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2021/91 

§ 82 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende september månad år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende september månad år 
2021. 
 
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En 
stor del av nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både 
ekonomi och verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att 
vidta åtgärder fullt ut. Orsaken är de allmänna råd och restriktioner som 
funnits med anledning av covid-19-pandemin och möjligheten för ett säkert 
öppnande.  
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 

fritidsnämnden avseende september månad år 2021”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2021-10-03. 

✓ Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende september 
månad år 2021. 

✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 65/2021 ”Beslut om 
uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende 
september månad år 2021”, 2021-10-01. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/95 

§ 83 Beslut om svar på frågor inför kommunrevisionens årliga 
ansvarsprövning 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på 
svar på frågor inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har inför den årliga ansvarsprövningen bett kultur- och 
fritidsnämnden svara skriftligt på ett antal frågor senast 9 november. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på svar på frågorna. Dessa svar redovisas 
och revideras vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
upprättat förslag på svar på frågor inför kommunrevisionens årliga 
ansvarsprövning 2021. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Svar på frågor inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2021, 

2021-10-12. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 66/2021 ”Beslut om 

svar på frågor inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2021”, 
2021-10-01. 

✓ Ansvarsprövning KFN 2021 – frågor, 2021-09-23. 
 
Sändlista 
Kommunrevisionen 
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2021/92 

§ 84 Beslut om sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 
år 2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen 
för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2022. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämnden ska åka till Tidaholms 
sommargård i Gamla Köpstad 9-10 maj 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott år 
2022. 
 
Nämnd (tisdag)                    Arbetsutskott (tisdag) 

1 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  8 februari 08.30 
 
29 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  15 mars 08.30 
 
10 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)  26 april 08.30 
 
14 juni 09.00 (gruppmöte 08:00)  31 maj 08.30 
 
13 september 09.00 (gruppmöte 08.00)  30 augusti 08.30 
 
11 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)  27 september 08.30 
 
8 november 09.00 (gruppmöte 08.00)  25 oktober 08.30 
 
13 december 17.00 (gruppmöte 16.00)  29 november 08.30 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa 
sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och dess 
arbetsutskott för år 2022. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att nämnden 
ska åka till Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad 9-10 maj 2022. 
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Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 67/2021 ”Beslut om 

sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 2022”, 2021-10-
01. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 
2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-09-15, 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 110/2021 ”Beslut om 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, 2021-08-
30. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 168/2021 ”Beslut om sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 2022”, 
2021-08-11. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/78 

§ 85 Beslut om revidering av delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera kultur- och 
fritidsnämndens delegationsordning i enlighet med upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden antog ny delegationsordning 2015-12-09. Därefter 
har delegationsordningen reviderats flera gånger, senast 2020-12-08. 
 
Delegationsordningen ska inte betraktas som ett statiskt dokument. 
Dokumentet ska fortlöpande ses över, minst en gång om året, och revideras 
vid behov. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kultur- 
och fritidsnämndens delegationsordning.  
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera 
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning i enlighet med upprättat 
förslag. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 68/2021 ”Beslut om 

revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden”, 2021-
10-01.   

✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-09-15. 

✓ Delegationsordning KFN 2021 oktober. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 

8



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/89 

§ 86 Beslut om fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Per-Erik Vrang (M) som 
ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2021-
10-12—2022-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Johan Liljegrahn (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2021-08-30. 
 
Johan Liljegrahn (M) är vald till ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för tiden 2019-01-01—2022-12-31. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska därmed förrätta ett fyllnadsval till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2021-10-12--2022-12-31. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att välja Per-
Erik Vrang (M) som ersättare till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för tiden 2021-10-12—2022-12-31. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 69/2021 ”Beslut om 

fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott”, 2021-10-01. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-09-15. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 113/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Johan Liljegrahn (M)”, 2021-08-30. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/99 

§ 87 Beslut om kultur-, fritids-, och föreningsledarstipendier 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela ut kulturstipendium till Lena 
Jonsson. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela ut fritidsstipendium till 
Maya Ståhl. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela ut 
föreningsledarstipendium till Jörgen Gustavsson. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun, genom kultur- och fritidsnämnden, delar vartannat år ut 
ett stipendium vardera till person, personer eller organisation som gagnat eller 
på annat sätt gjort sig förtjänt av kultur-, fritids- eller föreningsledarstipendium. 
 
Bestämmelserna för stipendierna ger utrymme för en bredd på typ av 
nomineringar. De nomineringar som inkommit faller alla inom 
bestämmelsernas ramar. 
 
