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§§ 13-26 

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

Tjänstgörande ersättare 
Halina Gustavsson (L)  

Ersättare 
Victor Karlsson (L), Ulla Brissman (S).  

Tjänstepersoner 
Pema Malmgren, Åsa Sjögren, Johanna Aldén, Carola Gustafsson § 25. 

Justering 
Utses att justera: Bengt Karlsson (S) 

Justeringens tid: 2022-04-05  

Anneli Sandstedt (C), ordförande Johanna Aldén, sekreterare

Bengt Karlsson (S), justerare 
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§ 13 Beslut om månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022 
KFN 2022/34 

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

överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022. 

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

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 13/2022 ”Beslut om månadsrapport 

för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022”, 2022-03-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari 

år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-08. 
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 14 Beslut om redovisning av utförda kontroller 
enligt kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan för år 2021/2022 
KFN 2022/35 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisning av utförda kontroller enligt 

kontrollplanen för år 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport med redovisning av utförda kontroller enligt kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan för år 2021/2022. 

Uppföljning av kontroller och framtagna åtgärder som upptas i den interna kontrollplanen har 
sammanfattats i en rapport. 

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

utförda kontroller enligt kontrollplanen för år 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 14/2022 ”Beslut om redovisning av 

utförda kontroller enligt kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan för år 
2021/2022”, 2022-03-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Redovisning av utförda kontroller enligt kultur- och fritidsnämndens 
interna kontrollplan för år 2021/2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-
08. 

 Redovisning av utförda kontroller enligt kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan 
för år 2021/2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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§ 15 Beslut om rapport systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022 
KFN 2022/36 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2022 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om 
arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra ska det förbättras.  
 
Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i april månad.  
 
Denna rapport avser perioden mars 2021 – mars 2022. 

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

rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 15/2022 ”Beslut om rapport 

systematiskt arbetsmiljöarbete 2022”, 2022-03-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2022”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2022-03-08. 
 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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§ 16 Beslut om val av kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
KFN 2022/41 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande ska väljas till kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott för perioden 2022-03-29 till 2022-12-31: 
 
Ledamöter: 
Anneli Sandstedt (C), ordförande 
Bengt Karlsson (S), vice ordförande 
Per-Erik Vrang (M) 
 
Ersättare: 
Christopher Vipond (MP) 
Christina Forsling (SD) 
Michelle Hjerp Holmén (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kultur- och fritidsnämnden och 2022-02-28 förrättade kommunfullmäktige val av sju ledamöter 
(varav en ordförande och en vice ordförande) och fem ersättare till nämnden 2022-02-28- 2022-
12-31. 

Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden utse ett arbetsutskott som består 
av tre ledamöter och tre ersättare (varav en ordförande och en vice ordförande). 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att följande ledamöter och 

ersättare ska väljas till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-03-29 
till 2022-12-31: 
 
Ledamöter: 
Anneli Sandstedt (C), ordförande 
Per-Erik Vrang (M) 
 
Ersättare: 
Christopher Vipond (MP) 
Christina Forsling (SD) 
 

- Michelle Hjerp Holmén (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att följande 
ledamot ska väljas till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-03-29 
till 2022-12-31: 
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Ledamot: 
Bengt Karlsson (S), vice ordförande 
 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att följande ersättare ska 
väljas till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2022-03-29 till 2022-12-
31: 
 
Ersättare: 
Michelle Hjerp Holmén (S) 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre föreslagna ledamöter till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja dessa för perioden 2022-
03-29 till 2022-12-31. 

Ordföranden konstaterar att det finns tre föreslagna ersättare till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja dessa för perioden 2022-
03-29 till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2022-03-08. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Beslut om revidering av delegationsordning för 
kultur- och fritidsnämnden 
KFN 2022/37 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att revidera kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen. Detta 
föranleder att respektive delegationsordning behöver ändras. 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 
delegationsordningar samt att genomföra övriga ändringar som kommunstyrelsen beslutat om. 

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 enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 17/2022 ”Beslut om revidering av 

delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden”, 2022-03-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-18. 
 Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 18 Beslut om återrapportering av 2021 års 
statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i 
åldrarna 6-15 år 
KFN 2022/23 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga återrapporteringen av 2021 års statsbidrag 

till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-
15 år till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till kommuner för att stödja dessa i 
arbetet att genomföra avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år 
under 2021.   

Mottagare av statsbidraget skulle senast 28 februari 2022 återrapportera till Socialstyrelsen hur 
bidraget använts. Förvaltningen har skickat in återrapportering via det webbformulär som 
Socialstyrelsen tillhandahåller. 

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

av 2021 års statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn 
och unga i åldrarna 6-15 år till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2022 ”Beslut om återrapportering 

av 2021 års statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn 
och unga i åldrarna 6-15 år”, 2022-03-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner för avgiftsfria 
och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år”, kultur- och fritidschef 
Pema Malmgren, 2022-03-08. 

 Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra 
lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. 
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§ 19 Beslut om begäran om yttrande angående 
förslag till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell 
KFN 2022/12 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående förslag till revidering av 

riktlinje för internhyresmodell till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-04-10. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna yttrandet angående 

förslag till revidering av riktlinje för internhyresmodell till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 19/2022 ”Beslut om begäran om 

yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2022-03-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 188/2021, ”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Reviderad riktlinje internhyresmodell 2021-11-03.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Beslut om ansökan från BK Tranan om bidrag 
för användande av Gotlandsränna 
KFN 2022/26 

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

banhyra höstterminen 2021 med 5 590 kr.  

Sammanfattning av ärendet 
BK Tranan ansöker om bidrag för täckning av banhyra för höstterminen 2021. 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 5 590 kr för höstterminen 2021. 

