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§ 40 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 
2022 
KFN 2022/62 

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 maj 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 

maj månad år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-06-07. 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 42/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-05-31. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 41 Beslut om Labbåsrevyns begäran om 
hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen 
KFN 2021/119 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Labbåsrevyns begäran om hyresnedsättning 

för hyra av Saga Teaterbiografen. 

Sammanfattning av ärendet 
Labbåsrevyn har inkommit med skrivelse angående hyresnedsättning för Labbåsrevyns hyra av Saga 
Teaterbiografen. Föreningen ansöker om hyreslättnad för föreställningstiden.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-21 § 134/2021 att teckna hyresavtal för 2022 med 
Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen. Labbåsrevyn har efter föreställningstiden inkommit med en 
skrivelse angående hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen.  

Publiktillströmningen till årets revy blev betydligt sämre än förväntat. Föreningen hade budgeterat 
för 1 800 sålda biljetter, men endast 1 044 biljetter såldes. Intäkten blev cirka 239 000 kr lägre än 
budget. 

Enligt upprättat hyresavtal är avgiften för repetitionstiden 14 500 kr, men i och med att 
premiärdatum fick flyttas fram sex veckor på grund av restriktioner med anledning av covid-19-
pandemin utökades repetitionstiden och hyreskostnaden steg till 19 750 kr. Hyresavgiften för 
föreställningsperioden är enligt upprättat hyresavtal procent på biljettintäkter, 10 % på intäkterna 
för de första 1 000 biljetterna och 5 % från och med biljett nummer 1 001. Detta innebär en 
kostnad för föreningen på 31 660 kr. Labbåsrevyn önskar att betala 5 % på hela biljettintäkten, 
319 070 kr, vilket skulle innebära en hyresavgift på 15 954 kr för föreställningsperioden. 

De avtalade hyresavgifterna för repetitionstiden är lägre än ordinarie hyresavgifter och har därför 
beslutats i kultur- och fritidsnämnden.  

Då Labbåsrevyn redan har fått särskilt anpassade hyresavgifter är bedömningen att ytterligare 
anpassningar inte är möjliga.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå Labbåsrevyns 

begäran om hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 43/2022 ”Beslut om Labbåsrevyns 

begäran om hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen”, 2022-05-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Labbåsrevyns begäran om hyresnedsättning för hyra av Saga 

Teaterbiografen”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-23. 
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 Skrivelse från Labbåsrevyn angående hyresnedsättning för Labbåsrevyns hyra av 
Sagateatern, 2022-05-16. 

 Hyresavtal Saga - Labbåsrevyn 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 134/2021 ”Beslut om hyresavtal Saga 

Teaterbiografen  – Labbåsrevyn”, 2021-12-21. 

Sändlista 
Labbåsrevyn 
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§ 42 Beslut om avtal med Västkuststiftelsen 
angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena 
KFN 2022/63 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teckna avtal med Västkuststiftelsen angående 

Pilgrimsled Hjo-Kungslena.  

Sammanfattning av ärendet 
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening har inkommit med skrivelse till Tidaholms kommun 
2022-05-05 där föreningen ställer som ultimatum att Tidaholms kommun ska teckna avtal med 
Västkuststiftelsen för att man ska fortsätta att uppfylla sin del av Samverkansavtal/skötselavtal med 
Tidaholms och Hjo kommuner. 

Tidaholms kommun mottog 2018-06-25 en skrivelse från Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening 
angående förslag på framtida samarbete gällande pilgrimsleden Hjo-Kungslena mellan kommunen 
och föreningen. Med anledning av denna skrivelse kom Tidaholms kommun, Hjo kommun och 
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening överens om att teckna samverkansavtal/skötselavtal för 
pilgrimsleden Hjo-Kungslena där kommunerna får ett samordningsansvar. Kultur- och 
fritidsnämnden tog beslut om att teckna avtalet 2020-03-31. 