Nämnden är fri att själv föreslå kandidater utöver de på förhand nominerade. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att dela ut 
kulturstipendium till Lena Jonsson. 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att dela ut 
fritidsstipendium till Maya Ståhl. 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att dela ut 
föreningsledarstipendium till Jörgen Gustavsson. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 70/2021 ”Beslut om 

kultur-, fritids-, och föreningsledarstipendier 2021”, 2021-10-01. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Kultur-, fritids-, och föreningsledarstipendier 2021”, 

enhetschef kultur Johanna Andersson, 2021-09-15. 
✓ Bestämmelser för Tidaholms kommuns stipendier. 
✓ Inkomna nomineringar. 
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2021/83 

§ 88 Beslut om rapport om sommarlovsaktiviteter 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om 
sommarlovsaktiviteter 2021 till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till avgiftsfria 
och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år under 2021. 
Tidaholms kommun har rekvirerat hela det tilldelade beloppet 265 779 kr. Med 
stöd av statsbidraget har ett stort antal sommarlovsaktiviteter genomförts i 
Tidaholms kommun.  
 
Syftet med det statliga bidraget till lovaktiviteter är att stödja kommunerna att 
genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling 
under lovtillfällen, utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter, stimulera både 
flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och 
skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.  
 
Det finns stora behov av att anordna aktiviteter för barn under sommaren i 
Tidaholm. Tidaholms kommun har med hjälp av bidraget kunnat bredda 
utbudet av aktiviteter så att fler vill delta och de egna sommarlovsaktiviteterna 
har fått mer resurser. En stor bredd av aktiviteter har bidragit till en jämn 
fördelning av flickor och pojkar. 
 
Den samlade bedömningen är att satsningen nått ut till en bred målgrupp och 
många har återvänt till aktiviteterna och uttryckt att det har varit roliga 
aktiviteter. 
 
Förslag till beslut 

‒ Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om sommarlovsaktiviteter 2021 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 71/2021 ”Beslut om 

rapport om sommarlovsaktiviteter 2021”, 2021-10-01. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om sommarlovsaktiviteter 2021”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2021-08-30. 
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2021/84 

§ 89 Beslut om gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 
29:10 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom namnförslaget 
och godkänna upprättat förslag.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med exploatering av bostadsområdet enligt upprättad detaljplan på 
del av fastigheten Kungslena 29:10 i Kungslena by, anläggs en ny lokalgata. 
Enligt antagen riktlinje beslutar samhällsbyggnadsnämnden i samråd med 
kultur- och fritidsnämnden om namnsättning av kvarter, gator och platser i 
Tidaholms kommun. För lokal förankring och kännedom har namnförslag 
inhämtats och samråtts med Lena Gille, hembygdsföreningen i Kungslena. 
 
Området kring och i Kungslena by är ett av de viktigaste kulturarvsområdena i 
Tidaholms kommun, som innefattas av riksintresse för kulturmiljövård: 
”odlingslandskapet kring Kungslena-Varv med bl a lämningarna efter 
folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget vid Lena 1208, Kungslena 
medeltida kyrka, översteboställe med byggnader uppförda av sten från 
Lenaborg. Lämningar efter alun- och kalbruk m.m.”. 
 
Det sistnämnda har man tagit fasta på i samrådet med Lena Gille, som 
föreslår ett namn med koppling till det forna kalkbruket: ”Kalkbruksstigen”, 
alternativt ”Kalkstigen”, som bedöms knyta an till platsen och dess historia. Att 
man har valt ordet stig framför gata eller väg, beror på att den enda befintliga 
lokalgatan i Kungslena heter Lyckestigen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår namnet ”Kalkbrukstigen”, en något 
nedkortad variant av Lena Gilles första förslag, vilket bedöms vara väl 
förankrat med en lokal historisk koppling till platsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden delar samhällsbyggnadsnämndens uppfattning och 
ställer sig bakom namnförslaget. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ställa sig 
bakom namnförslaget och godkänna upprättat förslag.  
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Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2021 ”Beslut om 

gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 2021-10-01. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 

29:10”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-09-16. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om gatunamn 

inom detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 2021-08-26. 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021/81 

§ 90 Beslut om ansökan från IF HVT -81 om bidrag till 
integrationsprojekt 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IF HV 
Tidaholm för integrationsarbete under säsongen 2021/2022 med 
15 000 kr. Redovisning via blankett senast 2022-05-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
IF HV Tidaholm ansöker om bidrag till integrationsprojekt. Ansökt belopp 
uppgår till 15 000 kr för integrationsarbete under säsongen 2021/2022. 
 
