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§ 10 Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- 
och fritidsnämnden avseende år 2022 
KFN 2023/15 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna den 

till kommunstyrelsen. 
• Nämnden 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 2022 samt redovisning av 
avtalssamverkan 2023 för kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 

samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad rapport med 

redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 1/2023 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2022”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 

2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-30. 
 Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2022. 
 Redovisning av avtalssamverkan 2023 för kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 Beslut om redovisning för fonden Ingemar 
Karlsson på Hägnelund 2022 
KFN 2023/16 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna och lägga redovisning för fonden Ingemar Karlsson på 

Hägnelund 2022 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
2022-03-08: Vivianne Olsson Stål skänker föremål från Hellidens vattenpass- och snickerifabrik.  
Stor logga föreställande uggla, två stansar som man stämplade snickeriverktygen med, ett 
besiktningsprotokoll från E.W Hedin angående en last- och personvagn, reklam samt dörrmärke. 
Alla dessa föremål har blivit fotograferade och registrerade i museets föremålsdatabas. 

2022-03-18: Börje och Birgitta Gustafsson donerar en stor koffert med gamla fotografier och 
arkivmaterial. Fotografierna har tillhört disponent Viktor Johansson, Tidaholms Bruk. 
207 fotografier finns för närvarande inscannade i museets fotodatabas. 

2022-08-25: Mary Ferm, USA, skänker tre fotografier på sina släktingar som kommer från  
Tidaholm.  

2022-09-22: Anders Näslund skänker ett fotografi på tre lastbilar "två Tidaholmare" från 
Gästriklands vägdistrikt. 

2022-10-07: Lars Bergkvist skänker fyra fotografier från Tidaholm. Hans morfar jobbade på  
Tidaholms Bruk. 

27 fotografier har under 2022 uppdaterats med ny information i museets fotodatabas. 

20 bokomslag från böcker har blivit fotograferade och inskrivna i museets bibliotekdatabas. 

87 böcker som Carl Asker har skänkt till museet har blivit inskrivna i hans biblioteksdatabas. 

Övriga bokdonationer som museet har fått tidigare år, exempelvis biblar av olika slag, har blivit 
inskrivna i en egen databas. 

Tidskriften husmodern har blivit registrerad i en ny databas. 

När det gäller museets stora dokumentarkiv har Ernst Kjellgrens arkiv, Vulcan 
Tidaholms bruk, med sammanlagt 562 poster, blivit uppdaterat. 

I Ingemar Karlssons fotodatabas har 19 poster redigerats. 
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När det gäller Carl Askers föremålsdatabas har tre föremål, som varit utlånade till Smedstugorna 
på Turbinhusön, registrerats. Museet har dessutom fotograferat 14 föremål som finns i museets 
magasin.  

Museet har disponerat 689 kr på inköp av arkivboxar. Detta ger en kvarvarande summa på 296 
497,82 kr. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna och lägga redovisning för fonden 

Ingemar Karlsson på Hägnelund 2022 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 2/2023 ”Beslut om redovisning för 

fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2022”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2022”, 

enhetschef Besöksverksamhet Antonia Karlsson, 2023-01-18. 
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§ 12 Beslut om rapport om inkomna synpunkter 
2022-01-01-2022-12-31 
KFN 2023/19 

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

fritidsförvaltningen januari-december 2022 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. Uppger man kontaktuppgifter så får man ett personligt 
svar.  

Svaren publiceras även på kommunens hemsida. Man kan också välja att vara anonym, men då kan 
man inte få ett personligt svar.  

Alla synpunkter och anmälningar som registreras i systemet återrapporteras årsvis med statistik 
över typ av synpunkter och handläggningstider. 