Samverkansavtalet/skötselavtalet beskriver kommunernas åtagande och föreningens ansvar i 
enlighet med Västkuststiftelsens kvalitetsstandard för hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder 
i Västsverige. Avtalet togs fram i samråd med Turistrådet Västsverige som godkände 
förfaringssättet. Hittills har Tidaholms kommun uppfyllt sin del av avtalet och betalat ut tre bidrag 
à 8 000 kr till föreningen. Även föreningen har uppfyllt sina åtaganden. 

Avtalet gäller från och med den 1 april 2020 till och med den 31 mars 2030 (10 år). Om 
uppsägning av avtalet inte sker senast tre (3) månader före avtalets utgång sker en förlängning med 
ett (1) år i taget. Alla tre parter äger rätt att säga upp avtalet om någon part underlåter att 
uppfylla sin del av avtalet. Avtalet kan sägas upp årligen, om ena part anser grund för detta, dock 
senast 15 november innevarande år.  

Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening inkom med ny skrivelse till Tidaholms kommun 2022-05-
05 där man anför att Västkuststiftelsen och Turistrådet Västsverige har ändrat inställning. 
Föreningen ställer som ultimatum att Tidaholms kommun ska teckna avtal med Västkuststiftelsen 
för att man ska fortsätta att uppfylla sin del av Samverkansavtal/skötselavtal med Tidaholms och 
Hjo kommuner. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att avtalet gäller eftersom 
utbetalning av bidrag för år 2022 har skett enligt gällande rutiner och det saknas grund för 
uppsägning av avtalet. 

Förvaltningen har haft möte med representant från Västkuststiftelsen och Hjo kommun för att 
beskriva respektive kommuns förutsättningar.  

7



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-06-14 

Sida 2 av 3 

Sida 2 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

För att ta ställning till att ingå avtal med Västkuststiftelsen måste ett antal förhållanden klarläggas. 
Enligt Västkuststiftelsens avtal föreskrivs att kommunerna måste vara ledansvarig för leden. Det 
inbegriper ett antal skall-krav där kommunen genom överenskommelsen åtar sig att ansvara för: 

- ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går genom kommunen, och 
att den är en del av en längre sammanhängande led, samt sköta leden genom kommunen 
utifrån framtagna skötselinstruktioner. 

- att utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt 
Länsstyrelsen i de fall det behövs.  

- att föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med markägare 
eller Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark rekommendation att det 
finns försäkringar gentemot markägare. 

- att skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med eventuella föreningar som 
hjälper kommunerna att drifta leden. Kommunen bör även ansvara för att representanter 
för sådana föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag av kommunen.  

- att budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning, 
vägvisning, infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten infrastruktur. 
Arbetet görs i enlighet med framtagen kvalitetsstandard.  

- att bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att på ett 
kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån modellen fysisk 
led, digital led och marknadsförd led. 

- att samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till 
ledsamordnande och till lantmäteriet.  

Några av dessa åtaganden är förknippade med direkta kostnader eller med arbetstid för att 
uppfylla Västkuststiftelsens avtal. Genom det samverkansavtal/skötselavtal som finns idag mellan 
kommunerna och föreningen så är vissa av de här uppgifterna lösta. Dock skulle kommunen åta sig 
nya ansvarsområden såsom ansvar för markägaravtal, vilket även inbegriper försäkringar gentemot 
markägare. Därutöver rekommenderas att kommunen försäkrar de föreningsaktiva när de arbetar 
med leden. Kommunen ska även budgetera för drift av leden. Idag saknas resurser i budgetramen 
för att underhålla och drifta de leder som kommunen redan har ansvar för såsom Västra 
Vätterleden, Ödegårdsstigen, Ånastigen, Norra rundan samt Ridleden. För att finansiera 
pilgrimsleden behöver en omprioritering av de leder som kommunen redan har göras. 

Bedömningen är att Hjo-Kungslena pilgrimsled är en av det bästa och mest välskötta lederna i hela 
Västsverige. Detta har inte skett genom kommunens försorg. Tvärtom är det Pilgrimsled Hjo-
Kungslena ideell förening som tagit initiativ till, startat upp och varit huvudman för leden. För att 
leden ska fortsätta att vara av samma höga kvalité är föreningen den bästa garanten. 

