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2021/112 

§ 98 Beslut om val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva kultur- och 
fritidsnämndens beslut § 2/2019, § 56/2020 samt § 86/2021 om val av 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande ska väljas till kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2021-11-09 till 2022-12-
31: 
 
Ledamöter: 
Anneli Sandstedt (C), ordförande 
Bengt Karlsson (S), vice ordförande 
Michelle Hjerp Holmén (S) 
 
Ersättare: 
Per-Erik Vrang (M) 
Lisa Öhgren (S) 
Lars-Ove Larsson (V) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Bengt Karlsson (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med 2021-10-
25. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att utse Anneli Sandstedt (C) till ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-10-25 till 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att utse Bengt Karlsson (S) till vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-10-25 till 2022-12-
31. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska därmed förrätta val till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2021-11-09--2022-12-31. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att upphäva 
kultur- och fritidsnämndens beslut § 2/2019, § 56/2020 samt § 86/2021 
om val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att följande 
ska väljas till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 
2021-11-09 till 2022-12-31: 
 
Ledamöter: 
Anneli Sandstedt (C), ordförande 
Bengt Karlsson (S), vice ordförande 
Michelle Hjerp Holmén (S) 
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Ersättare: 
Per-Erik Vrang (M) 
Lisa Öhgren (S) 
Lars-Ove Larsson (V) 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 81/112 ”Beslut om 

val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott”, 2021-10-26. 
 
Sändlista 
Kommunledningskansliet 
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2021/102 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-oktober år 
2021. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 

avseende januari-oktober år 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-11-01. 

✓ Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-
oktober år 2021. 

✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2021 ”Beslut om 
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-
oktober år 2021”, 2021-10-26. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/103 

§ 100 Information om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- 
och fritidsnämnden för år 2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om 
verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 
2022 till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2022.  
 
Vid sammanträdet förs ytterligare dialog om verksamhetsplan och 
detaljbudget. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2022 till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2021 

”Information om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2022”, 2021-10-26. 
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2021/105 

§ 101 Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
framtagna åtgärder för 2020/2021.  

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
kultur- och fritidsnämndens arbete med intern kontroll för 2020/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapport om uppföljning av den interna kontrollplanen för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2020/2021. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
uppföljningen av framtagna åtgärder för 2020/2021.  

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens arbete med intern kontroll 
för 2020/2021. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-01. 
✓ Intern kontrollplan 2021/2022. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om 

uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021”, 2021-10-26. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/104 

§ 102 Beslut om intern kontrollplan för 2021/2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till upprättad intern 
kontrollplan för 2021/2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2021/2022. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
förslag till upprättad intern kontrollplan för 2021/2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan för 2021/2022”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-01. 
✓ Intern kontrollplan 2021/2022. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2021 ”Beslut om 

intern kontrollplan för 2021/2022”, 2021-10-26. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/9 

§ 103 Beslut om rapport om kultur- och fritidsnämndens 
efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om kultur- och 
fritidsnämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2021 till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Årlig rapport till nämnden om hur dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om kultur- och fritidsnämndens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen år 2021 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 86/2021 ”Beslut om 

rapport om kultur- och fritidsnämndens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen år 2021”, 2021-10-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om kultur- och fritidsnämndens efterlevnad 
av dataskyddsförordningen år 2021”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 
2021-01-04. 
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2021/106 

§ 104 Beslut om Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring - Hållbarhetsklivet 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Tidaholms kommun från och med den 1 februari 2022 ansluter sig till 
Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och 
privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans 
skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig 
miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Framgång 
nås genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting 
sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och 
alla måste dra sitt strå till stacken.  
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och 
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle.  
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 
13.3) 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun från och med den  
1 februari 2022 ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2021 ”Beslut om 

Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring – 
Hållbarhetsklivet”, 2021-10-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-07-20. 

✓ Underlag från Turistrådet Västsverige, Hållbarhetsklivet bakgrund, 
2021-05-10. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/108 

§ 105 Beslut om förstudie renovering ishall 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för renovering ishall samt 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering 
enligt investeringsprocessen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förstudierapport för renovering av sarg och pist i Rosenbergs ishall. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för 
renovering ishall samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen 
för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2021 ”Beslut om 

förstudie renovering ishall”, 2021-10-26. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie renovering ishall”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-10-18. 
✓ Förstudierapport renovering ishall. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021/109 