Under perioden januari till december 2022 har 34 förslag, klagomål och beröm kommit in till 
kultur- och fritidsförvaltningen. För 23 av dessa har svar ej varit önskat eller möjligt. För sju 
synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest synpunkter gäller fritid respektive öppen 
ungdomsverksamhet, 26,5 % vardera. Synpunkterna handlar om information/webb, 
delaktighet/inflytande, öppettider/tillgänglighet, bemötande/kompetens, fysisk miljö samt service 
och tjänster. 16 av synpunkterna tas med vid framtida planering. Två av dessa synpunkter rör 
badhuset Forshallen och gäller önskemål om aufguss-sittningar och fler vattenträningspass. Fritid 
har tagit emot fyra av synpunkterna som gäller önskemål om fler tider för allmänhetens åkning 
utan klubba i ishallen, önskemål om cykel på utegymmen, militär hinderbana samt fritidsbibliotek. 
Två av synpunkterna rör biblioteket och gäller önskemål om luftkonditionering samt filmtjänst. 
Sex av synpunkterna rör den öppna ungdomsverksamheten och gäller åldersgränser, rökning och 
stökig miljö utanför den öppna ungdomsverksamheten samt förslag på ny lokal. Två synpunkter 
rör besöksenheten och gäller toaletter på Kräftivalen samt önskemål om bättre skyltning till 
Barnens hus. 

Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 34 synpunkter och klagomål har kommit in under 
perioden januari till december 2022 och alla utom en har fått återkoppling inom 10 dagar. Flest 
synpunkter gäller fritid respektive öppen ungdomsverksamhet, 26,5 % vardera. 16 av synpunkterna 
tas med vid framtida planering. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga rapporten om inkomna synpunkter till 

kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2022 till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 3/2023 ”Beslut om rapport om 

inkomna synpunkter 2022-01-01-2022-12-31”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om inkomna synpunkter 2022-01-01-2022-12-31”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-30. 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2022. 
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§ 13 Beslut om revidering av delegationsordning för 
kultur- och fritidsnämnden 
KFN 2023/8 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att revidera kultur- och fritidsnämndens delegationsordning enligt 

upprättat förslag. 
• Nämnden beslutar att ändra paragraf vid beslutsnummer 1.1 till 39 §. 
• Nämnden beslutar att stryka allt under rubriken ”Personalärenden som delegeras av 

kommunstyrelsen – förvaltningsövergripande”. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på revideringar i kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning.  

Förvaltningen har efter arbetsutskottets sammanträde 2023-02-07 tagit fram ytterligare förslag på 
revideringar. Det gäller ändring av paragraf under lagrum vid beslutsnummer 1.1 på sidan 5 i 
delegationsordningen. Rätt lagrum ska vara KL 6 kap 39 §. Dessutom föreslås borttagning av 
sidorna 10-12 under rubriken ”Personalärenden som delegeras av kommunstyrelsen – 
förvaltningsövergripande” i delegationsordningen eftersom de inte berör nämnden. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att revidera kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning enligt upprättat förslag. 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att ändra paragraf vid beslutsnummer 1.1 till 39 §. 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att stryka allt under rubriken ”Personalärenden 

som delegeras av kommunstyrelsen – förvaltningsövergripande”. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt två förslag om tillägg från 
ordföranden. 

Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag om tillägg under proposition och finner 
nämnden beslutar att bifalla dessa. 

 
 
 

9



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2023-02-28 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 4/2023 ”Beslut om revidering av 

delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-30. 
 Förslag till delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 14 Beslut om Musik i Bruksvilleparken 2023 
KFN 2023/17 

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

musikarrangemang i Bruksvilleparken under sommaren 2023 enligt upprättade riktlinjer till 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren 2023 som under 
sommaren 2022 för Musik i Bruksvilleparken. 

Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till arrangör som vill 
genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2023. 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 2023. Bidraget är max 5 000 kr per tillfälle och gäller 
totalt sex tillfällen under sommaren. Ansökan ska ske senast 2023-05-31.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att delegera beslut om särskilda bidrag för att 

arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under sommaren 2023 enligt upprättade 
riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 5/2023 ”Beslut om Musik i 

Bruksvilleparken 2023”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Musik i Bruksvilleparken 2023”, enhetschef Kultur Johanna Andersson, 

2023-01-18. 

11



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2023-02-28 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 15 Beslut om Idrottsskola 2023 
KFN 2023/18 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att delegera beslut om bidrag för att arrangera prova-på-idrotter under 

idrottsskolan 2023 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.   

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 2023. Bidraget 
uppgår till max 3 000 kr per enskild aktivitet som en förening genomför och används för material 
samt ledararvode. Därutöver kan bidrag beviljas för merkostnader mot redovisning. Medel finns 
avsatta i budget för föreningsbidrag, idrott. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att delegera beslut om bidrag för att arrangera 

prova-på-idrotter under idrottsskolan 2023 enligt upprättade riktlinjer till 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 6/2023 ”Beslut om Idrottsskola 

2023”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Idrottsskola 2023”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2023-01-18. 
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§ 16 Beslut om ansökan från Skaraborgs 
Föreningsarkiv om anslag för år 2023 
KFN 2022/128 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att bifalla ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 

24 397 kr för hyreskostnad, verksamhet samt medlemsavgift för 2023. 

