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§ 27 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad 
år 2022 
KFN 2022/51 

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 mars månad år 2022. 

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

helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 28/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad år 2022”, 2022-04-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende 

mars månad år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-13. 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad år 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Beslut om månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari-april år 2022 
KFN 2022/52 

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-april 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-april år 

2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-02. 
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 29/2022 ”Beslut om månadsrapport 

för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 2022”, 2022-04-26. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 29 Beslut om yttrande angående Tidaholmsförslag 
- Dansbana i Bruksvilleparken 
KFN 2022/38 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående Tidaholmsförslag – 

Dansbana i Bruksvilleparken till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera Tidaholmsförslag om att 
bygga en dansbana i Bruksvilleparken till samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 8/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att begära in 
yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. Av nämndens beslut 
framgår det bland annat att scenen som finns i Bruksvilleparken framförallt används vid 
kulturevenemang och att det är kultur- och fritidsnämnden som nyttjar scenen som en del av 
internhyran för övriga byggnader kring Bruksvilleparken. Om det finns behov av att anlägga denna 
typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera detta och komma in med ett önskemål 
enligt gällande investeringsprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 20/2022, att 
remittera Tidaholmsförslaget till kultur- och fritidsnämndens för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-05-23. 

Förslagsställaren föreslår kommunen att bygga en ute-dansbana i Bruksvilleparken. Kultur- och 
fritidsnämnden anser att en ute-dansbana ligger utanför nämndens ansvarsområde då det är 
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för utomhusmiljöer så som t ex parker och lekplatser.  

I Tidaholms kommun finns redan en aktör som erbjuder dansbana. Kultur- och fritidsnämnden 
beviljar årligen ett kulturbidrag på 65 000 kr (år 2022) till Tidaholms Folkets Park som driver 
denna dansbana. Verksamheten i Folkets Park är mycket uppskattad och välkänd och har genom 
åren lockat många besökare såväl från Tidaholm som från andra kommuner. Kultur- och 
fritidsnämnden har inga ytterligare resurser i budgeten för att finansiera ytterligare 
dansbaneverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden värnar den dansbaneverksamhet som bedrivs i Tidaholms Folkets park 
och bedömer inte att det finns ytterligare behov av dansbana i Tidaholms kommun. 

Då liknande funktion redan finns i Tidaholms kommun bedöms det vara svårt att få intäkter för att 
täcka driftskostnader. Kommunen bör ej heller bedriva konkurrerande verksamhet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna yttrandet angående 

Tidaholmsförslag – Dansbana i Bruksvilleparken till kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 30/2022 ”Beslut om yttrande 

angående Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-04-26.   
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-19. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2022 ”Beslut om hantering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i 

Bruksvilleparken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-01-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 119/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken, 2021-08-06. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 30 Beslut om förstudie renovering badhus 
KFN 2021/111 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad förstudierapport inklusive 

förslag till tidsplan för renovering badhus samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förstudierapport för renovering av den äldsta delen av badhuset Forshallen, dvs 
undervisningsbassäng och hoppbassäng. 

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

förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för renovering badhus samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 31/2022 ”Beslut om förstudie 

renovering badhus”, 2022-04-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie renovering badhus”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-04-19. 
 Förstudierapport renovering badhus. 
 Investeringsprojekt – Förstudie renovering badhus version 1. 
 Barnkonsekvensanalys förstudie renovering badhus. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 31 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen 
vecka 25-26 2022 med anledning av 
sommarsimskola 
KFN 2022/50 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stänga Badhuset Forshallen under ordinarie 

öppettider vecka 25-26 2022 och att hålla öppet motionshallen kl. 8-15 måndag-fredag. 

Sammanfattning av ärendet 
Under vecka 25 och 26 bedrivs sommarsimskolan i Badhuset Forshallen. Sammanlagt cirka 100 
barn deltar i simskolan på dagtid och alla personalresurser går då åt till att bemanna den. Det 
innebär att ordinarie öppettider måste bemannas med timvikarier och övertid. Det saknas i 
dagsläget resurser för att klara av en sådan bemanning.  

