
 1/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Digitalt möte/Stadshuset Sessionssalen, 2021-09-14 kl. 09:00-11:30 
§§ 72-81 

 
 
Beslutande 
Bengt Karlsson (S) ordförande, Anneli Sandstedt (C), Michelle Hjerp Holmén (S), Lisa Öhgren 
(S), Lars-Ove Larsson (V), Per-Erik Vrang (M), Christina Forsling (SD)  
 
Ersättare 
Ulla Brissman (S), Asem Alkordi (S) §§ 72-80, Christopher Vipond (MP), Halina Gustavsson (L), 
Lisa Andersson (M) 
 
Tjänstepersoner 
Pema Malmgren, Åsa Sjögren, Louise Holmvik § 72, Daniel Andersson §§ 74-80 
 
Justering 
Utses att justera: Per-Erik Vrang (M) 
Justeringens tid: 2021-09-24 
 

Underskrift sekreterare  
 Åsa Sjögren 

Underskrift ordförande  
 Bengt Karlsson (S) 

Underskrift justerare  
 Per-Erik Vrang (M)  

 
 

1



 2/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-09-24 – 2021-10-16 
 
Nämnd/styrelse 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-09-14 
 
Protokollet förvaras: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Underskrift 
 

Åsa Sjögren 
 
 
  

2



 3/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 
§ 72 Beslut om delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden 

avseende januari - augusti år 2021 
4 

§ 73 Beslut om rapport från unga kommunutvecklare 2021 5 
§ 74 Beslut om rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-

2021-05-31 
6 

§ 75 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till 
anläggning av ny 5-mannaplan 

7 - 8 

§ 76 Information om förslag till hyresavtal med Tidaholms 
Gymnastiksällskap 

9 

§ 77 Delegationsbeslut 10 
§ 78 Inkomna skrivelser och beslut 11 - 

12 
§ 79 Kurser och konferenser 13 
§ 80 Information 14 - 

15 
§ 81 Mötet avslutas 16 

3



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/77 

§ 72 Beslut om delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari - augusti år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-augusti år 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har delvis genomförts enligt plan när 
det varit möjligt och enligt de allmänna råd och restriktioner som funnits med 
anledning av covid-19-pandemin. De beslutade anpassningsåtgärderna för 
2021 var beroende av ombyggnationer av huset på Vulcanön och 
bibliotekshuset. 
 
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 främst covid-19-pandemin och möjligheten 
för ett säkert öppnande. 
 
Investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden 

avseende januari - augusti år 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-09-07. 

 Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari – 
augusti år 2021. 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 56/2021 ”Beslut om 
delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti 
år 2021”, 2021-08-31. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/75 

§ 73 Beslut om rapport från unga kommunutvecklare 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om rapport 
från unga kommunutvecklare 2021 till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om rapport från unga kommunutvecklare 2021. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen om rapport från unga kommunutvecklare 2021 till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslut § 57/2021 ”Beslut om 

rapport från unga kommunutvecklare 2021”, 2021-08-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport från unga kommunutvecklare 2021”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-08-23. 
 Rapport unga kommunutvecklare 2021 - Är gräset verkligen grönare i 

Tidaholm.
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2021/73 

§ 74 Beslut om rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-2021-
05-31 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om inkomna 
synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-maj 2021 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 
halvårsvis med statistik över typ av synpunkter och handläggningstider. 
Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 
 
Under perioden januari till maj 2021 har 11 synpunkter eller klagomål kommit 
in till kultur- och fritidsförvaltningen och alla har fått återkoppling inom 10 
dagar. För fem av dessa har svar ej varit önskat eller möjligt. För fyra 
synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest synpunkter, 55 %, gäller 
fritid och badhus. Synpunkterna handlar om information/webb, service och 
tjänster, öppettider/tillgänglighet och den fysiska miljön. Två av synpunkterna 
tas med vid framtida planering. Den ena synpunkten gäller förslag på hur vi 
skulle kunna öppna badhuset Forshallen på ett smittsäkert sätt med anledning 
av covid-19 och den andra synpunkten gäller förbättringsförslag angående 
Västra Vätterleden. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen 
januari-maj 2021 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 58/2021 ”Beslut om 

rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-2021-05-31”, 2021-08-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-2021-

05-31”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-08-23. 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari - maj 2021.
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2021/63 

§ 75 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till 
anläggning av ny 5-mannaplan 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IFK Tidaholm 
med max 30 % av ansökt belopp för anläggning av ny 5-mannaplan 
vilket blir 35 588 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag till anläggning av ny 5-mannaplan. 
Föreningen är i behov av ytterligare en 5-mannaplan för att kunna bedriva sin 
verksamhet framåt. Ansökt belopp uppgår enligt offerter till 118 625 kr 
inklusive moms. 
 
Planen ska anläggas i anslutning till Kamratgården. Den ersätter således ej 
den nuvarande 5-mannaplanen som kommer finnas kvar i drift. Föreningen 
har vid samtal uppgett att de har ökat sin verksamhet i synnerhet i de yngre 
åldrarna och att de är i behov av ytterligare en plan för de yngsta.  
 
