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

Tidaholms Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart 
tumblinggolv vilket blir 77 550 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 § 59/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och 

sänkbart tumblinggolv”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 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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§ 57 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till inköp av 5-mannamål 
KFN 2022/74 

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

ansökt belopp till inköp av 5-mannamål vilket blir 8 243 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag för inköp av 2 stycken 5-mannamål för att kunna bedriva 
träningar för barn i åldern 4-9 år. Ansökt belopp uppgår till 27 475 kr. 

IFK Tidaholm ansöker om bidrag för inköp av 2 stycken 5-mannamål till sin knatteplan. I ansökan 
uppger föreningen att målen ska användas till träningar för barn i åldern 4-9 år.  

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. 

Inköp av nya 5-mannamål bedöms vara en utveckling av verksamheten som gagnar föreningens 
barn- och ungdomsverksamhet, i synnerhet barn i åldern 4-9 år. Att införskaffa mål till en specifik 
målgrupp bedöms vara bidragsgrundande då det utvecklar verksamheten och möjliggör 
verksamhet som är anpassad för målgruppen. Därav bedöms ansökan vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för 2 stycken 5-mannamål uppgår till 27 475 
kr. 30 % av kostnaden blir 8 243 kr. 

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

Tidaholm med max 30 % av ansökt belopp till inköp av 5-mannamål vilket blir 8 243 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-11-30. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 60/2022 ”Beslut om ansökan från IFK 

Tidaholm om bidrag till inköp av 5-mannamål”, 2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till inköp av 5-mannamål”, 

enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till inköp av 5-mannamål, 2022-06-29. 
 Offert 5-mannamål, 2022-06-29. 
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Sändlista 
IFK Tidaholm 
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§ 58 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 
anstånd med redovisning 
KFN 2021/90 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga sista datum för redovisning till 2022-10-

31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i oktober 2021 bidrag till Tidaholms GIF för att iordningställa 
5-mannaplan, sargplan och teknikplan. Sista datum för redovisning var 2022-03-31. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars att förlänga sista datum för redovisning till 2022-06-
30. 

Tidaholms GIF skickade i juni in ansökan om anstånd med redovisning till 2022-08-31 då projektet 
ännu inte är klart. Föreningen uppger att det har blivit fördröjning av hjälp från utomstående 
maskiner. I augusti skickade föreningen in ny ansökan om anstånd med redovisning till 2022-10-31 
på grund av ytterligare fördröjning av hjälp från utomstående maskiner och ideellt arbete. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga sista datum för 

redovisning till 2022-10-31. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 61/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms GIF om anstånd med redovisning”, 2022-08-30.   
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF om anstånd med redovisning”, enhetschef 

Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2022-08-19. 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2022-06-30. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 

anstånd med redovisning”, 2022-03-29. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92/2021 ”Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 

bidrag till iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod”, 2021-
10-12. 

Sändlista 
Tidaholms GIF 
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§ 59 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 2022-05-25—08-23. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-05-25 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider på biblioteket 
och den öppna 
ungdomsverksamheten 
under perioden 13/6-21/8. 

2022-05-27 2.5 Startbidrag 

KFN 2022/65 
Beviljat startbidrag om 
1 000 kr till Tidaholms 
Boxningsklubb. 

2022-06-01 4.1 
Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-07-03 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-07-07 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 8/7 
och 29/7. 

2022-07-07 6.9 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

KFN 2022/67 
Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
- barnbiblioteksappen 
Bibblix 

2022-08-01 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 62/2022 ”Delegationsbeslut”, 2022-

08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-07-22. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-05-25--08-23. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-07-01--2022-07-31. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-06-01--2022-06-30. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-05-01--2022-05-31. 
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§ 60 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 § 63/2022 ”Inkomna skrivelser och 

beslut”, 2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-07-22. 
 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde angående sammanträdestider för 

Regionfullmäktige 2023, 2022-08-08. 
 Inbjudan till Internationella Litografiska Symposiet 2022-07-23--08-07, 2022-07-14. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 87/2022 ”Fyllnadsval av ledamot till kultur- och 

fritidsnämnden efter Michelle Hjerp Holmén (S)”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 86/2022 ”Beslut om entledigande från uppdrag Michelle 

Hjerp Holmén”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2022 ”Beslut om antagande av 

informationssäkerhetspolicy”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 81/2022 ”Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut 

fattade av kommunfullmäktige”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

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

 Kommunfullmäktiges beslut § 79/2022 ”Beslut om revidering av tidsplan för 
investeringsprojekt konstgräsplan”, 2022-06-27. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt”, 2022-06-27. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-
2025”, 2022-06-27. 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 73/2022 ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-06-27. 