Tidigare års besöksfrekvens visar att nyttjandet av badhuset under de veckor som 
sommarsimskolan bedrivs är relativt lågt. En stängning av ordinarie öppettider under dessa veckor 
bedöms därför vara möjlig och på så vis kan sommarsimskolan prioriteras. Däremot möjliggörs 
öppethållande i motionshallen måndag-fredag kl. 8-15, med undantag för midsommarafton, för de 
som löst kort. Badhuset kan också öppnas en vecka tidigare efter sommaruppehållet, vilket gör att 
det öppnar för allmänheten vecka 33. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att stänga Badhuset Forshallen 

under ordinarie öppettider vecka 25-26 2022 och att hålla öppet motionshallen kl. 8-15 
måndag-fredag. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om stängning av 

Badhuset Forshallen vecka 25-26 2022 med anledning av sommarsimskola”, 2022-04-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Stängning av Badhuset Forshallen vecka 25-26 2022 med anledning av 

sommarsimskola”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2022-04-07. 
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§ 32 Beslut om ansökan från Folkabo IK om bidrag 
till utbyte av varmvattenberedare 
KFN 2022/43 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Folkabo IK med max 15 % av 

ansökt belopp för utbyte av varmvattenberedare vilket blir 7 406 kr. Bidraget betalas ut 
efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-06-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkabo IK ansöker om bidrag för byte av varmvattenberedare. Befintlig varmvattenberedare från 
mitten av 1970-talet har börjat läcka och har dömts ut av VVS-firma. Föreningen har begärt in tre 
offerter och bifogar den med lägst pris. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 49 376 kr.   

Folkabo kommer att byta ut sin gamla varmvattenberedare till en ny energieffektivare 
varmvattenberedare med samma storlek som den gamla.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader eller annat som inte har med löpande 
driftskostnader att göra. 

Att en varmvattenberedare från mitten av 1970-talet går sönder bedöms vara löpande underhåll 
och är således ej bidragsgrundande. Dock bör beaktas att den nya varmvattenberedaren är mer 
energisnål och kan därför betraktas som en energibesparande åtgärd, vilket bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Med hänsyn till ovanstående 
skäl föreslås en lägre bidragsnivå än brukligt. Ansökt belopp uppgår till 49 376 kr. 15 % av 
kostnaden blir 7 406 kr. 

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

IK med max 15 % av ansökt belopp för utbyte av varmvattenberedare vilket blir 7 406 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 33/2022 ”Beslut om ansökan från Folkabo IK om 

bidrag till utbyte av varmvattenberedare”, 2022-04-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Folkabo IK om bidrag till utbyte av varmvattenberedare”, 

enhetschef fritid Daniel Andersson, 2022-04-07. 
 Ansökan från Folkabo IK om bidrag till utbyte av varmvattenberedare, 2022-03-14. 
 Offert varmvattenberedare, 2022-03-14. 

10



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-10 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista 
Folkabo IK 
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§ 33 Beslut om verksamhetsbidrag HT 2021 till 
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 
KFN 2022/45 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag för höstterminen 2021 

till Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm med 8 244 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Sportdansklubben Dansverkstan har inte inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för 
höstterminen 2021 inom utsatt tid. Detta trots att flera påminnelser har skickats via e-post. 
Ansökan görs sedan ett år tillbaka i kommunens boknings- och bidragssystem Rbok. Under april 
hörde föreningen av sig och undrade när pengarna för bidraget skulle betalas ut. Då informerades 
föreningen om att de ej inkommit med ansökan. Den ansvarige i föreningen beskriver att hon har 
skickat in filen via Rbok. I Rbok finns dock ingen fil uppladdad. Föreningen anför också att bidraget 
är viktigt för deras verksamhet. Föreningen har därför beretts möjlighet att inkomma med en 
skriftlig sammanställning av sina aktiviteter likt tidigare års ansökningar. Detta för att det ska gå att 
räkna ut vad bidraget uppgår till.  