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. 
 
Att anlägga en ny 5-mannaplan bedöms utveckla barn- och 
ungdomsverksamheten och bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 118 625 kr. 30 % av 
kostnaden blir 35 588 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till IFK Tidaholm med max 30 % av ansökt belopp för 
anläggning av ny 5-mannaplan vilket blir 35 588 kr. Bidraget betalas ut 
efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2021-12-31. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2021 ”Beslut om 

ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av ny 5-
mannaplan”, 2021-08-31. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning 
av ny 5-mannaplan”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-08-23. 

 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av ny 5-
mannaplan, 2021-05-25. 

 Offert fotbollsplan, 2021-05-25. 
 Stubbfräsning, 2021-05-25. 

 
Sändlista 
IFK Tidaholm
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§ 76 Information om förslag till hyresavtal med Tidaholms 
Gymnastiksällskap 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om förslag 
till hyresavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det har länge funnits önskemål från Tidaholms Gymnastiksällskap om 
permanent lokal för sin verksamhet.  
 
Från och med januari 2021 hyr inte kultur- och fritidsnämnden Idrottshallen. 
I strategisk plan och budget för 2022 föreslås att kultur- och fritidsnämnden 
återupptar hyra av Idrottshallen och skriver hyresavtal med Tidaholms 
Gymnastiksällskap. Investeringar behöver göras för att anpassa lokalen så att 
den passar för deras behov. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har dialog med samhällsbyggnadsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden angående förslag till hyresavtal. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen om förslag till hyresavtal med Tidaholms 
Gymnastiksällskap till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
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2021/2 

§ 77 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-05-26—08-24. 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-05-26 2.1 Öppettider 

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

2021-06-07 3.3 Inköp av material, 
varor och tjänster 

KOF 2021/74 
Snickeritjänster 
Barnens hus 

2021-06-11 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/64 
Beslut om 
stängning av 
Badhuset 
Forshallen vecka 
24-26 2021 med 
anledning av 
sommarsimskola 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 60/2021 

”Delegationsbeslut”, 2021-08-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-08-23. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-05-26--08-24. 
 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen vecka 24-26 2021 med 

anledning av sommarsimskola, 2021-06-11. 

10



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/1 

§ 78 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 § 61/2021 ”Inkomna 

skrivelser och beslut”, 2021-08-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-08-24. 
 Skrivelse till kommunen med uppmaning om att öppna upp 

Idrottshallen för idrottsföreningars bokningar, 2021-09-03. 
 Kommunstyrelsens beslut § 156/2021 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun maj månad år 2021”, 2021-08-
11. 

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

 Vision utser 2022 års kulturkommun, 2021-08-18. 
 Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020, 2021-06-30. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling juni 2021, 2021-06-24. 
 Skrivelse från Bilda Sydväst angående granskning av 2017-2019 års 

verksamhet, 2021-06-18. 
 Rapport från Folkbildningsrådet - Folkbildningens betydelse för 

samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning, 2021-06-
17. 

 Kommunstyrelsens beslut § 128/2021 ”Beslut om Uppföljning 
månadsrapport för Tidaholms kommun januari-april år 2021”, 2021-06-
09. 

 Månadsrapport april 2021 (Tidaholms kommun), 2021-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 133/2021 ”Beslut om Stråk- och 

handelsetableringsplan”, 2021-06-09. 
 Stråk- och handelsetableringsplan, 2021-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 137/2021 ”Beslut om inrättande av 

gemensam bemanningsenhet”, 2021-06-09. 
 Slutrapport gemensam bemanningsenhet, 2021-06-15. 
 Strategi – Bemanningsenheten, 2021-06-15. 
 Rutin – Bemanningsenheten, 2021-06-15. 
 Bilaga 1 Finansieringsmodell, 2021-06-15. 
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 Kommunstyrelsens beslut § 141/2021 ”Beslut om utredning av 
delegering av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds 
ansvarsområde”, 2021-06-09. 

 Skrivelse från studieförbunden angående bidragen till studieförbunden, 
2021-06-15. 

 Skrivelse från Tidaholms Hockeyförening angående utredningen om 
driften av ishallen, 2021-06-14. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 64/2021 ”Beslut om årsredovisning för 
Tidaholms kommun år 2020”, 2021-05-31. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 66/2021 ”Beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår 2020”, 2021-
05-31. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 71/2021 ”Beslut om årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, 2021-05-31. 

 Beslut om åläggande att lämna uppgifter enligt 
uppgiftsskyldighetslagen – gymanläggningar, 2021-06-07. 
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2021/4 

§ 79 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordföranden och vice 
ordföranden ska delta på Kulturting 2021 2021-10-08. 

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

 Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
aktuella kurser och konferenser. 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
ordföranden och vice ordföranden ska delta på Kulturting 2021 2021-
10-08. 

