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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/9 

2023-01-10 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Val av kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2023-2026 
Förslag till beslut 

-  

Ärendet 
Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden, antaget 2021-12-20, ska nämnden utse ett 
arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Reglemente kultur- och fritidsnämnden, antaget 2021-12-20: 

§ 32 Utskotten 

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden får 
därutöver inrätta ytterligare utskott. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för 
styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på initiativ av 
ordföranden eller när minst två ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse 
utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för 
ledamot och ersättare senast fem vardagar före sammanträdet. 
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna vara närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på 
distans regleras i § 17. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Reglemente kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-20. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige

Ärendenummer: KS 2019/324
Antagen: 1998-06-15
Senast reviderad: 2021-12-20

Författningssamling
Reglemente kultur- och 
fritidsnämnden

1Flicka blåser såpbubblor
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A Kultur- och fritidsnämndens 
uppgifter 
§ 1 Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter  
Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, fritids- och 
turismområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens relationer till, och utveckling av, 
föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till 
nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt spellagen (2018:1138), bibliotekslagen 
(2013:801), museilagen (2017:563) och 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453, skuldsatta personer).  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:  

• Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 

• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 

• Öppen ungdomsverksamhet. 

• Inomhusbad. 

• Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor.  

• Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 

• Främjande av besöksnäringen. 

• Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och Turbinhusön samt 
kulturarrangemang. 

• Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 

• Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader och offentliga platser. 

• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen. 

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige  
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:   

• Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan art att de beslutas av 
kommunfullmäktige.   

• Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar 
verksamhetens omfattning och inriktning.  

• Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av 
principiell beskaffenhet.  

• Dela ut ekonomiska bidrag till studieförbund och föreningar med verksamhet inom nämndens 
ansvarsområde. 
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• Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens 
verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd samt får, i sådana mål och 
ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
antagande av ackord samt slutande av annat avtal. 
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B För kommunstyrelsen och 
nämnderna gemensamma 
bestämmelser 
§ 3 Uppdrag och verksamhet 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom 
angiven budgetram. 

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige 
fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

§ 5 Personalansvar 
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av 
de frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 6 Behandling av personuppgifter 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens 
verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt 
artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor. 

§ 7 Planering, uppföljning och redovisning 
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin verksamhet.  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen 
som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
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§ 8 Information, samråd och handläggning 
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd 

erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information 
och underlag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess. 

2) Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till 
enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så 
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den 
sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit in och vem som kommer att 
handlägga ärendet samt om möjligt när ärendet förväntas bli avgjort. 

6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den 
enskilde att ha med nämnden att göra. 

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, 
integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor, landsbygdssäkring samt FN:s 
barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 

§ 9 Förvaltning av lös egendom 
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens förvaltningsområde.  

§ 10 Självförvaltningsorgan  
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, 
arbetsformer och mandattid. 

§ 11 Motioner och e-förslag 
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två 
månader om tiden sträcker sig över sommaren.  

När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.  

§ 12 Arkiv  
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 
Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. 
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C Kultur- och fritidsnämndens 
sammansättning och arbetsformer 
§ 13 Nämndens sammansättning  
Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare som utses av fullmäktige. 

§ 14 Sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet.  

§ 15 Kallelse  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem 
vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange 
om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.  

§ 16 Offentliga sammanträden 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden 
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
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§ 17 Distansnärvaro  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till 
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på  
distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

§ 18 Närvarorätt 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden. 

Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

§ 19 Ordföranden 
Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.  
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas. 
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs. 
7) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och kommunens 

övriga styrelser och nämnder. 
8) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens utveckling, 

ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
9) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
10) Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda nämnden vid uppvaktningar hos 

myndigheter, vid konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt 
fall.  

11) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 
 

§ 20 Presidium 
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.  

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs.  
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§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.  

§ 22 Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. 
Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

§ 23 Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av fullmäktige beslutade 
inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i 
fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. 

§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring 
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av jäv, ska 
själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling 
påbörjats.   

Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta att 
tjänstgöra när ärendet har handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

§ 25 Yrkanden 
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  
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§ 26 Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation. 

§ 27 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. 
Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till ärendets behandling, dock före 
sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 

§ 28 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till 
majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till den motsatta sidan. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan. 

§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

§ 30 Delgivningsmottagare 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar. 

§ 31 Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, 
och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  
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Sida 11 av 11 

§ 32 Utskotten 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden får 
därutöver inrätta ytterligare utskott. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och 
nämnder. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på initiativ av ordföranden 
eller när minst två ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och 
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet. 