Det är svårt att bedöma huruvida föreningen har försökt att ladda upp filen och ansöka om bidrag 
eller om det rör sig om att de har missat att ansöka. Bedömningen är att bidraget är viktigt för 
föreningens verksamhet.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja verksamhetsbidrag för 

höstterminen 2021 till Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm med 8 244 kr. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsbidrag HT 2021 till Sportdansklubben Dansverkstan 

Tidaholm”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2022-05-02 
 Ansökan från Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm om verksamhetsbidrag för HT 

2021, 2022-04-29. 

Sändlista 
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 
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§ 34 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 2022-03-09—04-19. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-03-14 2.4 
Beslut om verksamhetsbidrag till 
föreningar och organisationer enligt 
fastställda regler 

KOF 2022/45 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag för 
HT 2021,  
177 596 kr. 

2022-03-15 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
15/3. 

2022-04-02 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
2/4. 

2022-04-02 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 § 36/2022 ”Delegationsbeslut”, 2022-

04-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-13. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-09—04-19. 
 Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-HT21. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-03-01--2022-03-31. 
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§ 35 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 § 37/2022 ”Inkomna skrivelser och 

beslut”, 2022-04-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-04-13. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Konstlitografiska verkstaden årsutställning och 

Grafikskolan Printmaking elevutställning 2022, 2022-04-26. 
 Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06. 
 Kommunstyrelsens beslut § 55/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-06. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling mars 2022, 2022-03-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 28/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-03-28. 
 Information till kommuner och ishallsägare - Svensk ishockey inför nya nationella 

spelformer säsongen 22-23, 2022-03-21.  
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§ 36 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”, 

2022-04-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

04-13. 
 Inbjudan till - Social hållbarhet - från perspektivträngsel till perspektivgemenskap 2022-06-

15. 
 Inbjudan till - Barn- och funktionsrätt 2022: Hur arbetar vi för alla barns bästa? 2022-10-

12—13. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-10 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 37 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 

 Idrottsskolan genomförs vecka 26. 
 Sommarsimskola arrangeras veckorna 25 och 26. 
 Sommararena Bruksvilleparken kommer i år att genomföras i begränsad form eftersom 

det inte finns något statsbidrag för lovaktiviteter att rekvirera.  

Kultur- och biblioteksenheten 

 Ansökan om inköpsstöd för barn- och ungdomsböcker har skickats in till Kulturrådet. 
 Ansökan om stöd till Stärkta bibliotek för processledare för utveckling av Mellansjö-

samarbetet har skickats in till Kulturrådet.  
 Regeringen presenterade den 22 april en strategi för ett starkt biblioteksväsende. 
 Påsk på Turbinhusön arrangerades fredagen den 15 april. 
 Den öppna ungdomsverksamheten kommer att genomföra en hajk till Kyrkekvarn. 
 Konsthallen på Turbinhusön kommer att hålla stängt före och efter det Litografiska 

symposiet som äger rum 23 juli – 7 augusti. 

Besöksenheten 

 Turistbyrån har bemannat incheckning och utcheckning för de lag som bokat boende 
under Giffcupen.  

 Outdoor Hökensås anordnade nätverksträff om samverkan och paketering av besöksmål 
den 5 april. 

 Ekmanska stiftelsen har beviljat 100 000 kr till projekt Gestilren. 

Folkhälsa 

 Föreläsningar och konstutställning på temat våld i nära relation har anordnats.  

Förvaltningen 

 Kommunens organisation för mottagande av flyktingar från Ukraina är pausad, men 
kommer att aktiveras när kommunen får uppdrag att ta emot flyktingar. 

 En skrivelse från några medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningens har inkommit.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-10 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2022 ”Information”, 2022-04-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-13. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 38 Övriga frågor 
 

Ordföranden lyfter frågan avseende inkommen skrivelse från Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell 
förening angående Pilgrimsleden Kungslena-Hjo.                                                                
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet om avtal med 
Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena till kultur- och fritidsnämndens 
nästkommande arbetsutskott. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 39 Mötet avslutas 
 

Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
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