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Beslutande 
Ida Davidsson (VT) ordförande, Bengt Karlsson (S) vice ordförande, Pia Logård (SD), Yvonne 
Andersson (L), Per-Erik Vrang (M), Lisa Öhgren (S), Asem Alkordi (S) 

Ersättare 
Håkan Daremark (KD), Lennart Nilsson (SD), Jasmin Dzafo (VT), Malin Andersson (S)  
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Pema Malmgren kultur- och fritidschef, Åsa Sjögren nämndsekreterare, Ove Jansson 
förvaltningsekonom och biblioteksutvecklare §§ 7-8, Daniel Andersson enhetschef Fritid § 7, 
Johanna Andersson enhetschef Kultur § 7, Antonia Karlsson enhetschef Besöksverksamhet § 7, 
Malin Gustafsson folkhälsostrateg § 7, Anna Erixon arbetsledare badhus § 7, Carola Frej 
verksamhetsledare kultur § 7, Anja Praesto museiintendent § 7 

Justering 
Utses att justera: Bengt Karlsson (S) 

Justeringens tid: 2023-01-23  

Ida Davidsson (VT), ordförande Åsa Sjögren, sekreterare
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§ 1 Godkännande av föredragningslista 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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§ 2 Beslut om val av kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 
KFN 2023/9 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o utse följande till ledamöter i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2023-01-01—2026-12-31: 

- Ida Davidsson (VT) 
- Pia Logård (SD) 
- Bengt Karlsson (S) 

o utse följande till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 
2023-01-01—2026-12-31: 

- Yvonne Andersson (L) 
- Per-Erik Vrang (M) 
- Lisa Öhgren (S) 

o utse Ida Davidsson (VT) till ordförande i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-12-31. 

o utse Bengt Karlsson (S) till vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden, antaget 2021-12-20, ska nämnden utse ett 
arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden ska välja en ordförande 
och en vice ordförande bland arbetsutskottets ledamöter. 

Förslag till beslut 
- Per-Erik Vrang (M) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse följande till 

ledamöter i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-
12-31: 

- Ida Davidsson (VT) 
- Pia Logård (SD) 

- Lisa Öhgren (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Bengt Karlsson (S) till 
ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-12-
31. 

- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse följande till ersättare i 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-12-31: 

- Yvonne Andersson (L) 
- Per-Erik Vrang (M) 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Lisa Öhgren (S) till 
ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-12-
31. 
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- Per Erik Vrang (M) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Ida Davidsson (VT) 
till ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—
2026-12-31. 

- Lisa Öhgren (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Bengt Karlsson (S) till 
vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—
2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 

2023-2026”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-10. 
 Reglemente kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-20. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

6



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2023-01-17 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Beslut om val av representanter till 
arbetsgrupper för mandatperioden 2023-2026 
KFN 2023/10 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o utse Per-Erik Vrang (M) till ledamot i Fiskegrupp för perioden 2023-01-01--2026-
12-31. 

o utse Malin Andersson (S) till ersättare i Fiskegrupp för perioden 2023-01-01--
2026-12-31. 

o utse Jasmin Dzafo (VT) till ledamot i Litografiska Akademin för perioden 2023-01-
01--2026-12-31. 

o utse Lisa Öhgren (S) till ombud i Litografiska Akademin för perioden 2023-01-01--
2026-12-31. 

o utse Bengt Karlsson (S) till ledamot i Musik i Tidaholm för perioden 2023-01-01--
2026-12-31. 

o utse Yvonne Andersson (L) till ledamot i Tidaholms Riksteaterförening för 
perioden 2023-01-01--2026-12-31. 

o utse Jasmin Dzafo (VT) till ledamot i Tidaholms Konstförening för perioden 2023-
-01-01-2026-12-31. 

o utse Lennart Nilsson (SD) till ombud till årsmöte i Skaraborgs Föreningsarkiv för 
perioden 2023-01-01--2026-12-31. 

o utse Asem Alkordi (S) till ombudsersättare i Skaraborgs Föreningsarkiv för 
perioden 2023-01-01--2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att välja representanter till Fiskegrupp, Litografiska 
Akademin, Musik i Tidaholm, Tidaholms Riksteaterförening, Tidaholms Konstförening och 
Skaraborgs Föreningsarkiv för perioden 2023-01-01—2026-12-31. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Per-Erik Vrang (M) till 

ledamot i Fiskegrupp för perioden 2023-01-01--2026-12-31. 
- Bengt Karlsson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Malin Andersson 

(S) till ersättare i Fiskegrupp för perioden 2023-01-01--2026-12-31. 
- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Jasmin Dzafo (VT) till 

ledamot i Litografiska Akademin för perioden 2023--01-01-2026-12-31. 
- Bengt Karlsson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Lisa Öhgren (S) till 

ombud i Litografiska Akademin för perioden 2023-01-01--2026-12-31. 
- Lisa Öhgren (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Bengt Karlsson (S) till 

ledamot i Musik i Tidaholm för perioden 2023-01-01--2026-12-31. 
- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Yvonne Andersson (L) 

till ledamot i Tidaholms Riksteaterförening för perioden 2023-01-01--2026-12-31. 
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- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Jasmin Dzafo (VT) till 
ledamot i Tidaholms Konstförening för perioden 2023-01-01--2026-12-31. 

- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Lennart Nilsson (SD) till 
ombud till årsmöte i Skaraborgs Föreningsarkiv för perioden 2023-01-01--2026-12-31. 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Asem Alkordi (S) 
till ombudsersättare i Skaraborgs Föreningsarkiv för perioden 2023-01-01--2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av representanter till arbetsgrupper för mandatperioden 2023-

2026”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-10. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Tidaholms Fiskevårdsområde 
Litografiska Akademin 
Musik i Tidaholm 
Tidaholms Riksteaterförening 
Tidaholms Konstförening 
Skaraborgs Föreningsarkiv 
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§ 4 Beslut om fastställande av sammanträdesplan 
för kultur- och fritidsnämnden år 2023 
KFN 2022/84 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och 

dess arbetsutskott för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott år 2023. 

Nämnd (tisdag)   Arbetsutskott (tisdag) 

17 januari 09.00 (gruppmöte 08.00)  - 

28 februari 09.00 (gruppmöte 08.00)  7 februari 8.30 

28 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  14 mars 8.30 

9 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)  25 april 8.30 

13 juni 09.00 (gruppmöte 08.00)  30 maj 8.30 

19 september 09.00 (gruppmöte 08.00)  5 september 8.30 

17 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)  3 oktober 8.30 

14 november 09.00 (gruppmöte 08.00)  31 oktober 8.30 

12 december 09.00 (gruppmöte 08.00)  28 november 8.30 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa 

sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fastställande av sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 

2023”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-10. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om sammanträdesplan för kultur- 

och fritidsnämnden år 2023”, 2022-10-11. 
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§ 5 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 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga informationen om 

inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2023-01-10. 
 Inkommen skrivelse angående förslag om att hålla badhuset öppet på sommaren, 2022-12-

31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 130/2022 ”Beslut om antagande av policy för investeringar”, 

2022-12-19. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling december 2022, 2022-12-16. 
 Missiv - ansvarsutövande KFN 2022, 2022-12-09. 
 Skrivelse angående boken "De utköpta - om chefer inom offentlig sektor som köps ut", 

2022-12-03. 
 Kommunstyrelsens beslut § 200/2022 ”Beslut om antagande av riktlinje för målstyrning”, 

2022-11-30. 
 Slutlig version: Riktlinje – Målstyrning. 
 Kommunstyrelsens beslut § 203/2022 ”Beslut om antagande av riktlinje för 

ärendeberedning”, 2022-11-30. 
 Slutlig version: Riktlinje – Ärendeberedning. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 120/2022 ”Beslut om revidering av strategisk plan och 

budget för år 2023-2025”, 2022-11-28. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 122/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

badhus”, 2022-11-28. 
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§ 6 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 
- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga informationen om 

kurser och konferenser till handlingarna. 

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

01-10. 
 Inbjudan till - Erfarenhetskonferens 2023-01-26—27. 
 Inbjudan till - Folk och Kultur 2023 2023-02-08—11. 
 Inbjudan till - Uppdrag kulturpolitik 2023-02-08. 
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2023 2023-03-07—09. 
 Inbjudan till - Utvärderingsringens konferenser mars 2023. 
 Inbjudan till - SKRs kulturkonferens 2023-10-17—18. 
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§ 7 Information om kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsledande tjänstepersoner informerar om kultur- och fritidsförvaltningen och kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 8 Information om verksamhetsplan och 
detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 
2023 
KFN 2022/111 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen om verksamhetsplan och detaljbudget för 

kultur- och fritidsnämnden för år 2023 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 

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

verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023 till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 

fritidsnämnden för år 2023”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-10. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96/2022 ”Beslut om verksamhetsplan och 

detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023”, 2022-12-13. 
 Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 
 Nyckeltal KFN 2022. 
 Analys 10-åriga investeringsbehov - 2024-2034. 
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§ 9 Övriga frågor 
 

Per-Erik Vrang (M) lyfter frågan angående situationen för föreningar med anledning av höga 
energipriser. 
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen har kontinuerlig kontakt med föreningarna och 
bedömningen är att situationen inte har förändrats sedan många föreningar svarade på den enkät 
som i höstas skickades ut till de föreningar som har egna anläggningar och byggnader. 
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