För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna vara närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på 
distans regleras i § 17. 
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Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/10 

2023-01-10 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Val av representanter till 
arbetsgrupper för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

-  

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att välja representanter till nedanstående grupper: 

Fiskegrupp   ledamot: 

   ersättare: 

Litografiska Akademin  ledamot:  (ersättare väljs av KS) 

ombud: (ytterligare två ombud 
väljs av KS) 

Musik i Tidaholm  ledamot: 

Tidaholms Riksteaterförening ledamot:  

Tidaholms Konstförening  ledamot: 

Skaraborgs Föreningsarkiv  ombud till årsmöte: 

   ombudsersättare: 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Tidaholms Fiskevårdsområde 
Litografiska Akademin 
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Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Musik i Tidaholm 
Tidaholms Riksteaterförening 
Tidaholms Konstförening 
Skaraborgs Föreningsarkiv 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/84 

2023-01-10 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Fastställande av 
sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 
år 2023 
Förslag till beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för kultur- och 
fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2023. 

Ärendet 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott år 2023. 

Nämnd (tisdag)   Arbetsutskott (tisdag) 

17 januari 09.00 (gruppmöte 08.00)  - 

28 februari 09.00 (gruppmöte 08.00)  7 februari 8.30 

28 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  14 mars 8.30 

9 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)  25 april 8.30 

13 juni 09.00 (gruppmöte 08.00)  30 maj 8.30 

19 september 09.00 (gruppmöte 08.00)  5 september 8.30 

17 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)  3 oktober 8.30 

14 november 09.00 (gruppmöte 08.00)  31 oktober 8.30 

12 december 09.00 (gruppmöte 08.00)  28 november 8.30 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om sammanträdesplan för kultur- 

och fritidsnämnden år 2023”, 2022-10-11. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 66 Beslut om sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden år 2023 
KFN 2022/84 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för kultur- och 

fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott år 2023. 

Nämnd (tisdag)   Arbetsutskott (tisdag) 

17 januari 09.00 (gruppmöte 08.00)  - 

28 februari 09.00 (gruppmöte 08.00)  7 februari 8.30 

28 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  14 mars 8.30 

9 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)  25 april 8.30 

13 juni 09.00 (gruppmöte 08.00)  30 maj 8.30 

19 september 09.00 (gruppmöte 08.00)  5 september 8.30 

17 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)  3 oktober 8.30 

14 november 09.00 (gruppmöte 08.00)  31 oktober 8.30 

12 december 09.00 (gruppmöte 08.00)  28 november 8.30 

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

sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2023. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 69/2022 ”Beslut om 

sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 2023”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 2023”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2022-09-19. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023”, 2022-06-27. 

 Kommunstyrelsens beslut § 122/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen år 2023”, 2022-06-15. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023”, 2022-06-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/1 

2023-01-10 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om inkomna skrivelser och 
beslut till handlingarna. 

Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inkommen skrivelse angående förslag om att hålla badhuset öppet på sommaren, 2022-12-

31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 130/2022 ”Beslut om antagande av policy för investeringar”, 

2022-12-19. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling december 2022, 2022-12-16. 
 Missiv - ansvarsutövande KFN 2022, 2022-12-09. 
 Skrivelse angående boken "De utköpta - om chefer inom offentlig sektor som köps ut", 

2022-12-03. 
 Kommunstyrelsens beslut § 200/2022 ”Beslut om antagande av riktlinje för målstyrning”, 

2022-11-30. 
 Slutlig version: Riktlinje – Målstyrning. 
 Kommunstyrelsens beslut § 203/2022 ”Beslut om antagande av riktlinje för 

ärendeberedning”, 2022-11-30. 
 Slutlig version: Riktlinje – Ärendeberedning. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 120/2022 ”Beslut om revidering av strategisk plan och 

budget för år 2023-2025”, 2022-11-28. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 122/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

badhus”, 2022-11-28. 
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Från:
Till: Kultur och fritid
Ärende: Till Anneli Sandstedt och Kultur Fritidsnämnden.
Datum: den 31 december 2022 12:40:34

Hej..
Förslaget om öppet badhus sommartid, BÖR utredas, inte negligeras, då siffror visar på att
simkunnigheten bland barn minskat. Simkunnighet bland barn, har alltid, historiskt såväl
som i redovisad dödlighet genom drunkning, varit en måttstock på hur bra Sverige är i
detta. Siffror i statistiken och redovisade fall i dagspress och annan media visar tyvärr på
en uppåtgående trend när det gäller drunkningsolyckor. Till detta kan adderas flyktingar
som visat sig vara icke sim- undervisade som svenskar i övrigt.

