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§ 92 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kultur- och fritidsnämnden avseende november 
månad år 2022 
KFN 2022/110 

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

överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2022. 

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

helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende 

november månad år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-12-06. 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2022”, 2022-
11-29. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 93 Beslut om justering av hyresavgifter för 
kulturlokaler som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN 2022/116 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera hyresavgifter för kulturlokaler enligt 

upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 att anta nya hyresavgifter för kulturlokaler 
gällande från och med 2020-07-01. 

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag hyresavgifter: 

Kategori A: Föreningar, lokala studieförbund och kommunal verksamhet 

Kategori B: Företag och statlig/regional verksamhet 

Kategori C: Enskilda personer 

Kategori D: Offentlig fest med entréavgift 

Bibliotekshuset, stora salen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Kategori A Hyra hel dag 2 000 kr Hyra hel dag 2 100 kr 

 Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 000 kr Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 050 kr 

Kategori B Hyra hel dag 3 500 kr Hyra hel dag 3 675 kr 

 Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 800 kr Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 890 kr 

Kategori C Hyra hel dag 2 500 kr Hyra hel dag 2 625 kr 

 Hyra halv dag (kl. 14-21) 1 300 kr Hyra halv dag (kl. 14-21) 1 365 kr 

Kategori D Hyra hel dag 10 000 kr Hyra hel dag 10 500 kr 
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Övrigt Tillägg utbyggnad scen 

1 000 kr 

Helg  
2 000 kr 

Tillägg utbyggnad scen 

1 050 kr 

Helg  
2 100 kr 

 Tillägg extra städ 1 000 kr Tillägg extra städ 1 050 kr 

 Tillägg möblering 600 kr Tillägg möblering 630 kr 

 Portabel ljudanläggning 500 kr Portabel ljudanläggning 525 kr 

Hyra 
konferens Läktaren 500 

kr/tillfälle Läktaren 525 
kr/tillfälle 

 

Saga teaterbiografen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Kategori A Hyra hel dag 2 000 kr Hyra hel dag 2 100 kr 

 
Scenhyra för repetition halv 
dag (kl. 8-13, 14-21) 1 000 kr 

 

Scenhyra för repetition halv dag 
(kl. 8-13, 14-21) 

1 050 kr 

 

Kategori B+C 

 

Vid entrébelagda 
arrangemang 10% av 
biljettintäkterna dock lägst 
enligt hyresavgiften. 

3 500 kr Vid entrébelagda arrangemang 
10% av biljettintäkterna dock 
lägst enligt hyresavgiften. 

3 675 kr 

 Hyra halv dag (kl. 8-13, 14-
21) 1 800 kr  Hyra halv dag (kl. 8-13, 14-21) 1 890 kr 

Övrigt
  

Tillägg 
vaktmästare/scentekniker 

400 
kr/timme 

Tillägg 
vaktmästare/scentekniker 

420 
kr/timme 

 Tillägg extra städ 1 000 kr Tillägg extra städ 1 050 kr 

 

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att justera hyresavgifter för 

kulturlokaler enligt upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2022 ”Beslut om justering av 

hyresavgifter för kulturlokaler som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Justering av hyresavgifter för kulturlokaler som hyrs ut via kultur- och 

fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-14. 
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§ 94 Beslut om justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård 
som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden 
KFN 2022/113 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera hyresavgifter för idrottsanläggningar och 

Tidaholms sommargård enligt upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01, 
2024-01-01 samt 2025-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 att anta nya hyresavgifter för idrottsanläggningar 
och Tidaholms sommargård gällande från 2020-07-01, 2021-01-01 samt 2022-01-01. Detta beslut 
reviderades 2021-01-12 med anledning av att Rosenbergshallen togs bruk och att Idrottshallen 
sades upp. 2021-12-14 reviderades beslutet igen med anledning av att Idrottshallen återigen togs i 
bruk. Beslutet revideras senast 2022-02-22 då boxningslokalen i Idrottshallen och teorisalen i 
Rosenbergshallen fick hyresavgift motsvarande en halv hall. 

Med anledning av ökade kostnader för föreningar med egna idrottsanläggningar föreslås en 
generell ökning av anläggningsbidragen för 2023. Dock kommer denna höjning inte motsvara hela 
kostnadsökningen. Hyresavgifterna för kommunens idrottsanläggningar är subventionerade och 
likställighetsprincipen gör därför att de bör följa den allmänna kostnadsutvecklingen för att 
korrelera med anläggningsbidragen.  

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01, 2024-01-01 
samt 2025-01-01. 

För att föreningarna ska få möjlighet att ta höjd för ökade hyreskostnader bör vissa hyresavgifter 
höjas stegvis under en treårsperiod. Hyresavgifter för övriga bokare samt andra kommuner kan 
höjas redan år ett. 

Förslag hyresavgifter: 

Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet inomhus 

Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 

Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 

Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 
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Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen), Idrottshallen (stora 
salen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A Kronor per timme 65 69 72 75 

Kategori B Kronor per timme 85 90 94 98 

Kategori C Kronor per timme 250 300 300 300 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 600 640 670 700 

Övriga matcher Kronor per timme 120 130 135 140 

Övriga arrangemang Kronor per timme 250 300 300 300 

Hyra endast 
teorisal/gympasal      

Kategori A Kronor per timme 32,50 34,50 36 37,50 

Kategori B Kronor per timme 42,50 45 47 49 

Kategori C Kronor per timme 42,50 45 47 49 

Kategori D Kronor per timme 175 225 225 225 

 

Forshallen (lilla salen) 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A Kronor per timme 50 53 55 57 

Kategori B Kronor per timme 60 64 67 70 

Kategori C Kronor per timme 110 130 130 130 

Kategori D Kronor per timme 200 250 250 250 
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Forshallen (simhallen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2023 År 2024 År 2025 

