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Beslutande 
Anneli Sandstedt (C) ordförande, Bengt Karlsson (S) vice ordförande, Per-Erik Vrang (M), 
Christopher Vipond (MP), Lars-Ove Larsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
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89 samt § 91  
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Utses att justera: Lars-Ove Larsson (V) 
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Anneli Sandstedt (C), ordförande Åsa Sjögren, sekreterare
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§ 78 Beslut om månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari-oktober år 2022 
KFN 2022/96 

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

överlämna den till kommunstyrelsen. 

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

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

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-oktober 

år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-01. 
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-oktober år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 81/2022 ”Beslut om månadsrapport 

för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-oktober år 2022”, 2022-10-27. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 
för år 2021-2022 och uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens arbete med intern kontroll under 
år 2021-2022 
KFN 2022/98 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 

år 2021/2022. 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av kultur- och 

fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021/2022 samt uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021/2022. 

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

framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna uppföljningen av 

kultur- och fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2022 ”Beslut om uppföljning av 

framtagna åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av kultur- och fritidsnämndens 
arbete med intern kontroll under år 2021-2022”, 2022-10-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av 
kultur- och fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021-2022”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-17. 

 Rapport om uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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§ 80 Beslut om antagande av intern kontrollplan för 
kultur- och fritidsnämnden för år 2022/2023 
KFN 2022/97 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 

2022/2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2022/2023. 

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

intern kontrollplan för år 2022/2023. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2022 ”Beslut om antagande av 

intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2022/2023”, 2022-10-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för år 

2022/2023”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-17. 
 Intern kontrollplan 2022/2023. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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§ 81 Beslut om svar på frågor inför 
kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022 
KFN 2022/90 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på svar på frågor inför 

kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har inför den årliga ansvarsprövningen bett kultur- och fritidsnämnden svara 
skriftligt på ett antal frågor senast 18 november. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på svar på frågorna.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättat förslag på 

svar på frågor inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Svar på frågor inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-01. 
 Svar på frågor inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022, 2022-11-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2022 ”Beslut om svar på frågor 

inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022”, 2022-10-27. 
 Ansvarsprövning KFN 2022 - frågor, 2022-09-22. 

Sändlista 
Kommunrevisionen 
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§ 82 Beslut om dataskyddsombud kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN 2022/103 

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

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, 
är kultur- och fritidsnämnden därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
kommunen och har tillfälligtvis, i väntan på annan lösning, fungerat som dataskyddsombud. Detta 
är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera uppdraget 
med rollen som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud.   

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

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2022 ”Beslut om 

dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden”, 2022-10-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2022-10-20. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 83 Beslut om rapport om kultur- och 
fritidsnämndens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen år 2022 
KFN 2022/6 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om kultur- och fritidsnämndens 

efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2022 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ska en gång per år rapportera till nämnden hur dataskyddsförordningen (GDPR) 
efterlevs. 

Februari 2022 

- Inkommen skrivelse - Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022. 

Maj 2022 

- Förvaltningens kontaktperson för GDPR deltog i workshop om 
personuppgiftsbiträdesavtal.  

- Förvaltningens kontaktperson för GDPR lämnade redovisning gällande behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land. 

Juli 2022 

- Registrering av nytt IT-system/lagringsplats, Bibblix. 
- Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal för barnbiblioteksappen Bibblix. 

September 2022 

- Registrering av två nya personuppgiftsbehandlingar – anmälningar Kulturhelg Tidaholm och 
Julstämning på Turbinhusön. 

November 2022 

- Beslut om nytt dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden. 

Att efterleva dataskyddsförordningen är ett pågående arbete och ingår i det dagliga arbetet. 

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

och fritidsnämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2022 till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 86/2022 ”Beslut om rapport om 

kultur- och fritidsnämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2022”, 2022-10-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om kultur- och fritidsnämndens efterlevnad av 

dataskyddsförordningen år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-20. 
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§ 84 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu 
om bidrag till installation av luftvärmepumpar 
KFN 2022/101 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms SOK Sisu med max 30 

% av ansökt belopp till installation av luftvärmepumpar vilket blir 22 500 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-
12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för att installera tre luftvärmepumpar i föreningens 
klubbhus Sisustugan för att sänka energikostnaderna. Sisustugan har idag direktverkande el. 
Ansökt belopp uppgår till 75 000 kr inklusive moms. 