Kan inte ni i nämnden med hjälp av personal, räkna ut vad kostnaden blir inkl allt/vecka
som badet håller öppet och redovisa det för medborgarna? 

Uppvärmningskostnad för badet, inkl duschvarmvatten.. skulle kunna minskas rejält med
hjälp av solfångarpaneler på taken. Vet detta av erfarenhet, då vi förser hela Iris
Utvecklingscenter i Mullsjö (8 byggnader, ett storkök och ca 50 personer med varmvatten).

Visa nu upp lite av "Tidaholmsandan" för medborgarna och skicka lite positiva signaler
mitt i eländet.

/
Skickat från Outlook för Android

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-12-19 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 130 Beslut om antagande av policy för 
investeringar 
KS 2022/241 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för investeringar enligt upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan med budget beslutas årligen om styrningsprinciper för investeringar. I syfte att 
förenkla och förbättra hur investeringar hanteras i Tidaholms kommun föreslår 
kommunledningsförvaltningen att styrningsprinciperna för investeringar lyfts ur strategisk plan och 
budget och fastställs i en policy. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på policy. 

Policy för investeringar är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska hanteras 
inom Tidaholms kommun. Dokumentet tydliggör ansvar och roller, kvalitetssäkrar arbetsmoment 
i processen och säkerställer genomarbetade beslutsunderlag.  

De kommunala koncernföretagen (bolagen) omfattas inte av policyn. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för investeringar 

enligt upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 196/2022 ”Beslut om antagande av policy för investeringar”, 

2022-11-30. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121/2022 ”Beslut om antagande av policy för 

investeringar”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av policy för investeringar”, controller Anna Johansson,  

2022-10-04. 
 Utkast: Policy för investeringar.  

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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From:                                 VGR Nyhetsbrev RU
Sent:                                  Fri, 16 Dec 2022 13:07:53 +0100 (CET)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling december 2022

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev december 2022
   

   

Framtidsoro och framtidstro
 

En summering av 2022 präglas givetvis 
främst av kriget i Ukraina och det 
lidande det för med sig tillsammans 
med ett svårt säkerhetspolitiskt och 
ekonomiskt läge. När vi letar efter 
ljuspunkterna ur ett västsvenskt 
perspektiv lyser den gröna 
omställningen klarast. Under 2022 
fylldes visioner och mål om en hållbar 
utveckling med reellt innehåll i och med 
beslut om etableringar kopplat till 
fordonsindustrins omställning. Nu är 
Västsverige på väg att bli den ledande 
regionen för hållbar batteritillverkning 
och elektromobilitet i norra Europa. 

Men för att klara och försvara den 
positionen har vi svåra och kända 
utmaningar. Energiproduktion och 
distribution och inte minst 
kompetensförsörjning. Men ett 

gemensamt arbete pågår. Tre exempel där vi gör insatser inom vår västsvenska 
kraftsamling för elektrifiering: 1. I november beslutade VGR om att erbjuda de 
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49 kommunerna i Västra Götaland finansiellt stöd i elektrifieringsresan, t ex för 
analys och planering av elnätsfrågor eller förnybar elproduktion 2. I september 
startade Svenska kraftnät, Länsstyrelsen i Västra Götaland och VGR ACCEL - ett 
initiativ för accelererad elnätsutveckling. 3. Under hösten har VGR startat nya 
insatser för kompetensförsörjning inom alla fyra delregioner i Västra Götaland 
tillsammans med kommuner och kommunalförbund.

När vi kliver in i 2023 tar vi med oss oro men framför allt en tro på att 
utvecklingen ska vända i rätt riktning. Och goda råd får vi med oss, bland annat 
från Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning som idag presenterar 
sina rekommendationer för hur länets klimatmål ska nås. Goda exempel och 
inspiration från de som går före tar vi också med oss. GöteborgsOperan 
tilldelades för ett par veckor sedan pris som det mest hållbara operahuset i 
världen vid en ceremoni i Madrid. Och vid vår konferens Framtid Västra Götaland 
diskuterade 500 personer frågan om hur vi tar nästa steg mot västsvensk 
konkurrenskraft genom klimatomställning och cirkulära affärsmodeller.