TSS Kronor per timme 65 69 72 75 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme 120 130 135 140 

Hyra av simhall       

Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 900 900 900 

Mer än 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 1 200 1 800 1 800 1 800 

Skolor från andra kommuner Kronor per timme 600 900 900 900 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 875 1 875 1 875 

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 3 750 3 750 3 750 

Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 1 100 1 100 1 100 

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 2 200 2 200 2 200 

Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 5 000 5 000 5 000 

Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      

Under öppettid Kronor per timme 300 450 450 450 

Övrigt      

Hyra av simbana (entréavgift 
tillkommer) Grundavgift 100 150 150 150 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 150 150 150 
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Mermaidingkalas under 
öppettid (30 min lektion, inkl. 
fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 120 180 180 180 

Mermaidingkalas utanför 
öppettid (30 min lektion, inkl. 
fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 30 + hyra 
av simhall 

40 + hyra 
av simhall 

40 + hyra 
av simhall 

40 + hyra 
av simhall 

Prova på mermaiding under 
öppettid (30 min lektion) Kronor per barn/vuxen 50 + 

entréavgift 
75 + 
entréavgift 

75 + 
entréavgift 

75 + 
entréavgift 

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 50 50 50 

 

Ishallen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A Kronor per timme 65 69 72 75 

Kategori B Kronor per timme 130 140 150 160 

Kategori C Kronor per timme 270 400 400 400 

Kategori D Kronor per timme 450 600 600 600 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 600 640 670 700 

Övriga matcher Kronor per timme 120 130 135 140 

 

Konstgräsplan 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning hel plan  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A, B, C Kronor per timme 65 69 72 75 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 

Träning halv plan     

Kategori A, B, C Kronor per timme 55 55 55 57 
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Kategori D Kronor per timme 350 350 350 350 

Match hel plan      

Kategori A, B, C Kronor per match 600 640 670 700 

Kategori D Kronor per timme 350 600 600 600 

 

Tidaholms sommargård 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2023 År 2024 År 2025 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 2 000 2 000 2 300 2 300 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 600 2 600 3 000 3 000 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 4 000 4 000 4 600 4 600 

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200 200 230 230 

Återbud senast en 
månad innan Kronor 750 750 1 000 1 000 

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan* 
Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01, 2024-01-01 
samt 2025-01-01. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att justera hyresavgifter för 

idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård enligt upprättat förslag som ska gälla från 
och med 2023-01-01, 2024-01-01 samt 2025-01-01. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 97/2022 ”Beslut om justering av 

hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden”, 2022-11-29. 

 Tjänsteskrivelse ”Justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms 
sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2022-11-14. 

Sändlista 
Berörda föreningar i Tidaholms kommun 
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§ 95 Beslut om justering av priser för badhuset 
Forshallen 
KFN 2022/119 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera priser för badhuset Forshallen enligt 

upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Priserna för badhuset Forshallen reviderades senast 2018-01-01 och därför är det motiverat med 
en justering som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag priser: 

Aktivitet   Nuvarande pris Förslag nytt pris 

Entré bad+motion  50  60 

Entré bad barn 0-5 år  10  20 

Entré bad barn 6-15 år  30  40 

Entré bad+motion+relax  75  90 

Årskort bad+motion  1 500  1 800 

Årskort bad barn 6-15 år  700  850 

Årskort bad+motion pensionär/studerande 1 100  1 300 

Årskort bad+motion+relax  2 000  2 400 

Årskort bad+motion+relax pensionär/ 1 500  1 800 
studerande 

10-kort bad+motion  400  500 

10-kort bad barn 6-15 år  250  300 

10-kort bad+motion pensionär/studerande 350  420 

10-kort bad+motion+relax  650  800 

10-kort bad+motion+relax pensionär/ 600  720 
studerande 
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Vattenträning   80  90 

10-kort vattenträning  720  800 

Simskola   600  700 

Sommarsimskola  600  700 

Babysim   700  800 

Priserna för badhuset Forshallen reviderades senast 2018-01-01 och därför är det motiverat med 
en justering som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att justera priser för badhuset 

Forshallen enligt upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 98/2022 ”Beslut om justering av 

priser för badhuset Forshallen”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Justering av priser för badhuset Forshallen”, enhetschef Fritid Daniel 

Andersson, 2022-11-14. 
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§ 96 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget 
för kultur- och fritidsnämnden för år 2023 
KFN 2022/111 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och detaljbudget för år 

2023. 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till investeringsbehov för år 

2024-2034. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta verksamhetsplan och 

detaljbudget för år 2023. 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna förslag till 

investeringsbehov för år 2024-2034. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 99/2022 ”Beslut om verksamhetsplan 

och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 

2023”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-21. 
 Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 
 Nyckeltal KFN 2022. 
 Analys 10-åriga investeringsbehov - 2024-2034. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 97 Beslut om beslutsattestanter från och med 
2023-01-01 
KFN 2022/112 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa listan över beslutsattestanter från och 

med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför årsskiftet behöver nytt beslut fattas om gällande beslutsattestanter. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa listan över 

beslutsattestanter från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 100/2022 ”Beslut om 

beslutsattestanter från och med 2023-01-01”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter från och med 2023-01-01”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2022-11-21. 
 Beslutsattestanter fr o m 2023-01-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 98 Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
KFN 2022/117 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att förvaltningschefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
upphäva dem. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-09 att införa anställningsrestriktioner med omedelbar 
verkan. Restriktionerna innebär att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. All rekrytering ska ske i samråd med personalenheten. Anställningsrestriktionerna 
gäller tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva dem. 