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 62/2021 ”Kurser 

och konferenser”, 2021-08-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-08-24. 
 Inbjudan till - Lunchkaféer för livskraftiga landsbygder hösten 2021. 
 Inbjudan till - Trygghetsdag 2021-09-21. 
 Inbjudan till - Digital konferens - EU:s fonder och program 2021-09-29. 
 Inbjudan till - utvecklingsnätverk - medborgardialog som ett 

systematiskt arbetssätt, september 2021-januari 2023. 
 Inbjudan till - Digitala utbildningsdagar om unga hbtqi-personers fritid 

2021-09-30--10-01. 
 Inbjudan till - Demokratidagen 2021 2021-10-01. 
 Inbjudan till - Kulturting 2021 2021-10-08. 
 Inbjudan till - Intern kontroll för nämndsledamöter 2021-10-27. 
 Inbjudan till - Utvärderingsringens fyra konferenser i november 2021. 
 Inbjudan till - Pep Forum 2021-11-10. 
 Inbjudan till - Inspirationsdag kultur och fritid 2021-11-10-11. 
 Inbjudan till - Besöksnäring på agendan 2021-11-24—25. 
 Inbjudan till - Mänskliga Rättighetsdagarna 2021-12-06—07. 
 Inbjudan till – Lärdagar SKR Kultur och fritid 2021-12-14-15 samt 

SKR:s kulturkonferens 2022-06-14-15. 
 Inbjudan till - Erfarenhetskonferens 2022 2022-01-27—28.
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2021/3 

§ 80 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 

 Alla bidragsansökningar och lokalbokningar för kommunens 
idrottsföreningar sker nu via Rbok, nytt lokalboknings- och 
föreningsbidragssystem. 

 Badhuset Forshallen är öppet med ordinarie öppettider och höstens 
aktiviteter är fastställda. 

 Badhuset Forshallen kommer att stängas under en period i höst på 
grund av reparation av reningssystemet. 

 Idrottshallarna är öppna och ordinarie verksamhet har startat och när 
restriktioner på grund av covid-19 upphävs 29 september kommer 
även publika evenemang att starta upp. 

 Möte med idrottsföreningarna (ordförande + ungdomsansvarig) som 
skulle genomföras 14 september är framflyttat till december. 

 Dialog pågår med Tidaholms Hockeyförening angående den pågående 
utredningen om alternativa driftsformer för ishallen. 

 Fröjereds IF har i skrivelse till kommunen uttryckt önskemål om att 
Idrottshallen skall öppnas upp då de bedömer att all deras verksamhet 
ej ryms i övriga hallar. 

 Kick On Cup, som skulle ersätta Giffcupen och genomföras i början av 
oktober, ställs in på grund av covid-19. 

 Sommararena Bruksvilleparken (sommarlovsaktiviteter) har haft 
många besökare och Idrottsskolan blev fullbokad. 

 Digitala lås har installerats på Tidaholms sommargård i Gamla 
Köpstad. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Yta för utomhusaktiviteter utanför bibliotekshuset är iordningsställd 
enligt medborgarförslag. 

 Förtidsröstning inför folkomröstning om äldreboendet Lindängens 
verksamhet har genomförts i bibliotekshusets stora sal. 

 Konservatorer arbetar med att ta fram en förstudie för restaurering av 
bibliotekshusets stora sal och en rapport förväntas bli klar inom kort. 

 Den öppna ungdomsverksamheten (#EnTrappaNer) har öppnat i 
anpassade lokaler i bibliotekshusets bottenplan och verksamheten har 
hittills haft många besökare. 
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 Projektet med att skapa ett kreativt rum, ett samarbete mellan 
biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten, har påbörjats. 

 Det har varit en bra sommar på Turbinhusön med många besökare i 
alla verksamheter. 

 Skejtytan i Bruksvilleparken har färdigställts och blivit välbesökt. 
 Planering inför Konstnatten pågår. 

 
Besöksenheten 

 Turistbyrån kommer att vara lokaliserad i biblioteket till och med 30 
september. 

 Arbetet inför öppning av Vulcanen pågår. 
 Fas 2 av ombyggnationen av Vulcanen planeras till september 2021. 
 Så levde vi förr kommer att genomföras för alla elever i årskurs 1 

under september. 
 Museet arrangerade visningar i C-magasinet under Kulturarvsdagarna 

11-12 september. 
 Information om det pågående Gestilren-projektet. 
 Planering inför Familjelördag på torget 18 september pågår. 

 
Förvaltningen 

 Annonsering om att det går att nominera till kultur- och fritidsnämndens 
stipendier senast 15 september har gjorts. 

 Årets miljörevision kommer genomföras i början av november. 
 Förvaltningen kommer att testa HealthWatch som är ett verktyg för att 

regelbundet stämma av arbetsmiljö och mående bland personal.  
 
Nämndens deltagande i styrelser 

 Ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms senaste styrelsemöte. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 63/2021 

”Information”, 2021-08-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2021-08-24.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 81 Mötet avslutas 
 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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