Jag vill härmed tacka för gott samarbete under 2022 och ser fram emot att fylla 
2023 med nya och fördjupade samarbeten för en hållbar utveckling. 

Med en önskan om en god jul och ett gott nytt år! 

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

Mer information om vad vi gör inom regional utveckling finns på 
www.vgregion.se/regional-utveckling

   

   

►Klimat

Forskarrådets rekommendationer - transporter i fokus
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BILDEN: Från vänster: Annika Nilsson, Filip Johnsson, Karin Bradley, Björn Sandén, 
Frances Sprei (ordförande) och Sverker Jagers.

 

Inom de närmsta åren måste beroendet av fossil energi minska, det vill säga de fossildrivna 
transporterna måste kraftigt bromsa in.Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning har 
uppdraget att utvärdera klimatarbetet i länet och ge råd för att koldioxidbudgeten och klimatmålen 
ska kunna nås. Nu presenteras deras första rapport med rekommendationer, som i år har fokus på 
transporter. 

-Vi välkomnar deras rekommendationer som både utmanar och vägleder hur vi kan öka 
omställningstakten samtidigt som vi fortsätter utveckla Västra Götaland säger Magnus Berntsson 
(KD), ordförande miljönämnden, VGR.

VGR:s pressmeddelande 2022-12-16

Forskarrådet
   

   

►Kompetensförsörjning

VGR skjuter till medel för att slutföra påbörjade vårdkurser
 

 

Foto/källa: Paul Björkman 
 

Under pandemin beslutade regeringen att utlysa medel för fler utbildningsplatser. Nu upphör de 
statliga resurserna 2023, och VGR har beslutat att skjuta till extra medel för att studenterna ska 
kunna fullfölja sina vårdutbildningar.

- Det är olyckligt att staten underfinansierar vårdutbildningar när behovet av utbildad arbetskraft inom 
vårdsektorn är så stor. VGR:s regionutvecklingsnämnd har därför beslutat att skjuta till en del av de 
medel som folkhögskolorna behöver för att kunna fullfölja vårdutbildningarna, säger RUN:s 
ordförande Kristina Jonäng (C). 
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VGR:s pressmeddelande 2022-12-09
   

   

►Life Science

Ökad satsning i arbetet mot antibiotikaresistens
 

 

BILDEN: Joakim Larsson och Michaela Wenzel, CARe, Ann-Marie Wennnberg, SU, 
Kristina Jonäng (C) VGR.

 

Arbetet mot antibiotikaresistens utökas och breddas när flera parter nu gör gemensam sak inom 
ramen för CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg. Att bakterier kan stå emot 
antibiotika är ett av de största hälsohoten i världen.

CARe vid Göteborgs universitet bedriver sedan 2016 forskning för att bemöta detta komplexa 
problem. Från årsskiftet får centrumet en bredare bas av parter och finansiärer, när också Chalmers 
tekniska högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och VGR inkluderas.

VGR:s pressmeddelande 2022-12-16
   

   

►Infrastruktur

Regioner träffade riksdagens trafikutskott om behovet av mer resurser 
till järnväg 
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BILDEN: Ulrika Heie ordf. trafikutskottet, Marcus Eskdahl, ordf. nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö Region Jönköpings län, Kristina Jonäng ordf. 
regionutvecklingsnämnden VGR, Thomas Morell vice ordf. trafikutskottet, Julie Tran 
ordf. trafik och samhällsplaneringsnämnd Region Östergötland, Max Falk, 
tjänsteperson VGR, Erik Bromander tjp RJL.

 

Den 14 december träffade en delegation från Region Jönköpings län, Region Östergötland och VGR 
presidiet i riksdagens trafikutskott Ulrika Heie (C), ordförande och Thomas Morell (SD) vice 
ordförande, för att understryka behovet av mer resurser till järnväg i allmänhet och stambanor i 
synnerhet. 

- Kapaciteten på järnvägen mellan Borås och Göteborg måste öka rejält för att undvika bilköer och 
bussköer som korkar igen de båda städerna i rusningstid, poängterar regionutvecklingsnämndens 
ordförande Kristina Jonäng (C). 

Regionerna, där även Region Skåne ingår, arbetar sedan en tid tillbaka gemensamt för att sprida 
budskapet om behovet av stambanor i riksdag och regering.

VGR transportinfrastruktur
   

   

►Klimat

Två kommunalförbund snabbar på omställningen till fossilfria 
transporter
 

Nu ska Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samarbeta så 
att deras 22 medlemskommuner ska kunna snabba på omställningen till fossilfria transporter. 