Eftersom varje nämnd är anställningsmyndighet för sin personal kan kommunstyrelsen inte fatta 
beslut om anställningsrestriktioner för övriga nämnder. De ekonomiska utmaningarna gäller dock 
hela kommunen, det vill säga samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har därför beslutat att uppmana 
nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal.  

Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

Anställningsrestriktionerna innebär att förvaltningschefen måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva restriktionerna. 
Innan rekrytering sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att förvaltningschefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
upphäva dem. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 101/2022 ”Beslut om införande av 

anställningsrestriktioner”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Införande av anställningsrestriktioner”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2022-11-21. 
 Kommunstyrelsens beslut § 179/2022 ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, 

2022-11-09. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 99 Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för 
energibesparing 
KFN 2022/118 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att vidta 

åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. 
De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, 
vilket slår hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande 
betydelse att minska användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen. 
Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av 
den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, en ledande roll i 
arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen. 

Regeringen har uppdragit åt statliga myndigheter att, till och med den 31 mars 2023, vidta möjliga 
och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Mot bakgrund av det 
rådande läget är det angeläget att även Tidaholms kommun vidtar nödvändiga åtgärder för att på 
kort sikt minska elanvändningen.  

En rad omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt har ökat 
risken för frånkoppling av el enligt Svenska kraftnät. Trots att elproduktionen i landet liksom 
överföringskapaciteten från norr till söder har varit hög under året har risken för effektbrist 
kommande vinter ökat i södra Sverige.  

Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommunstyrelsen 2022-11-09 att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 
2023. Kommunstyrelsen beslutade också att uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och 
valnämnd) att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra till kultur- och 

fritidsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 102/2022 ”Beslut om uppdrag om att 

vidta åtgärder för energibesparing”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag om att vidta åtgärder för energibesparing”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-21. 
 Kommunstyrelsens beslut § 186/2022 ”Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för 

energibesparing”, 2022-11-09. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 

22



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-12-13 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 100 Beslut om kulturbidrag 2023 
KFN 2022/53 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kulturbidrag för 2023 enligt upprättat 

förslag efter justering av kulturbidrag till Holma Baltak Bygdegårdsförening till 20 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
De flesta kultur- och hembygdsföreningarna i Tidaholms kommun ansöker årligen om 
kulturbidrag. Ansökningar om kulturbidrag för 2023 har inkommit och sammanställts. 

Ansökningar om kulturbidrag för 2023 har sammanställts och ett förslag på fördelning har gjorts 
utifrån inkomna ansökningar och gällande bidragsriktlinjer.  

Föreningens namn 
Beslut 
2022 

Ansökt 
2023 

Förslag 
2023 

Daretorps Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Daretorpsbygdens 
Intresseförening 5 000 5 000 5 000 
De ungas hus i Daretorp 5 000 4 000 5 000 
Dimbo Byalag 14 000 14 000 14 000 
Dimbobygdens Fornm och 
Hembf. 5 000 5 000 5 000 
Dimbo IF 5 000 5 000 5 000 
Dusty Road Blues 12 000 20 000 12 000 
Frid. Fröj. Korsberga 
Hembygdsförening 2 500 2 500 2 500 
Fröjereds Samhällsförening       
Hellidens Folkhögskola 55 000 125 000 55 000 
Hellidens Trädgård 5 000     
Holma Baltak 
Bygdegårdsförening 14 000 45 500 20 000 
Hångsdala Samhällsförening 5 000 5 000 5 000 
Härja Hembygdsförening 5 000 15 000 5 000 
Klämmesbo Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Kymbo Byalag 5 000 5 000 5 000 
Labbåsrevyn 12 000 12 000 12 000 
Lena Gille 2 500 8 000 2 500 
Litografiska Akademin 200 000 450 000 200 000 
Litografins Vänner 2 500 5 000 2 500 
Logen 204 Vulcan av IOGT-
NTO   10 000 5 000 
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Mobackens Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Musikföreningen Rocken 5 000 6 000 5 000 
Musik i Tidaholm 27 000 30 000 27 000 
Ottravads Hembygdsförening 5 000 4 000 5 000 
Suntaks Sockenstugeförening 5 000 6 000 5 000 
Tidaholms Biodlarförening 2 500 3 000 2 500 
Tidaholms Blåbandsförening 2 500 2 500 2 500 
Tidaholms Folkets Park upa 65 000 65 000 65 000 
Tidaholms Fotoklubb 2 500 6 768 2 500 
Tidaholms Genealogiska 
Förening 2 500 5 000 2 500 
Tidaholms Hembygdsförening 2 500 4 000 2 500 
Tidaholms Konstförening 7 000 7 500 7 000 
Tidaholms Naturskyddsförening 2 500 3 000 2 500 
Tidaholms Närradioförening 9 000 15 000 9 000 
Tidaholms Riksteaterförening 32 000 40 000 32 000 
Velinga Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Vulcans Musikkår 7 000 15 000 7 000 
Vättaks Byalag 2 500 3 000 2 500 
Vättaksgårdens ek. förening 5 000 6 000 5 000 

 559 000 977 768 565 000 
 
Antalet inkomna ansökningar ser i stort ut som tidigare år med några förändringar vilket gör att 
gällande bidragsriktlinjer går att tillämpa utifrån avsatt budgetutrymme.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja kulturbidrag för 

2023 enligt upprättat förslag efter justering av kulturbidrag till Holma Baltak 
Bygdegårdsförening till 20 000 kr. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 103/2022 ”Beslut om kulturbidrag 

2023”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Kulturbidrag 2023”, enhetschef Kultur Johanna Andersson, 2022-11-21. 
 Inkomna ansökningar. 