§ 106 Beslut om förstudie iordningställande av Idrottshallen 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för iordningställande av 
Idrottshallen samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för 
vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förstudierapport för iordningställande av Idrottshallen. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för 
iordningställande av Idrottshallen samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 89/2021 ”Beslut om 

förstudie iordningställande av Idrottshallen”, 2021-10-26. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie iordningställande av Idrottshallen”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-10-18. 
✓ Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021/97 

§ 107 Beslut om yttrande samråd Bostadsstrategiskt program 
Tidaholms kommun 2021-2025 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om 
Bostadsstrategiskt program, Tidaholms kommun, 2021-2025 med 
beaktande av nämndens synpunkter angående vikten av ett rikt utbud 
av fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv och en bredd av 
föreningsaktiviteter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har tagit fram ett förslag till nytt Bostadsstrategiskt 
program och skickar förslaget för samråd till berörda kommuner och 
länsstyrelsen. Utöver grannkommunerna och länsstyrelsen kommer fler 
statliga myndigheter, regionplaneorgan, kommunala organisationer, 
kommunens medlemmar och enskilda i övrigt som berörs möjlighet att lämna 
synpunkter enligt Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar §1.  
 
Synpunkterna ska ha inkommit senast den 5 december 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
yttrande om Bostadsstrategiskt program, Tidaholms kommun, 2021-
2025 med beaktande av nämndens synpunkter angående vikten av ett 
rikt utbud av fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv och en bredd av 
föreningsaktiviteter. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 90/2021 ”Beslut om 

yttrande samråd Bostadsstrategiskt program Tidaholms kommun 
2021-2025”, 2021-10-26.   

✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande Bostadsstrategiskt program, Tidaholms 
kommun, 2021-2025”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-10-
14. 

✓ Missiv samråd Bostadsstrategiskt program. 
✓ Förslag till bostadsstrategiskt program 2021-2025. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021/98 

§ 108 Beslut om motion - öppna upp Idrottshallen för bokningar 
kvällar och helger hösten 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har mottagit en motion om att snabbutreda behov för att 
med omedelbar verkan öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och 
helger hösten 2021. 
 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 
 
Från och med 2021-10-04 hyr kultur- och fritidsnämnden i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden ut Idrottshallen till föreningslivet under kvällar och 
helger. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 91/2021 ”Beslut om 

motion - öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och helger 
hösten 2021”, 2021-10-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att öppna upp Idrottshallen för 
bokningar kvällar och helger hösten 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-10-18. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ” Beslut om 
remittering av motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar 
under kvällar och helger hösten år 2021”, 2021-09-22. 

✓ Motion - öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och helger 
hösten 2021, 2021-08-30. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/107 

§ 109 Beslut om utredningsuppdrag kring den öppna 
ungdomsverksamhetens inriktning 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
utvärdera och utreda den öppna ungdomsverksamhetens inriktning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att den öppna ungdomsverksamheten har flyttat finns behov 
av att utvärdera och utreda hur den framtida verksamheten ska formas för att 
flexibelt möta målgruppens behov. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra åt 
förvaltningen att utvärdera och utreda den öppna 
ungdomsverksamhetens inriktning. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2021 ”Beslut om 

utredningsuppdrag kring den öppna ungdomsverksamhetens 
inriktning”, 2021-10-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Utredningsuppdrag kring den öppna 
ungdomsverksamhetens inriktning”, enhetschef kultur Johanna 
Andersson, 2021-10-14. 
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2021/2 

§ 110 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-09-21—10-19. 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

KOF 2021/101 
Undertecknande av 

2021-09-21 5.1 Tecknande av avtal samarbetsavtal 
med Interactive 
Health Group AB 
KOF 2021/96 
Beslut om 

2021-10-01 1.1 Brådskande beslut hyresavgifter för 
Idrottshallen 2021-
10-01--12-31 

2021-10-01 2.4 

Beslut om 
verksamhetsbidrag 
till föreningar och 
organisationer 
enligt fastställda 
regler 

KOF 2021/86 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag 
för VT 2021,  
210 216 kr. 
 

2021-10-11 2.2 
Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
IF HVT -81. 
KOF 2021/99 

2021-10-15 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdoms-
verksamheten 
håller tillfälligt 
stängt 15/10. 

 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2021 

”Delegationsbeslut”, 2021-10-26. 
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✓ Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-10-18. 