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 2023. 
 
Hyreskostnad 12 200 kr 
Verksamhet 11 197 kr 
Medlemsavgift 1 000 kr 
Totalt 24 397 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 nämnden besluta att bifalla ansökan från Skaraborgs 

Föreningsarkiv om anslag på totalt 24 397 kr för hyreskostnad, verksamhet samt 
medlemsavgift för 2023. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 7/2023 ”Beslut om ansökan från 

Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2023”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2023”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-26. 
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2023. 
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgift 2023 för Skaraborgs 

kommuner - Skaraborgs Föreningsarkiv.  
 Långsiktig verksamhetsplan 2022 - 2024 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Budget 2023 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
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Sändlista 
Skaraborgs Föreningsarkiv 
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§ 17 Information om lagar som berör nämndens 
verksamheter 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att lägga informationen om lagar som berör nämndens verksamheter 
till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansvariga tjänstepersoner informerar om lagar som berör nämndens verksamheter. Lagar som 
berör nämndens verksamheter är spellagen, bibliotekslagen, museilagen samt 5 kap. 12 § 
socialtjänstlagen (2001:453, skuldsatta personer). 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att lägga informationen om lagar som berör 

nämndens verksamheter till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 9/2023 ”Information om lagar som 

berör nämndens verksamheter”, 2023-02-07. 
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§ 18 Information om delegationsbeslut 
KFN 2023/2 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att lägga 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-11-08—2023-01-31. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-11-08 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-09 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-15 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-16 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-23 3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
KFN 2022/125 
Ljudabsorbenter 
Besöksenheten 

2022-11-24 2.1 Öppettider 

Barnens hus, museet 
och turistbyrån håller 
tillfälligt stängt 26/11 
och 28/11-2/12 

2022-11-29 1.8 Representation 

KFN 2022/121 
Beslut om 
representation vid 
Smides-SM 2022 

2022-11-29 1.8 Representation 

KFN 2022/122 
Beslut om 
representation vid 
möte med deltagare 
under Kulturhelg 
Tidaholm 2022 
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2022-12-01 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-12-03 1.7 Representation Deltagare Julstämning 
på Turbinhusön 

2022-12-11 2.1 Öppettider Ishallen håller tillfälligt 
stängt 11/12 kl. 14-19 

2022-12-13 1.7 Representation 
Kultur- och 
fritidsnämndens 
sammanträde 

2023-01-04 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2023-01-09 6.10 
Beslut om en personuppgiftsincident 
ska anmälas eller ej till 
tillsynsmyndigheten 

KFN 2023/14 
Personuppgiftsincident 
- borttappad 
tjänstetelefon 

2023-01-16 1.2 Kurser och konferenser 
förtroendevalda Skaraborgsdagen 25/1 

2023-01-20 1.2 Kurser och konferenser 
förtroendevalda Träffpunkt Idrott 9/3 

2023-01-30 2.6 Bidrag till studieförbund 

KFN 2022/46 
Utbetalning av bidrag 
till studieförbund och 
RF-SISU Västra 
Götaland 

2023-01-31 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
6/2 

 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 10/2023 ”Information om 

delegationsbeslut”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-31. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-11-08--2023-01-31. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 113/2022 ”Beslut om representation 

vid Smides-SM 2022”, 2022-11-29. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 114/2022 ”Beslut om representation 

vid möte med deltagare under Kulturhelg Tidaholm 2022”, 2022-11-29. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-11-01--2022-11-30. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-12-01--2022-12-31. 
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§ 19 Information om inkomna skrivelser och beslut 
KFN 2023/1 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen om inkomna skrivelser och beslut till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga informationen om inkomna skrivelser 

och beslut till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 11/2023 ”Information om inkomna 

skrivelser och beslut”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2023-01-31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 6/2023 ”Beslut om inkallelseordning för mandatperioden 

2023-2026”, 2023-01-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2023 ”Beslut om entledigande från uppdrag Fredrik 