Sändlista 
Berörda föreningar 
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§ 101 Beslut om anläggningsbidrag 2023 
KFN 2022/69 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja anläggningsbidrag för 2023 enligt upprättat 

förslag med 8 % påslag efter avrundning. 

Sammanfattning av ärendet 
Anläggningsbidrag kan sökas av idrottsföreningar i Tidaholms kommun med egen ägd eller hyrd 
anläggning. Ansökningar om anläggningsbidrag för 2023 har inkommit och sammanställts. 

En sammanställning av ansökta anläggningsbidrag har gjorts. Utifrån denna sammanställning har 
bedömningar av inkomna ansökningar gjorts med utgångspunkt i bidragsriktlinjerna. 

Två förslag på fördelning av anläggningsbidrag för 2023 har tagits fram utifrån inkomna ansökningar 
och gällande bidragsriktlinjer. Med anledning av ökade kostnader för föreningar i del 1 
(grundbidraget) i anläggningsbidraget bedöms det föreligga ett behov av en generell ökning av 
anläggningsbidraget för 2023. Kostnaderna beror främst på ökade kostnader för el och bränsle. I 
ett av förslagen ligger ett generellt påslag på 8 % per förening. Detta innebär en halvering av 
utrymmet för utvecklingsbidrag. Påslaget kan fungera som ett stöd inför kommande verksamhetsår 
då energi- och bränslepriserna fortsatt spås ligga på en hög nivå.  

Förening   Beviljat 
2022 

Ansökt 
2023 del 1 

Förslag 
2023 

Förslag 2023 
med 8 % 
påslag 

Tidaholms GIF 595 000 263 061 595 000 642 600 
IFK Tidaholm 407 000 213 370 410 000 442 800 
Ekedalens SK 183 000 59 716 177 000 191 200 
Folkabo IK 50 000 48 195 50 000 54 000 
Fröjereds IF 172 000 64 610 175 000 189 000 

    1 407 000     648 952     1 407 000  1 519 600 
     
TBHK* 375 000 438 194 375 000 405 000 
Tidaholms SOK Sisu 292 000 325 772 292 000 315 400 
Tidaholms TK 224 000 236 327 224 000 241 900 
Tidaholms MK 107 000 140 464 107 000 115 600 

    998 000 1 140 757  998 000 1 077 900 
     
Tidaholms CA 15 000 64 329 15 000 16 200 
Tidaholms modellflygklubb 6 000 10 750 6 000 6 500 
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Tidaholms Flygklubb 8 000 16 707 8 000 8 600 
Tidaholms Brukshundklubb 25 000 72 315 25 000 27 000 
Tidaholms Sportskytteklubb 10 000 19 316 10 000 10 800 
Tidaholms bouleförening 8 000 66 504 8 000 8 600 
Tärnan Sportfiskeklubb 10 000 52 643 10 000 10 800 
Cykelklubben U6 8 000 65 000 8 000 8 600 
Tidaholms Pistolskytteklubb 3 000              7 041              3 000                3 200  
Tidaholms Golfklubb 2 000              3 536              2 000                2 200  

  95 000        378 141           95 000           102 500  
 

TOTALT 2 500 000 2 167 850 2 500 000 2 700 000 
 

* Tidaholmsbygdens hästklubb extra utvecklingsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 2025. 

Med anledning av ökade kostnader för föreningar i del 1 (grundbidraget) i anläggningsbidraget 
bedöms det föreligga ett behov av en generell ökning av anläggningsbidraget för 2023. 

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

för 2023 enligt upprättat förslag med 8 % påslag efter avrundning. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 104/2022 ”Beslut om 

anläggningsbidrag 2023”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Anläggningsbidrag 2023”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-11-

14. 
 Inkomna ansökningar. 

Sändlista 
Berörda föreningar 
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§ 102 Beslut om motion om att inrätta en 
fritidsbank i Tidaholms kommun 
KFN 2022/94 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen om att inrätta en fritidsbank i 
Tidaholms kommun till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm har initierat ärendet genom att lämna 
en motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. De anför att röra på sig och att få 
möjligheten att delta i ett sammanhang är viktigt för både vår fysiska och psykiska hälsa. Alla har 
inte möjligheten att delta i fritidsaktiviteter på grund av kostnaden. En fritidsbank, likt ett bibliotek 
där man kan låna utrustning, har på många ställen i landet visat sig vara en fantastisk möjlighet för 
att människor ska kunna delta i fritidsaktiviteter på lika villkor och att man kan prova på olika 
aktiviteter utan att vara tvungen att köpa utrustning till allt. De yrkar på att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

År 2017 utredde kultur- och fritidsnämnden förutsättningarna för att införa en fritidsbank. Då 
framkom i undersökningen att flera av kommunens föreningar redan bedriver liknande 
verksamhet. En tydlig fördel med att föreningarna handhar utlåning är den expertis som är svår att 
uppbringa då en aktör ska handha material och utrustning för ett flertal aktiviteter.  
 
Rekommendationen var att istället för att starta en fritidsbank i kommunens regi skulle 
kommunen kunna ha en samordnande roll för att underlätta t ex inlämning av material och 
utrustning, för att anordna större bytardagar samt för att marknadsföra vart och av vem och av 
vad utlåning sker. Ett försök att anordna loppis med fokus på fritidsartiklar misslyckades på grund 
av bristande intresse och för få anmälningar.  
 
Det finns en rikstäckande organisation som heter Fritidsbanken. De beskriver att lokalens 
utformning, storlek och läge är viktiga faktorer och rekommenderar att det är en lokal som ligger 
centralt och som inreds på samma sätt som andra affärsverksamheter i staden. För att 
verksamheten skall fungera tillfredsställande krävs personal som sköter uthyrningen men också 
personal som kan ta emot material, bedöma skick, tvätta och även laga det som eventuellt är 
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trasigt. Detta ställer krav på kunskap om fritidsutrustning. En annan framgångsfaktor som nämns är 
att Fritidsbanken har en mobil del som kan fungera uppsökande på t ex skolor, klassbollen eller 
liknande evenemang. Den typen av verksamhet ställer också krav på resurser i form av fordon och 
personal.  
 