Att installera luftvärmepumpar är en energibesparande åtgärd och Tidaholms SOK Sisu anger i 
ansökan att besparingen beräknas bli 21 000 kr per år.  

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

Att byta från direktverkande el till tre luftvärmepumpar 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 tre luftvärmepumpar uppgår 
till 75 000 kr. 30 % av kostnaden blir 22 500 kr. 

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

Tidaholms SOK Sisu med max 30 % av ansökt belopp till installation av luftvärmepumpar 
vilket blir 22 500 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms SOK Sisu om bidrag till installation av luftvärmepumpar”, 2022-10-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till installation av 

luftvärmepumpar”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-10-19. 
 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till installation av luftvärmepumpar, 2022-10-

10. 
 Offert installation av luftvärmepumpar, 2022-10-10. 
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Sändlista 
Tidaholms SOK Sisu 
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§ 85 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu 
om bidrag till byte från dieselkompressor till 
elkompressor 
KFN 2022/102 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms SOK Sisu med max 30 

% av ansökt belopp styrkt av offerter till byte från dieselkompressor till elkompressor 
vilket blir 71 625 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för att byta från dieselkompressor till elkompressor för 
att minska den fossila bränsleanvändningen. Ansökt beräknat belopp uppgår till 245 000 kr 
inklusive moms. Offererat belopp är 238 750 kr. 

Kompressorn används vid snötillverkning för längdskidspår på Hellidsberget. Föreningen anger i 
ansökan att de har för avsikt att byta till en elkompressor i syfte att minska den fossila 
bränsleanvändningen vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Föreningen bedömer att 
besparingen beräknas bli 45 000 kr per år i sänkta driftskostnader. Kostnaden för installation av 
elkompressor beräknas till 245 000 kr inklusive moms. Föreningen har bifogat offerter om 
238 750 kr. 

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

Att byta från dieselkompressor till elkompressor bedöms vara en energibesparande åtgärd som 
får en positiv effekt på miljön. Att minska driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet 
med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för installation av elkompressor uppgår till 238 
750 kr. 30 % av kostnaden blir 71 625 kr.  

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

Tidaholms SOK Sisu med max 30 % av ansökt belopp styrkt av offerter till byte från 
dieselkompressor till elkompressor vilket blir 71 625 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 § 88/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms SOK Sisu om bidrag till byte från dieselkompressor till elkompressor”, 2022-
10-27.   

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till byte från 
dieselkompressor till elkompressor”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-10-19. 

 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till byte från dieselkompressor till 
elkompressor, 2022-10-10. 

 Kalkyl byte till elkompressor, 2022-10-10. 
 Offert byte till elkompressor, 2022-10-10. 
 Offert byte till elkompressor, 2022-10-10. 

Sändlista 
Tidaholms SOK Sisu 
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§ 86 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 2022-09-21—10-20. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-09-22 2.4 
Beslut om verksamhetsbidrag till 
föreningar och organisationer enligt 
fastställda regler 

KFN 2022/89 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag för 
VT 2022, 193 949 kr 

2022-09-27 3.3 Inköp av material, varor och tjänster KFN 2022/95 
Kantfräs 

2022-10-03 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-10-06 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
6/10 

2022-10-06 1.1 Brådskande beslut 

KFN 2022/99 
Beslut om fri entré till 
kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamheter för 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 
enligt 
massflyktsdirektivet 

2022-10-07 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller öppet kl. 10-16 
3/12 

2022-10-07 2.1 Öppettider 

Barnens hus, museet 
och turistbyrån håller 
tillfälligt stängt  
21-25/11 

 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 89/2022 ”Delegationsbeslut”, 2022-