Föreningen har för avsikt att använda bidraget för 10 st spelare som skolas in i 
olika ungdomslag samt öka integration. IF HV Tidaholm bedömer att extra 
ekonomiskt stöd är nödvändigt för att möjliggöra för dessa ungdomar att 
kunna delta fullt ut i verksamheten. Bidraget kommer att fördelas på 
kostnaderna för bland annat träningsmaterial och avgifter, vilket föreningen 
specificerat i bifogad budget.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till inköp som utvecklar 
verksamheten och som främjar barn- och ungdomsverksamhet, integration 
och mångfald i föreningen.  
 
Ett stöd till IF HV Tidaholm för sitt fortsatta integrationsarbete bedöms främja 
barn- och ungdomsverksamheten i föreningen samt främja integration vilket är 
bidragsgrundande. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till IF HV Tidaholm för integrationsarbete under säsongen 
2021/2022 med 15 000 kr. Redovisning via blankett senast 2022-05-
31. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 73/2021 ”Beslut om 

ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt”, 2021-10-
01. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till 
integrationsprojekt”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-09-15. 

✓ Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 2021-08-26. 
✓ Bilaga till ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 

2021-08-26. 
 
Sändlista 
IF HVT -81 
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2021/85 

§ 91 Beslut om ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag 
till skottklocka 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholm falk 
basketklubb med max 30 % av ansökt belopp för inköp av skottklocka 
vilket blir 2 170 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-12-31 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholm falk basketklubb ansöker om bidrag till inköp av en skottklocka. FIBA 
(International Basketball Federation) och Svenska Basketbollförbundet kräver 
utrustning i form av skottklocka om föreningen ska kunna spela 
hemmamatcher. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 7 233 kr. 
 
Tidaholm falk basketklubb har under senaste åren ökat sin verksamhet och 
kommer under 2021/2022 ingå i seriespel med två lag, ett ungdomslag och ett 
seniorlag. I samband med match i basket behövs en så kallad skottklocka där 
det framgår hur mycket tid anfallande lag har på sig att avsluta anfallet.  
 
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. 
 
Det är av stor vikt för Tidaholm falk basketklubb att införskaffa en skottklocka 
för att möjliggöra matchspel. Bedömningen är att det är en naturlig utveckling 
av verksamheten för föreningen att ingå i matchspel. 
 
Att köpa in skottklocka bedöms utveckla barn- och ungdomsverksamheten 
och bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för 
utvecklingsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 7 233 kr. 30 % av kostnaden blir  
2 170 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholm falk basketklubb med max 30 % av ansökt belopp 
för inköp av skottklocka vilket blir 2 170 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 
2021-12-31 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 74/2021 ”Beslut om 

ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag till skottklocka”, 
2021-10-01. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag till 
skottklocka”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-09-15. 

✓ Ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag till skottklocka, 
2021-09-02. 

✓ Offert skottklocka, 2021-09-02. 
✓ Bilaga till ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag till 

skottklocka, 2021-09-02. 
 
Sändlista 
Tidaholm falk basketklubb 
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2021/90 

§ 92 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till 
iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och 
redskapsbod 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms GIF 
med max 30 % av ansökt belopp för att iordningställa 5-mannaplan, 
sargplan och teknikplan vilket blir 40 994 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 
2022-03-31. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Tidaholms GIFs ansökan 
om bidrag till iordningställande av redskapsbod.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms GIF ansöker om bidrag till iordningställande av 5-mannaplan, 
sargplan, teknikplan och redskapsbod. Ansökt belopp uppgår till 181 720 kr. 
 
Tidaholms GIF har för avsikt att anlägga en 5-mannaplan, en teknikbana, en 
sargplan samt redskapsbod i den norra ändan vid gamla entrén som nu 
flyttats. Den nya 5-mannaplanen ersätter inte den gamla utan är en utökning 
av verksamheten för de minsta barnen. Sargplanen ska flyttas från sin 
nuvarande plats till denna och istället för gräs blir det konstgräsunderlag på 
planerna. Man bygger också en teknikbana där ungdomarna kan träna på att 
nicka, dribbla runt konor och prickskjuta mot ett plank med mera. Satsningen 
riktar sig till barn i åldern 4-8 år och ambitionen är att det skall bli en 
samlingsplats för dessa grupper.   
 
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. 
 
Satsningen på en ny 5-mannaplan samt teknikbana och flytten av sargplan 
bedöms vara en utveckling av verksamheten som tydligt riktar sig till de yngsta 
åldersgrupperna. Därav bedöms denna del av ansökan vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. En 
redskapsbod bedöms däremot ej vara bidragsgrundande då den ej kan anses 
utveckla verksamheten för barn och ungdomar.  
 