Förutsättningarna och slutsatserna i utredningen från 2017 har inte förändrats och rapporten är 
fortfarande aktuell. Att inrätta en fritidsbank är förenat med stora kostnader. Såväl personal som 
attraktiv lokal är förutsättningar för en välfungerande fritidsbank. Bedömningen är att det inte 
finns behov av att ytterligare utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om motion om att 

inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 
 Fritidsbank Tidaholm, 2017-12-21. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 103 Beslut om motion om simskola för äldre barn, 
ungdomar och vuxna 
KFN 2022/93 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen om simskola för äldre barn, 
ungdomar och vuxna till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm har initierat ärendet genom att lämna 
en motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna. De anför att flera är de äldre barn, 
ungdomar och vuxna som av olika anledningar inte lärt sig att simma, detta hänger ofta ihop med 
socioekonomisk utsatthet. Att ej kunna simma hindrar ungdomar och vuxna från att delta i 
aktiviteter med jämnåriga och det är dessutom en stor säkerhetsrisk. Vi vill inför simskola för 
dessa i åldersanpassade grupper till ett subventionerat pris. De yrkar på att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utöka simskoleverksamheten med 
åldersanpassade simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett subventionerat pris. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente ingår att bedriva inomhusbad och i nämndens 
verksamhetsplan ingår uppdrag om att bedriva simskoleverksamhet. Förutom att badhuset 
Forshallen erbjuder skolsim, enligt särskilt avtal med barn- och utbildningsnämnden, pågår 
simskoleverksamhet för nybörjare och dessutom genomförs sommarsimskola varje år. Detta 
täcker behovet väl och alla barn som vill får plats på sommarsimskolan, som vänder sig till barn i 
olika åldrar. 

Den undervisningsbassäng som finns i Forshallen är mycket grund och därför inte lämplig för 
simundervisning för äldre barn och ungdomar. I förstudien inför renovering av badhuset framhålls 
fördelar med en bassäng med höj- och sänkbar botten som kan anpassas till fler målgrupper.  

För vuxna finns flera alternativ till simundervisning genom studieförbund eller 
KompetensCentrum. 

29



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-12-13 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Där behov av simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna finns kan det lösas på flera sätt, genom 
sommarsimskola, skolans simavtal, studieförbund och KompetensCentrum. 

För att förbättra förutsättningarna för nybörjarsimundervisning för äldre barn, ungdomar och 
vuxna skulle en bassäng med höj- och sänkbar botten kunna innebära fler möjligheter. 

Det finns små resurser för att utöka utbudet av simundervisning inom ordinarie verksamhet i 
badhuset Forshallen. Detta skulle kräva en omprioritering av resurser. 

Förstudie renovering badhus är godkänd i kultur- och fritidsnämnden och överlämnad till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. Beslut om projektering är ej 
fattat. Att utreda möjligheten att utöka simskoleverksamheten med åldersanpassade 
simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett subventionerat pris kan bli aktuellt 
efter renovering av badhuset och byggnation av bassäng med höj- och sänkbar botten. 

Förvaltningen lämnar med anledning av utredningens slutsatser två olika förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 106/2022 ”Beslut om motion om 

simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 104/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, 2022-09-28. 
 Motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna, 2022-08-29. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 104 Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla 
badhuset öppet på sommaren 
KFN 2022/92 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera Tidaholmsförslaget om att hålla badhuset 
öppet på sommaren till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Tidaholmsförslaget innebär ett förslag om att kommunen skulle höja anslag/budget för badhuset 
Forshallen så de kan anställa fler och hålla öppet badhuset under sommaren i framtiden och 
eventuellt utöka öppettiderna resten av året. Ett badhus öppet hela året främjar 
kommuninvånares simkunnighet som alltid är mycket viktig och är ett stort plus för kommunen. 
En del har inte råd eller har tillgång till bil för att bada på annan ort. En del föredrar att bada 
inomhus istället för utomhus och att ha ett badhus på smidigt avstånd, speciellt för barnfamiljer, 
gör kommunen attraktiv att bo i. 

Förslaget har initierats av en medborgare i Tidaholms kommun och har fått fler än 50 röster. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente ingår att bedriva inomhusbad. Inomhusbadet finns i 
Forshallen och består av en 25-meters simbassäng, en 16-meters bassäng med undervisningsdel 
och djupdel, en relaxavdelning samt en motionshall. Verksamheten är öppen från mitten av augusti 
till mitten av juni. Under cirka 8 veckor är badhuset stängt för underhåll, lokalvård och planering. 
Därutöver förläggs semesterperioden för personalen under dessa veckor. Detta innebär att inga 
semestervikarier behövs i verksamheten. Besöksstatistiken för badhuset Forshallen visar tydligt att 
besöksfrekvensen ökar kraftigt i oktober och avtar markant under maj. Detta tyder på att 
efterfrågan på att kunna bada inomhus under sommaren är mycket låg. 
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Statistiken baseras på antalet sålda entréer för bad och motion. Årskort är ej inräknade då 
entrésystemet inte varit i bruk. Under juli månad har det varit stängt. December 2021 var stängd 
med anledning av renovering samt pandemi vilket påverkade även januaris siffror negativt. 
Eftersom badhuset är öppet halva juni och augusti har siffrorna för dessa månader dubblats för att 
statistiken ska överensstämma med övriga månader. Statistiken i diagrammet över sålda entréer 
för bad och motion visar hur besöksantalet sjunker mars till juni och hur den ökar augusti till 
oktober. 