10-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-20. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-09-21--10-20. 
 Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-VT22. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-09-01--2022-09-30. 
 Beslut om fri entré till kultur- och fritidsnämndens verksamheter för flyktingar med 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 
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§ 87 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 § 90/2022 ”Inkomna skrivelser och 

beslut”, 2022-10-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-10-20. 
 Kommunstyrelsens beslut § 164/2022 ”Beslut om dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen”, 2022-10-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 155/2022 ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-12. 
 Skrivelse från Folkbildningsrådet angående foldern Fakta om folkbildningen 2022, 2022-10-

04. 
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§ 88 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 § 91/2022 ”Kurser och konferenser”, 

2022-10-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

10-20. 
 Inbjudan till - Pep Forum 2022 - Alla barn har rätt till en god hälsa 2022-11-16. 
 Inbjudan till - Nationell samling för delaktighet - Kultur och fritid för alla 2022-11-30-12-

01. 
 Inbjudan till - Nationell samling för delaktighet 2022-11-30-12-01. 
 Inbjudan till - Regional konferens mänskliga rättigheter 2022-12-08. 

19



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-11-08 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 89 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 öppnade 20 oktober efter renovering och planering inför invigning 22 
november pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att investeringen kommer att 
innebära stora energieffektiviseringar. 

 Fröjereds IF kommer att delas i två föreningar där Fröjereds Innebandy blir en egen 
förening. 

 Bokning för säsongen 2023 på Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad genomfördes 27 
oktober för föreningar och kommunala verksamheter. 
 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Ett antal åtgärder har vidtagits och planerats med anledning av att miljön kring den öppna 
ungdomsverksamheten har upplevts som stökig och otrygg. 

 Folkhälsorådet har beviljat 110 000 kr i folkhälsomedel till projekt för att motverka 
psykisk ohälsa som den öppna ungdomsverksamheten kommer att samordna. 

 Förberedelser inför Julstämning på Turbinhusön 3 december pågår. Samma dag planeras 
julmarknad på den öppna ungdomsverksamheten samt extra öppet på biblioteket med 
julläsningstips. 

 Tidaholms bibliotek står som värd för Bibliotek Mellansjö-dagen den 17 november. 

Besöksenheten 

 Iordningställande av museets basutställning pågår. 
 Ljuddämpning kommer att sättas upp i Barnens hus under vecka 47. 
 Planerad öppning av caféet i Barnens hus är i början av 2023. 

Folkhälsa 

 Tillsammansveckorna pågår och programmet finns på tidaholm.se. 

Förvaltningen 

 Förvaltningen har blivit godkänd vid årets miljörevision och har erhållit miljödiplom enligt 
Svensk Miljöbas.  
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 Informationsträffen som Tidaholms Energi AB bjöd in till den 24 oktober där de gav tips 
och idéer till föreningar hur de kan minska sin energiförbrukning var välbesökt. 

 Höstlovsaktiviteterna som arrangerades i nämndens verksamheter var välbesökta. 

Nämndens deltagande i styrelser 

 Bengt Karlsson (S) deltog på informationsträffen som Tidaholms Energi AB arrangerade 
24 oktober. 

 Bengt Karlsson (S), Per-Erik Vrang (M), kultur- och fritidschefen samt enhetschefen för 
Fritid deltog på kommunträffen som RF-SISU Västra Götaland arrangerade 25 oktober. 

 Inbjudan till delregional kulturpolitisk dialog för kommunerna i Skaraborg 7 december har 
inkommit och presidiet planerar att delta. 

 Lars-Ove Larsson (V) samt enhetschefen för Fritid har deltagit på möte med Tidaholms 
Fiskevårdsområde. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2022 ”Information”, 2022-10-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-20. 

21



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-11-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 90 Övriga frågor 
 

Lisa Andersson (M) lyfter frågan angående tider för allmänhetens åkning i Rosenbergs ishall på 
vardagskvällar och helger. 
Enhetschefen för Fritid svarar att föreningsverksamhet prioriteras före allmänhetens åkning som 
vanligtvis erbjuds vardagar kl. 14-16.30 och vissa tider på helgen. 

Ordföranden anmäler att hon har mottagit skrivelser från skolelever vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 31 oktober. 
Ordföranden kommer att svara eleverna att skrivelserna hanteras av berörda förvaltningar. 
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§ 91 Mötet avslutas 
 

Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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