✓ Delegationsbeslut fattade från och med 2021-09-21—10-19. 
✓ Beslut om hyresavgifter för Idrottshallen 2021-10-01--12-31. 
✓ Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-VT21. 
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2021/1 

§ 111 Inkomna skrivelser och beslut 
 
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 § 94/2021 ”Inkomna 

skrivelser och beslut”, 2021-10-26. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-10-19. 
✓ Kallelse till Tidaholms Idrottshistoriska förenings årsmöte 2021. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 208/2021 ”Beslut om delårsrapport för 

Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 2021-10-06. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ”Beslut om strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-09-27. 
✓ Rapport från Folkbildningsrådet - Rapport om folkhögskolans 

deltagare, 2021-10-08. 
✓ Nyhetsbrev från regional utveckling september 2021, 2021-10-04. 
✓ Planhandlingar - samråd detaljplan för Figuren 3 och Figuren 11, 

Tidaholms kommun, 2021-09-30. 
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2021/4 

§ 112 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordföranden och vice 
ordföranden ska delta på Digital Kunskapsdag Youth Charter 2021-11-
19. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
ordföranden och vice ordföranden ska delta på Digital Kunskapsdag 
Youth Charter 2021-11-19. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2021 ”Kurser 

och konferenser”, 2021-10-26. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-10-19. 
✓ Inbjudan till - Inspirationsdagar kultur och fritid för alla 2021-11-10--11. 
✓ Inbjudan till - Regional tankesmedja för friluftsliv 2021-11-11 
✓ Inbjudan till - Nätverk arbeta rättighetsbaserat 2021-11-17, 2022-01-

20, 2022-03-16. 
✓ Inbjudan till - Digital Kunskapsdag Youth Charter 2021-11-19. 
✓ Inbjudan till - Allt du behöver veta om kulturpolitiken 2021-12-09. 
✓ Inbjudan till - Framtid Västra Götaland 2022-01-20. 
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2021/3 

§ 113 Information 
 
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 

 Bokning för säsongen 2022 på Tidaholms sommargård i Gamla 
Köpstad har genomförts för föreningar och kommunala verksamheter. 

 Enhetschef Fritid deltog på kommunträffen som RF-SISU Västra 
Götaland arrangerade 15/10. 

 Möte med idrottsföreningarna (ordförande + ungdomsansvarig) 
genomförs 7/12. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Utbildning av ledare i Skaraborg inom projektet ”shared reading” 
påbörjas i november. 

 Biblioteket har på prov förlängd öppettid till kl. 18 på tisdagar. 
 I och med utbyggnad av Kriminalvårdsanstalten kommer det bli 

förändringar av biblioteksservice till Kriminalvårdsanstalten.  
 Det kreativa rummet, ett samarbete mellan biblioteket och den öppna 

ungdomsverksamheten, invigs under höstlovet. 
 Samarbete mellan den öppna ungdomsverksamheten och 

Hellidsskolan har inletts. 
 Planering inför Julstämning på Turbinhusön 4/12 pågår. 
 De projektanställda ungdomsassistenterna håller på att ta fram enkät 

och diskussion kring mötesplats för motorburen ungdom kommer att 
föras. 

 Biljetter till Guldkväll för ideella 17/11 är släppta. 
 Information om personalsituation. 
 Åtgärdsförslag och offert på restaurering av stora salen i 

Bibliotekshuset har inkommit. 
 
Besöksenheten 

 Ansökan om tillstånd för fortsatta arkeologiska utgrävningar vid 
Gestilren är inskickad till Länsstyrelsen, arbete med att hitta extern 
finansiering pågår och målsättningen är att kunna genomföra 
undersökningen under våren 2022. 

 Museiintendenten arbetar med att hitta plats för placering av den 
konstnärliga utsmyckningen ”ramsågen”. 
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Folkhälsa 
 Programmet för Tillsammansveckorna 2021 finns på tidaholm.se. 

 
Förvaltningen 

 Årets höstlovsprogram fanns tillgängligt på tidaholm.se. 
 27/10 tillträdde förvaltningschefen som tillförordnad socialchef och 

nämndsekreteraren blir under tiden biträdande förvaltningschef. 
 
Nämndens deltagande i styrelser 

 Bengt Karlsson (S) deltog på kommunträffen som RF-SISU Västra 
Götaland arrangerade 15/10. 

 Inbjudan till Kulturskolans 50-årsjubileum har inkommit. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2021 

”Information”, 2021-10-26. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2021-10-19. 
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§ 114 Övriga frågor 
 
Ordföranden lyfter frågan om nämnden är intresserad av att få information om 
budget- och skuldrådgivarens arbete.  
Nämnden beslutar att bjuda in budget- och skuldrådgivaren till ett kommande 
sammanträde. 
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§ 115 Mötet avslutas 
 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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