Nämnden behöver fatta beslut om ambitionshöjning om Tidaholmsförslaget ska bifallas eftersom 
det får stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna ha öppet under hela sommaren krävs 
budget för semestervikarier. Detta finns inte idag. Eftersom besöksfrekvensen är låg under 
försommaren och tidig höst så blir de förväntade intäkterna under sommaren mycket låga och 
kommer inte att kunna kompensera för ökade personalkostnader. Andra kostnader för ökad 
rening kan också tillkomma. Även i verksamhetsvaktmästarorganisationen behövs semestervikarie 
då ordinarie personal har semester eller är utlånade till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar att behov av driftstopp föreligger under några veckor 
per år för underhåll och servicearbeten. Förvaltningen bedömer också att man behöver ta in 
vikarier över sommaren då ordinarie personal har semester under den stängda perioden. Det 
innebär också förhöjda energikostnader då perioden för uppvärmningen av badvattnet utökas.  

Bedömningen är att det finns flera negativa effekter av att hålla badhuset öppet på sommaren 
samtidigt som efterfrågan på inomhusbad under sommarsäsong är mycket låg. De två största 
effekterna är: 

• Ekonomiska konsekvenser då det innebär ett behov av ökad budgetram för ökade 
kostnader för personal och en låg intäktsprognos. 

• Konsekvenser för funktion och kvalitet då tid för lokalvård, skötsel, underhåll, 
reparationer och planering minskar. 
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Förvaltningen lämnar med anledning av utredningens slutsatser två olika förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att e-förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 107/2022 ”Beslut om 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-09-28. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 105 Beslut om yttrande samråd - Förslag till ny 
Vindbruksplan för Tidaholms kommun 
KFN 2022/107 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om förslag till ny Vindbruksplan 

för Tidaholms kommun utan erinran. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny vindbruksplan som ett tematiskt 
tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 22 
september 2021 att förslag till ny vindbruksplan ställs ut för samråd. I planen redovisas Möjliga, 
Mindre lämpliga och Olämpliga områden för vindkraftsetableringar. En miljökonsekvensbeskrivning 
har upprättats och är en del i vindbruksplanen. 

Samrådstiden pågår från och med den 31 oktober till och med den 31 december 2022.  

I vindbruksplanen konstaterar man att oavsett var ett vindkraftverk placeras i landskapet får det 
en visuell påverkan på landskapsbilden. Detta kan få stor betydelse för turistnäringen och 
friluftslivet. Vindkraftverkets placering påverkar landskapsbilden i olika grad, men det beror också 
på vem som betraktar landskapet samt vilka relationer som den personen har till landskapet. 

I planen har man tagit hänsyn till och gjort en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och 
bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv. Genom en 
process har man av 18 områden filtrerat fram 3 områden där utbyggnad av vindkraftverk ska 
kunna ske utan att påverka natur-, friluftsliv- eller kulturvärden. 

För att göra denna avvägning har man använt Kulturmiljöprogrammet, som antogs 2020. Där 
beskrivs närmare hur kommunen utgör en gränsbygd mellan falbygdslandskap och skogsland med 
Falbygdens bördiga högslätt i väster och Hökensås skogbevuxna högland i öster. I mötet 
däremellan löper ån Tidan och biflödet Yan som kommer från Hökensås. Programmet är ett stöd 
för tillvaratagande och utveckling av utpekade miljöer, såsom bebyggd miljö, landskap och 
fornlämningar. Planen anger att vindkraftverken placeras på ett avstånd om 700 meter från ett 
riksintresseområde för kulturmiljö. Synintrycket kan påverka helhetsbilden av ett 
kulturmiljöområde. 

Man har även tagit hänsyn till att i Tidaholms kommun utgör delar av Hökensås ett utpekat tyst 
område, en värdefull tillgång att ta till vara och skydda vid exploatering. Stora delar av Hökensås 
omfattas av både riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftslivet, bland annat 
naturupplevelser, vandring, längdåkning, kanot, jakt, fågelskådning samt bär- och svampplockning. 
Turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av eventuella 
exploateringar. Planen anger att vindkraftverken placeras på ett avstånd om 1100 meter från 
riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv och utpekat tyst område. Även om 
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vindkraftverken inte hörs kan upplevelsen av ett fridfullt friluftsområde försämras genom verkens 
blotta förekomst. 

Planförslaget har pekat ut områden där det inte finns några riksintresseområden kulturmiljö eller 
friluftsliv. Planen anger tre typer av områden och i vilken grad etablering av vindkraftverk kommer 
kunna beviljas; Endast i ”Möjliga områden” tillåts storskaliga verk (undantagsvis strax utanför 
möjligt område i anslutning till redan befintligt vindbruksområde). Inom ”mindre lämpliga 
områden” kan verk få uppföras som benämns som gårdsverk eller miniverk. ”Olämpliga områden” 
ska liknas vid ett stoppområde för vindkraftsanläggningar.  

I planen har man tagit hänsyn till och gjort en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och 
bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv där 
utbyggnad av vindkraftverk ska kunna ske utan att påverka natur-, friluftsliv- eller kulturvärden. 

Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att erinra mot föreslagen Vindbruksplan. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna yttrande om förslag 

till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun utan erinran. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 108/2022 ”Beslut om yttrande samråd 

- Förslag till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Förslag till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-07. 
 Kungörelse samråd, Förslag till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun, 2022-10-28. 
 Förslag till ny Vindbruksplan, samrådshandling. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 106 Beslut om ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning 
KFN 2022/73 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga sista datum för redovisning till 2023-02-

28. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i september och oktober 2022 bidrag till Tidaholms 
Gymnastiksällskap till höj- och sänkbart tumblinggolv. Sista datum för redovisning är 2022-11-30. 