Lindberg (V)”, 2023-01-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 9/2023 ”Fyllnadsval av ersättare till kultur- och 

fritidsnämnden efter Fredrik Lindberg (V)”, 2023-01-30. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Minnesutställning för Pellas G Hansson, 2023-01-

30. 
 Kommunbidragsrekommendation 2023, 2023-01-23. 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2023, 2023-01-19. 
 Beslut om Kulturplan Skaraborg 2030, 2023-01-17. 
 Skaraborgs Kulturplan 2030, 2023-01-17. 
 Kommunstyrelsens beslut § 4/2023 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – oktober år 2022”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 6/2023 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 

Tidaholms kommun avseende november månad år 2022”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 14/2023 ”Beslut om utvärdering av kommunens hantering av 

covid-19”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 18/2023 ”Val av representanter till Litografiska akademin för 

mandatperioden 2023-2026”, 2023-01-11. 
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§ 20 Information om kurser och konferenser 
KFN 2023/4 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen om kurser och konferenser till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen om kurser och 

konferenser till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-

02-21. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 12/2023 ”Information om kurser och 

konferenser”, 2023-02-07. 
 Inbjudan till - Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet 2023-03-29. 
 Inbjudan till - Demokratidagen 2023-04-19. 
 Inbjudan till - Bibliotopia 2023-04-26. 
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§ 21 Information 
KFN 2023/3 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter, ordföranden samt nämndens 
deltagande i styrelser. 

Fritidsenheten 

 Passersystemet i badhuset Forshallen kommer att uppdateras med ny hårdvara och 
mjukvara. 

 Folkhälsorådet har beviljat första delen av kultur- och fritidsnämndens ansökan om 
folkhälsomedel till projekt för att utveckla området Hellidsberget med fokus på rörelse 
och aktiviteter. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Kulturrådet har fördelat bidrag till kommunala folkbibliotek för kompetenshöjande 
insatser inom läsfrämjandelyftet 2022. 

 Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beviljat Bibliotek Mellansjö 100 000 kr i 
stöd för en förstudie för att skapa ett digidelcenter, som syftar till att öka digital 
delaktighet i samhället. 

 Musik i Tidaholms vårprogram delades ut. 

Besöksenheten 

 Rapport om besökssiffror för januari 2023. 

Folkhälsa 

 All personal som är anställd av Tidaholms kommun kommer under våren att erbjudas 
utbildning i våld i nära relation. 

 Informationsfolder om Kvinnovecka 6-12 mars 2023 delades ut. 

Förvaltningen 

 Inbjudan till Tidaholms Idrottshistoriska Förenings årsmöte 2023 har inkommit. 
 Förfrågan från Svenska Frisksportförbundet angående möjlighet att arrangera riksläger i 

Tidaholm sommaren 2024 har inkommit till Tidaholms kommun. Möjligheten undersöks 
av förvaltningen. 
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Ordföranden 

 Rapport från Skaraborgsdagen 25 januari, där förvaltningschefen och ordföranden deltog. 
 Rapport från Framtidsdagen 27 januari, där förvaltningschefen, folkhälsostrategen och 

kultur- och fritidsnämndens presidium deltog. 
 Nämndens presidium samt förvaltningschefen och enhetschefen för fritid har träffat 

Tidaholms GIF angående föreningens kommande bidragsansökningar. 
 Nämndens presidium kommer att delta på möte om besöksnäringen för ledande politiker 

i Västsverige 3 mars. Mötet anordnas av Turistrådet Västsverige. 
 Ordföranden kommer att delta på Träffpunkt Idrott 9 mars tillsammans med 

förvaltningschefen. 
 Ordföranden kommer att vara invigningstalare vid Smides-SM 17 juni 2023. 
 Ordföranden ingår i nytt nätverk för kultur- och fritidsnämndsordföringar i Skaraborg 

genom Skaraborgs Kommunalförbund. 

Nämndens deltagande i styrelser 

 Bengt Karlsson (S) har deltagit på Musik i Tidaholms senaste styrelsemöte. 
 Nämndens presidium närvarade vid Folkhälsorådets sammanträde 21 februari. 
 Yvonne Andersson (L) kommer att delta på Tidaholms Riksteaterförenings årsmöte 23 

mars. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 13/2023 ”Information”, 2023-02-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren 2023-01-31. 
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