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

Tranan för merkostnad av banhyra höstterminen 2021 med 5 590 kr.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 20/2022 ”Beslut om ansökan från BK 

Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna”, 2022-03-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna”, 

enhetschef fritid Daniel Andersson, 2022-03-07. 
 Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna, 2022-02-08 

Sändlista 
BK Tranan 
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§ 21 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 2022-06-

30. 

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 är 2022-03-31. 

Tidaholms GIF ansöker om anstånd med redovisning till 2022-06-30 med anledning av att arbetet i 
vinter har försenats på grund av snö och tjäle i marken.  

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

redovisning till 2022-06-30. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF om anstånd med redovisning”, enhetschef 

fritid Daniel Andersson, 2022-03-21. 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2022-03-16. 
 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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§ 22 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-02-02—03-08. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-02-02 2.1 Öppettider 
Badhuset Forshallen 
håller tillfälligt stängt 
kl. 14-18 4/2. 

2022-02-09 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
11/2 kl. 17-23 och 
12/2. 

2022-02-11 2.6 Bidrag till studieförbund 

Utbetalning av bidrag 
till studieförbund och 
RF-SISU Västra 
Götaland 

2022-02-15 2.3 Bidrag till arrangemang 

KFN 2022/27 
Beviljat bidrag om 
3 500 kr till 
Klassbollen 2022 

2022-02-15 2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt Spellagen 

KFN 2022/28 
Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Tidaholms GIF.  

2022-02-28 3.1 Beslutsattestanter 
KFN 2022/40 
Ändring av 
beslutsattestanter 

 

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

till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 22/2022 ”Delegationsbeslut”, 2022-

03-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-08. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-02-02—03-08. 
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§ 23 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 § 23/2022 ”Inkomna skrivelser och 

beslut”, 2022-03-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-03-08. 
 Kallelse till årsmöte vid Skaraborgs föreningsarkiv 2022, 2022-03-11. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 19/2022 ”Val av kultur- och fritidsnämnd”, 2022-02-28. 
 Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022, 2022-02-24. 
 Inbjudan till Tidaholms Idrottshistoriska Förenings årsmöte 2022, 2022-02-14. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - William Bill Haberman, 2022-02-14. 
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2022 ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, 2022-02-09. 
 Utkast: Delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 Slutlig version: Delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 Kommunstyrelsens beslut § 26/2022 ”Beslut om uppföljning av nämndernas arbete med 

intern kontroll 2020/2021”, 2022-02-09. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling februari 2022, 2022-02-09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2022 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2022-01-31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 6/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

idrottshall”, 2022-01-31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 7/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

ishallen”, 2022-01-31. 
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§ 24 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 § 24/2022 ”Kurser och konferenser”, 

2022-03-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

03-08. 
 Inbjudan till - Västra Götalands mångfald & hållbara livsmedel 2022-03-30. 
 Inbjudan till - Allt du behöver veta om kulturpolitiken 2022-04-07. 
 Inbjudan till - Temadag: Tillgänglighet till naturen 2022-04-08. 
 Inbjudan till - Demokratidagen 2022 2022-04-28. 
 Inbjudan till - SFKs Årskonferens 2022-08-23--25. 
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§ 25 Information 
KFN 2022/3 

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

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

Fritidsenheten 

 Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad öppnade för säsongen den 17 mars. 
 Enhetschef Fritid har deltagit i möte med Västkuststiftelsen och Hjo kommun angående 

Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 
 Inbjudan till möten med idrottsföreningarna (ungdomsledare + ordförande + 1) 29 och 30 

mars har skickats ut. 
 Planering av sommarlovsaktiviteter och idrottsskola pågår. 
 Projektering renovering ishall pågår. 
 Förstudie renovering badhus pågår. 
 Dialog pågår kring eventuell ersättningslokal för mötesrum till Tidaholms Idrottshistoriska 

Förening i Idrottshallen. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Ett möte inför kulturhelgen i höst genomfördes med utställare den 17 mars. 
 Planering av nationaldagsfirande och sommaraktiviteter på Turbinhusön pågår.  
 Biblioteket kommer att teckna avtal för tjänsten Bibblix, en bokapp för barn och unga, 

från och med 1 april.  
 Skaraborgs 15 kommuner kommer att skicka in ny gemensam ansökan gällande projektet 

Shared Reading. 
 Information om personalsituation. 
 Presentation av ny budget- och skuldrådgivare. 

Besöksenheten 

 Turistbyrån har tryckt en Tidaholmskarta för år 2022. 
 Besöksnäringsrådet, vars fokus ligger på att skapa samverkan mellan företag, har startats 

upp igen. 
 Kräftfiskenätverket i Skaraborg har lagts ner då behov av detta nätverk inte längre finns. 
 Outdoor Hökensås anordnar nätverksträff den 5 april. 
 SM i smide kommer att hållas i Tidaholm i juni. 
 Inventeringar i ny version av Tillgänglighetsdatabasen pågår. 

 

17



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-03-29 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förvaltningen 

 Kommunen har en organisation för mottagande av flyktingar från Ukraina. 
 Nämndens verksamheter kommer att ta emot feriepraktikanter under sommarlovet. 
 Planering av påsklovsprogram pågår och kommer att publiceras på kommunens hemsida. 

Nämndens deltagande i styrelser 

 Vice ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms årsmöte. 
 Litografiska Akademin håller årsmöte 31 mars. 
 Presidiet har deltagit vid Tidaholms Teaterförenings årsmöte. 
 Lars-Ove Larsson (V) har deltagit på Tidaholms Fiskevårdsområdes årsmöte. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 25/2022 ”Information”, 2022-03-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-08. 
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§ 26 Mötet avslutas 
 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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