Tidaholms Gymnastiksällskap har nu inkommit med en ansökan om anstånd med redovisning till 
2023-02-28 då det höj- och sänkbara tumblinggolvet ännu ej kommit på plats på grund av att 
leverantören ännu ej tillverkat golvet. 

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

redovisning till 2023-02-28. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 109/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med 

redovisning”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-11-21. 
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning, 2022-11-21. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 71/2022 ”Beslut om komplettering av ansökan från 

Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-10-11. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms 

Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-09-13. 

Sändlista 
Tidaholms Gymnastiksällskap 
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§ 107 Beslut om komplettering av ansökan från IFK 
Tidaholm om bidrag till nya dörrar 
KFN 2022/87 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kompletterande bidrag till IFK Tidaholm 

med max 20 % av ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 900 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm har inkommit med en komplettering av ansökan om bidrag till nya dörrar. Ansökt 
belopp inkluderar nu även moms. Ansökt belopp i komplettering av ansökan uppgår till 4 500 kr.  

Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2022-10-11 bidrag till IFK Tidaholm till nya dörrar. Ansökt 
belopp uppgick till 18 000 kr exklusive moms. IFK Tidaholm har nu inkommit med en 
komplettering av ansökan där ansökt belopp uppgår till 22 500 kr inklusive moms och föreningen 
söker således bidrag på mellanskillnaden. Mellanskillnaden blir 4 500 kr. 

Då den första ansökan inkom utan att inkludera momsbeloppet föreslås att föreningen beviljas 
bidrag med max 20 % även på momsbeloppet.  

I enlighet med bifogad offert framgår att momsbeloppet uppgår till 4 500 kr. 20 % av kostnaden 
blir 900 kr. 

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

bidrag till IFK Tidaholm med max 20 % av ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 900 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 110/2022 ”Beslut om komplettering 

av ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering av ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar”, 

enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-11-09. 
 Komplettering av ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-11-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 69/2022 ”Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 

bidrag till nya dörrar”, 2022-10-11. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-09-18. 
 Offert nya dörrar, 2022-09-18. 
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Sändlista 
IFK Tidaholm 
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§ 108 Beslut om ansökan från Tidaholms 
Motorklubb om bidrag till installation av 
luftvärmepump 
KFN 2022/104 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms Motorklubb med max 

30 % av ansökt belopp till installation av luftvärmepump vilket blir 6 960 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-
12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Motorklubb ansöker om bidrag för att installera luftvärmepump i föreningens gamla 
klubbstuga för att sänka energikostnaderna. Klubbstugan har idag direktverkande el. Ansökt 
belopp uppgår till 23 200 kr inklusive moms. 

I syfte att minska driftskostnader har föreningen för avsikt att investera i en luftvärmepump. Att 
installera luftvärmepump är en energibesparande åtgärd och Tidaholms Motorklubb anger i 
ansökan att besparingen beräknas bli 20 000 kr per år.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader.  

Att byta från direktverkande el till luftvärmepump bedöms vara en energibesparande åtgärd. Att 
minska driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för 
utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för installation av luftvärmepump uppgår till 23 
200 kr inklusive moms. 30 % av kostnaden blir 6 960 kr. 

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

Tidaholms Motorklubb med max 30 % av ansökt belopp till installation av luftvärmepump 
vilket blir 6 960 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-12-31. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 111/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms Motorklubb om bidrag till installation av luftvärmepump”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Motorklubb om bidrag till installation av 

luftvärmepump”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-11-07. 
 Ansökan från Tidaholms Motorklubb om bidrag till installation av luftvärmepump, 2022-

10-13. 
 Offert installation av luftvärmepump, 2022-10-13. 

Sändlista 
Tidaholms Motorklubb 
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§ 109 Beslut om ansökan från Dusty Road Blues om 
bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 
2023 
KFN 2022/109 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till 

Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Bluesfestival är ett årligen återkommande arrangemang som anordnas av Dusty Road 
Blues. Föreningen har de senaste åren fått bidrag från Tidaholms kommun i form av kulturbidrag 
och sponsring men ansöker nu om ett större bidrag för kommande bluesfestival den 19-20 maj 
2023. 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar, efter inkommen ansökan, årligen ett kulturbidrag till Dusty 
Road Blues. Bidraget beviljas enligt nämndens riktlinje för bidrag till föreningslivet och enligt 
kulturbidragets indelning av olika föreningskategorier. 2022 beviljades föreningen ett kulturbidrag 
på 12 000 kr vilket grundar sig på att föreningen är unik i sitt slag och anordnar ett större 
arrangemang.  

Tidaholms Bluesfestival är ett väl arrangerat evenemang med nöjda artister och besökare. 
Evenemanget lockar både boende i Tidaholm och långväga besökare. I ansökan framgår att det är 
ett påkostat evenemang som når en entusiastisk målgrupp. 

Utöver det kulturbidrag som kultur- och fritidsnämnden administrerar finns möjlighet att ansöka 
om utvecklingsbidrag. Utvecklingsbidraget är brett och kan sökas för många olika syften. I detta fall 
skulle ett utvecklingsbidrag kunna sökas för att bredda festivalen mot barn och unga, vilket i alla 
sammanhang prioriteras av kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden har inte för avsikt att ändra gällande bidragsregler eller 
föreningskategorier. Nämnden kan inte heller bevilja någon form av sponsring. Utöver de 
nuvarande bidrag som beviljas Dusty Road Blues årligen kan föreningen ansöka om 
utvecklingsbidrag.  