Huvudregeln borde vara att den som tar initiativ till och som startar upp arbetet med en led också 
är huvudman för leden. Huvudmannen upprätthåller och ansvarar för arbetet med leden inklusive 
budget för driften av leden. 

Att ingå avtal med Västkuststiftelsen kring Pilgrimsled Hjo-Kungslena kan innebära resursbrist då 
nämndens budget för vandringsleder är hårt ansträngd. Då kraven i avtalet är långtgående och 
förknippade med både direkta kostnader och arbetstid är risken stor att kommunen inte klarar att 
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uppfylla sin del av avtalet. Alltså är en konsekvensanalys med utredning av de ekonomiska 
effekterna nödvändig. 

Bedömningen är att vidare utredning gällande förvaltning av vandringsleder i kommunen behövs 
för att få långsiktighet och ett helhetsgrepp. För detta bör även en riktlinje för leder och friluftsliv i 
Tidaholms kommun tas fram. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att teckna avtal med 

Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena.  
- Bengt Karlsson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra åt förvaltningen 

att vidare utreda förvaltning av vandringsleder i kommunen samt ta fram riktlinje för leder 
och friluftsliv. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 44/2022 ”Beslut om avtal med 

Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena”, 2022-05-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Avtal med Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-20. 
 Skrivelse från Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening angående Pilgrimsleden Kungslena-

Hjo, 2022-05-05. 
 Avtal med Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 
 Samverkansavtal/Skötselavtal Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 

Reservation 
Bengt Karlsson (S), Michelle Hjerp Holmén (S) och Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot 
beslutet med följande motivering: ”Vi reserverar oss mot detta beslut till förmån för eget 
yrkande”. 

Sändlista 
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening 
Hjo kommun 
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§ 43 Beslut om ansökan från Tidaholms 
GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp 
av gräsklippare 
KFN 2022/60 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Tidaholms GIF/Tidaholms 

Brukshundklubb om bidrag till inköp av gräsklippare.  

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms GIF ansöker tillsammans med Tidaholms Brukshundklubb om bidrag för att köpa en 
begagnad åkgräsklippare till Nyborg där de gemensamt ansvarar för en gräsplan. Kostnaden uppgår 
till 84 000 kr.  

Tidaholms GIF och Tidaholms Brukshundklubb kommer att köpa en begagnad åkgräsklippare till 
Nyborg. Kostnaden uppgår till 84 000 kr. Tidaholms GIF har tidigare beviljats bidrag för 
robotgräsklippare till sin anläggning Ulvesborg.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller för att utveckla 
verksamheten eller annat som främjar barn- och ungdomsverksamhet och som inte har med 
löpande driftskostnader att göra. 

Att införskaffa en begagnad åkgräsklippare bedöms ej vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. En åkgräsklippare sänker inte driftskostnader eller utvecklar 
verksamheten på annat sätt. En åkgräsklippare bedöms rymmas inom löpande driftskostnader och 
får således bekostas av föreningarna. 

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

Tidaholms GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp av gräsklippare.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 45/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp av gräsklippare”, 2022-05-
31. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till 
inköp av gräsklippare”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-05-12. 

 Ansökan från Tidaholms GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp av 
gräsklippare, 2022-04-13. 

 Offert gräsklippare, 2022-04-22. 
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Sändlista 
Tidaholms GIF 
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§ 44 Information om pågående markanvisning 
stationsområdet/centrum 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om pågående markanvisning stationsområdet/centrum.  

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 46/2022 ”Information om pågående 

markanvisning stationsområdet/centrum”, 2022-05-31. 
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§ 45 Information Health Watch 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren informerar om verktyget Health Watch, ett 
självhjälpsverktyg för att bevara och öka hälsa och välbefinnande, samt för att motverka skadlig 
stress för personal, samt visar statistik. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 47/2022 ”Information Health Watch”, 

2022-05-31. 
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§ 46 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-04-20—05-24. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-04-27 2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt Spellagen 

KFN 2022/61 
Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § 
till Fröjereds 
samhällsförening 