I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för att iordningställa 5-
mannaplan, sargplan och teknikplan uppgår till 136 645 kr. 30 % av kostnaden 
blir 40 994 kr. 
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Förslag till beslut 
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 

bidrag till Tidaholms GIF med max 30 % av ansökt belopp för att 
iordningställa 5-mannaplan, sargplan och teknikplan vilket blir 40 994 
kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. 
Sista datum för redovisning 2022-03-31. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
Tidaholms GIFs ansökan om bidrag till iordningställande av 
redskapsbod.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2021 ”Beslut om 

ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till iordningställande av 5-
mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod”, 2021-10-01. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till 
iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och 
redskapsbod”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-09-15. 

✓ Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till iordningställande av 5-
mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod, 2021-09-10. 

✓ Offerter 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod, 2021-09-
10. 

 
Sändlista 
Tidaholms GIF 
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2021/2 

§ 93 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-08-25—09-21. 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-08-25 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter med 
anledning av covid-
19 

2021-09-16 2.2 
Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Lions Club. 
KOF 2021/93 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 76/2021 

”Delegationsbeslut”, 2021-10-01. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-09-16. 
✓ Delegationsbeslut fattade från och med 2021-08-25--09-21. 
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2021/1 

§ 94 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 § 77/2021 ”Inkomna 

skrivelser och beslut”, 2021-10-01. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-09-16. 
✓ Planhandlingar - granskning detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. Ekedalen, 

Tidaholms kommun, 2021-09-30. 
✓ Skrivelse från Sveriges Föreningar angående Sveriges 

Föreningsvänligaste kommun samt info/inbjudan MUCF, 2021-09-21. 
✓ Inbjudan från Konstlitografiska museet - Anne Grarup & Eva 

Carstensen, 2021-09-21. 
✓ Rapport från Folkbildningsrådet - Fakta om folkbildningen 2021, 2021-

09-09. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 114/2021 ”Fyllnadsval av ledamot i 

kultur- och fritidsnämnden efter Johan Liljegrahn (M)”, 2021-08-30. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 113/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Johan Liljegrahn (M)”, 2021-08-30. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 110/2021 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, 2021-08-
30. 

✓ Rapport - livsmedelskontroll EnTrappaNer 2021-08-23, 2021-09-01. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
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2021/4 

§ 95 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Bengt Karlsson (S) ska delta på 
Kommunträff 2021-10-15.  

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

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att Bengt 
Karlsson (S) ska delta på Kommunträff 2021-10-15. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 78/2021 ”Kurser 

och konferenser”, 2021-10-01. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-09-16. 
✓ Inbjudan till - Kunskapsseminarium konsumentvägledning 2021-10-07. 
✓ Inbjudan till - Kommunträff 2021-10-15. 
✓ Inbjudan till - En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 

2021-10-18. 
✓ Inbjudan till - Välfärdsdagarna 2021-10-27—28. 
✓ Inbjudan till - Webbinarium om hot och hat 2021-11-10. 
✓ Inbjudan till - Utveckla och kvalitetssäkra den öppna 

ungdomsverksamheten 2021-11-19. 
✓ Inbjudan till - Nationell samling  - Internationella funktionshindersdagen 

2021-12-01—02. 
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2021/3 

§ 96 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 

 Relaxavdelningen i badhuset Forshallen öppnade 1/10 efter att ha varit 
stängd med anledning av covid-19. 

 Från och med 4/10 hyr kultur- och fritidsnämnden i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden ut Idrottshallen. 

 Allmänhetens åkning i ishallen öppnade för säsongen 1/10. 
 Enhetschef fritid har haft möte med Länsstyrelsen för att diskutera 

utveckling av Ödegårdsstigen. 
 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Konstnatten lockade många besökare. 
 Höstens filmserie på Sagabiografen startar 12/10. 
 Den öppna ungdomsverksamheten har många besökare och tidigare 

fattat beslut om åldersintervall ska gälla. 
 Flera synpunkter angående rökning utanför den öppna 

ungdomsverksamheten har inkommit och åtgärder vidtas.   
 Information om personalsituation. 

 
Besöksenheten 

 Tidsplan inför öppning av Vulcanen ska tas fram. 
 
Förvaltningen 

 Förvaltningen har tryckt Kulturmiljöprogrammet som bok och boken 
finns från och med den här veckan till försäljning bland annat på 
Tidaholms bokhandel. 

 Förvaltningschef och presidiet deltog på Kulturting 8/10.  
 
Folkhälsa 

 Medel har beviljats för att anställa unga kommunutvecklare. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 79/2021 

”Information”, 2021-10-01. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2021-09-16. 
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§ 97 Mötet avslutas 
 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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