 Nyhetsbrev från regional utveckling juni 2022, 2022-06-27. 
 Kommunstyrelsens beslut § 122/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen år 2023”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 109/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – april år 2022”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023”, 2022-06-01. 
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§ 61 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 § 64/2022 ”Kurser och konferenser”, 

2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

07-22. 
 Inbjudan till - Utbildning i suicidprevention - Att våga mötas i det som är svårt hösten 

2022. 
 Inbjudan till - webbutbildning Prata EU. 
 Inbjudan till - Funktionshindersperspektivet - ett verktyg för god folkhälsa 2022-09-08. 
 Inbjudan till - Mötesplats social hållbarhet 2022-09-20—21. 
 Inbjudan till - Regional tankesmedja för hållbart friluftsliv 2022-10-12. 
 Inbjudan till - Webbinarium - hot och hat mot förtroendevalda hösten 2022. 
 Inbjudan till - Antirasistiska dagarna 2022-11-09—11. 
 Inbjudan till - Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö - Var kommer barnen in? 2022-12-07. 
 Inbjudan till - Erfarenhetskonferens 2023-01-26—27. 
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§ 62 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 

 Renoveringen av Rosenbergs ishall fortlöper och beräknat öppningsdatum är första veckan 
i oktober. 

 På grund av skadegörelse är idrottshallarna tills vidare låsta och föreningarna får låsa upp 
med tagg istället för kod. 

 Enhetschefen för fritid har haft ett inledande möte med Västkuststiftelsen, Hjo kommun 
och pilgrimsföreningen med anledning av tecknat avtal angående Pilgrimsled Hjo-
Kungslena. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Cirka 130 utställare och 39 utställningsplatser är anmälda till Tidaholms första Kulturhelg 
16-18/9.  

 Förtidsröstningen på biblioteket hade fler röstande än vid föregående val. 
 Spelrummet i bibliotekets ungdomsavdelning kommer att flyttas till den öppna 

ungdomsverksamhetens lokaler. 

Besöksenheten 

 Invigningen av Barnens hus i Vulcanen 10 september lockade många nöjda barnfamiljer och 
övriga intresserade.  

 Smides-SM i juni blev en lyckad tillställning med många besökare och nöjda arrangörer. 
 Museet genomförde guidning för allmänheten kopplat till det Litografiska Symposiet. 
 Museet närvarade vid Släktforskardagarna i Skövde i augusti. 
 Utgrävning vid Gestilren skedde 30-31 augusti och personal från museet fanns på plats för 

att svara på frågor. 
 

Folkhälsa 

 Ett antal gula ”Vänskapsbänkar” kommer att ställas ut i Tidaholm för att uppmärksamma 
psykisk ohälsa och suicidprevention. 
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Förvaltningen 

 Förvaltningschefen närvarade vid invigningen av Lena borg naturreservat och en gåva från 
nämnden överlämnades till Lena Gille. 

 Förvaltningen har skickat ut en enkät till de föreningar som har egna anläggningar och 
byggnader med anledning av förväntade höjda elpriser. 

 Kulturchefen i Västra Götalandsregionen besöker Tidaholm i början av december.  

Nämndens deltagande i styrelser 

 Ordföranden har varit promotor vid simskoleavslutningen i badhuset Forshallen. 
 Ordföranden och vice ordföranden närvarade vid invigningen av det Litografiska 

Symposiet. 
 Vice ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms senaste styrelsemöte. 
 Representanter från nämnden närvarade vid VIP-minglet på Vulcanen (Barnens hus) den 9 

september. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 65/2022 ”Information”, 2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-08-23. 
 Nyhetsbrev - Gestilren Forskningsprojekt 2022, 2022-08-09. 
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§ 63 Övriga frågor 
 

Lisa Öhgren (S) lyfter frågan angående arbetsmiljön på den öppna ungdomsverksamheten kopplat 
till incidenter i anslutning till verksamheten.                                                                         
Kultur- och fritidschefen svarar att det finns tydliga rutiner för hur personalen ska agera i olika 
situationer.  
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§ 64 Mötet avslutas 
 

Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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