Att ge bidrag till Tidaholms Bluesfestival bedöms ej vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå ansökan från Dusty 

Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 112/2022 ”Beslut om ansökan från 

Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival 

den 19-20 maj 2023”, enhetschef Kultur Johanna Andersson, 2022-11-09. 
 Ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023, 

2022-11-02. 

Sändlista 
Dusty Road Blues 
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§ 110 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-17—11-22. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-03-17 1.7 Representation Möte med utställare 
Kulturhelg 2022 

2022-05-19 1.7 Representation Personalinformationsmöte 

2022-06-07 1.7 Representation Personalmöte 
Besöksenheten 

2022-09-08 1.7 Representation Kick-off Besöksenheten 

2022-09-10 1.7 Representation Invigning Barnens hus 

2022-11-01 4.1 
Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde Enligt rapport från 

lönesystemet 

 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 115/2022 ”Delegationsbeslut”, 2022-

11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-22. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-17--11-22. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-10-01--2022-10-31. 
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§ 111 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 § 116/2022 ”Inkomna skrivelser och 

beslut”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-11-22. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Silkesvägen Sanjay Kumar, 2022-11-21. 
 Kommunstyrelsens beslut § 180/2022 ”Beslut om julgåva till anställda år 2022”, 2022-11-

09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 112/2022 ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-31. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling oktober 2022, 2022-10-25. 
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§ 112 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 § 117/2022 ”Kurser och konferenser”, 

2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

11-22. 
 Inbjudan till - Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 2022-12-15. 
 Inbjudan till - Folk och Kultur 2023 2023-02-08—11. 
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2023 2023-03-07—09. 
 Inbjudan till - SKRs kulturkonferens 2023-10-17—18. 
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§ 113 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 

 Rosenbergs ishall återinvigdes av kultur- och fritidsnämndens ordförande 22 november i 
samband med A-lagsmatch. Tidaholms Hockeyförening har framfört att de är mycket 
nöjda och tacksamma för invigningen och renoveringen av ishallen.  

 Ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschefen och enhetschefen för fritid deltog vid 
möte med idrottsföreningarna (ordförande + 1) 7 december. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Rekrytering av ungdomslots och barnbibliotekarie pågår. 
 Samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 

social- och omvårdnadsförvaltningen och folkhälsostrateg har inletts för att ta fram ett 
koncept för årligen återkommande vecka om ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel om pengar). 

 Ett antal trygghetsskapande åtgärder har vidtagits och planeras på den öppna 
ungdomsverksamheten. Verksamheten har fått positiv respons på sitt deltagande på 
julmarknaden med öppet hus. 

 Inspelningsstudion i den öppna ungdomsverksamheten är färdigställd och ett samarbete 
har inletts med Studieförbundet Vuxenskolan för att starta upp verksamhet kring film, 
poddar och musik. 

 29 mars 2023 arrangeras dokumentärkörverket ”Röster från insidan” i Tidaholm. 

Besöksenheten 

 Byte av avloppsrör på Vulcanen skedde i samband med uppsättning av ljuddämpning under 
vecka 47 och 48. 

 Museets basutställning återöppnade 3 december. 

Folkhälsa 

 Under Tillsammansveckorna arrangerades föreläsningar om känslor och medmänsklighet 
för elever i högstadiet och gymnasiet. 

 22 november anordnades informationskväll för allmänheten om hur vi kan öka 
vuxennärvaron och tryggheten i Tidaholm. 
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 Ett uppstartsmöte har hållits angående samverkansformen SSPF (samverkan skola, 
socialtjänst, polis och fritid) med syftet att motverka att barn och unga begår brott. 

Nämndens deltagande i styrelser 

 Vice ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms senaste styrelsemöte. Folder för våren 
2023 samt framtagande av ny logga planeras. 

 Vice ordföranden och förvaltningschefen deltog vid delregional kulturpolitisk dialog 7 
december. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 118/2022 ”Information”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-22. 
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§ 114 Övriga frågor 
 

Presidiet uppvaktar avgående ledamöter och ersättare med blommor. 
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§ 115 Mötet avslutas 
 

Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 

49


	Protokoll förstasida
	Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2022
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2022

	Beslut om justering av hyresavgifter för kulturlokaler som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om justering av hyresavgifter för kulturlokaler som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden  
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden  
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Beslut om justering av priser för badhuset Forshallen
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om justering av priser för badhuset Forshallen
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023

	Beslut om beslutsattestanter från och med 2023-01-01
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om beslutsattestanter från och med 2023-01-01

	Beslut om införande av anställningsrestriktioner
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om införande av anställningsrestriktioner
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för energibesparing
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för energibesparing
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om kulturbidrag 2023
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om kulturbidrag 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om anläggningsbidrag 2023
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om anläggningsbidrag 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun 
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun 
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna 
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna 
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Beslut om yttrande samråd - Förslag till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om yttrande samråd - Förslag till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning

	Beslut om komplettering av ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om komplettering av ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om ansökan från Tidaholms Motorklubb om bidrag till installation av luftvärmepump
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om ansökan från Tidaholms Motorklubb om bidrag till installation av luftvärmepump
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023
	Beslut KOF 2022-12-13
Beslut om ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Delegationsbeslut
	Beslut KOF 2022-12-13
Delegationsbeslut

	Inkomna skrivelser och beslut
	Beslut KOF 2022-12-13
Inkomna skrivelser och beslut

	Kurser och konferenser
	Beslut KOF 2022-12-13
Kurser och konferenser

	Information
	Beslut KOF 2022-12-13
Information
	Sida 1
	Sida 2


	Övriga frågor
	Beslut KOF 2022-12-13
Övriga frågor

	Mötet avslutas
	Beslut KOF 2022-12-13
Mötet avslutas