2022-05-02 4.1 
Beslut om anställning inom nämndens 
verksamhetsområde Enligt rapport från 

lönesystemet 

 

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

till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Delegationsbeslut”, 2022-

05-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-17. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-04-20--05-24. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-04-01--2022-04-30. 
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§ 47 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 § 49/2022 ”Inkomna skrivelser och 

beslut”, 2022-05-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-05-17. 
 Missiv Skaraborgs Kulturplan 2030, 202-05-24. 
 Remiss Skaraborgs Kulturplan 2030, 2022-05-24. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling maj 2022, 2022-05-16. 
 Kommunstyrelsens beslut § 95/2022 ”Beslut om revidering av dokument- och 

informationshanteringsplan”, 2022-05-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 94/2022 ”Beslut om revidering av riktlinje för beredning 

motioner och e-förslag”, 2022-05-11. 
 Slutlig version: Beredning av motioner och e-förslag. 
 Rapporter från Folkbildningsrådet - Folkbildningens betydelse för samhället och 

demokratin 2021 – Folkbildningsrådets samlade bedömning, 2022-05-09. 
 Inbjudan från Tidaholms Idrottshistoriska Förening, 2022-05-09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 45/2022 ”Beslut om tillsättande av landsbygdsberedning”, 

2022-04-25. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 42/2022 ”Beslut om antagande av policy mot våld i nära 

relation”, 2022-04-25. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 37/2022 ”Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

nämnder avseende verksamhetsår 2021”, 2022-04-25. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-25. 
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§ 48 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 § 38/2022 ”Kurser och konferenser”, 

2022-05-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

05-23. 
 Inbjudan till - Reväst webinar: Arbetskraftsbristen i fokus- vad säger prognoserna om 

förändringar i utbud och efterfrågan på arbetskraft? 2022-06-17. 
 Inbjudan till - Visionära Arenan 2022 2022-08-16. 
 Inbjudan till - SFK:s Årskonferens 2022 2022-08-23—25. 
 Inbjudan till - Bokmässan 2022 2022-09-22-25. 
 Inbjudan till - Utvärderingsringens tre konferenser hösten 2022. 
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§ 49 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 

 Förberedelser pågår inför att Sportdansklubben Dansverkstan flyttar sin verksamhet till 
Forshallen. 

 Föreningen Tidaholms Boxningsklubb har bildats och föreningen Tifa Boxningsklubb har 
lagts ner.  

 Renoveringen av ishallen pågår. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Anmälan till Kulturhelg Tidaholm 2022 öppnade 1 juni.  
 Information om personalsituation. 
 Tidaholms stadsbibliotek har beviljats 50 000 kr av Kulturrådet i inköpsstöd för 

barnlitteratur. 
 Bibliotek Mellansjö har beviljats 450 000 kr av Kulturrådet för att arbeta med utredningar 

till gemensamma funktioner inom Bibliotek Mellansjö. Tidaholm är projektägare. 
 Bibliotek Mellansjö har beviljats 900 000 kr av Kulturrådet för att fortsätta projektet 

”Shared Reading”. Skövde är projektägare. 

Besöksenheten 

 Planerat öppningsdatum för Vulcanen är 10 september.  
 Turistbyrån öppnade på Vulcanen 13 juni. 

Folkhälsa 

 Folkhälsorådet har haft heldagsmöte med genomgång av projekt och plan för kommande 
år. 

Förvaltningen 

 Personalavdelningen har haft möten med den del av kultur- och fritidsförvaltningens 
personal som har inkommit med skrivelse. Ingen ytterligare åtgärd är planerad. 

 Sommarlovsprogrammet är publicerat på kommunens hemsida. 
 Kommunens organisation för mottagande av flyktingar från Ukraina är åter aktiverad och 

kommunen väntar på besked med uppdrag att ta emot flyktingar. 
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Nämndens deltagande i styrelser 

 Ledamöter från kultur- och fritidsnämnden har deltagit i möte med Tidaholms 
Idrottshistoriska förening.  

 Vice 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 § 51/2022 ”Information”, 2022-05-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-23. 
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§ 50 Mötet avslutas 
 

Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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