- Under år 2020 hade de två kommunalförbunden en medarbetare som delade sin tid mellan 
förbunden och arbetade i projekten Fossilfri Gränsregion 2030 och i Fossilfri Boråsregion. Detta har 
bidragit till en effektivare och större regional spridning av kunskap, metoder och lärdomar, säger 
Angelica Rennerfelt, projektledare för samverkansprojektet.

Två kommunalförbund ska snabba på omställningen till fossilfria transporter
   

   

►Kollektivtrafik och infrastruktur

Debatt: Det måste gå att pendla mellan Göteborg och Borås
 

Pendelstråket mellan Göteborg och Borås är ett av landets mest trafikerade. Trots detta saknas en 
modern järnväg mellan städerna. Vi reagerade därför kraftigt när de fyra partierna SD, M, KD och L 
tidigare i höst signalerade att den redan beslutade, dubbelspåriga järnvägen mellan Västsveriges två 
största städer ska utredas ännu en gång. Trots att projektet redan pågått i åtta år och nästan en 
miljard kronor redan är nedlagda i planering och projektering, skriver Lars Backström, vd Västtrafik.

Eftersom det saknas en järnväg för effektiv arbetspendling sker i stort sett alla resor längs vägen 
med bil. Riksväg 40 som går mellan de två städerna är hårt trafikerad, olycksdrabbad och 
framkomlighetsproblemen vid infarterna till de två städerna är i rusningstrafik så stora att det kan 
vara svårt för våra bussar att ta sig fram.
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Debattartikel GP: Det måste gå att pendla mellan Göteborg och Borås
   

   

►Samhällsanalys

Det Goda Livet - årets Visionsrapport visar hur invånarna ser på 
samhällsutvecklingen
 

 

Forskare från SOM-institutet har studerat hur invånarna i Västra Götaland ser på 
samhällsutvecklingen, samhällets service och på sina liv och levnadsförhållanden.

Årets rapport ger oss inblickar i allt från infrastruktur, klimat och miljö, hälsa och sjukvård, 
välbefinnande, arbete och arbetsmarknad och kultur och med en fördjupning på demokrati och 
delaktighet. 

Västsvenska SOM-undersökningen 2021 Uppföljning av Vision Västra Götaland (pdf)

VGR och SOM
   

   

►Regional utveckling 

Miljonsatsning på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland
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Västra Götalandsregionen har beslutat om en paketsatsning på totalt 48 miljoner kronor i syfte att 
bidra till det goda livet i Dalsland. 30 miljoner kronor riktas till storregionala kollektivtrafiksatsningar, 
15 miljoner kronor går till upprutning av infrastruktur i Dalslands kanal och 3 miljoner går till en 
samhällsmast för mobiltäckning.

- Denna riktade satsning på kollektivtrafik och tillgänglighet bidrar till att stärka Dalslands attraktivitet 
och konkurrenskraft, säger Martin Carling, (C) ordförande i Fyrbodals Kommunalförbund.

Miljonsatsning på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland

Det Goda Livet i Dalsland
   

   

►Näringsliv 

Storsatsning på den starkt växande spelindustrin i Skövde 
 

30

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1p69VP-0002Sm-4P&d=4%7Cmail%2F90%2F1671192000%2F1p69VP-0002Sm-4P%7Cin11e%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C639C5F9FF626D8509870DE2BF9BE269D&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2Fovs979%2FDINY57G0-5-87W6FOV55MA7-KTh4GPmO.t1Zl&s=k5IxPeiwku_zsyReWivP3-7BWSI
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1p69VP-0002Sm-4P&d=4%7Cmail%2F90%2F1671192000%2F1p69VP-0002Sm-4P%7Cin11e%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C639C5F9FF626D8509870DE2BF9BE269D&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2Fovs979%2FDINY57G0-5-87W6FTD55499-N8hDQLm6.t17l&s=ywivQtq19icE-ndPIQPfwgUTjt0


 

Foto: Tobias Andersson
 

 

För att utveckla industrin och fortsätta vara i den globala täten initieras nu en bred 
mångmiljonsatsning som kommer att drivas av Science Park Skövde och deras dataspelskluster 
Sweden Game Arena.

 - Vi ser möjligheter till starkare synergier mellan dataspelsbranschen och andra teknikintensiva 
branscher i regionen som batteribranschen och fordonsindustrin, säger Kristina Jonäng (C), 
ordförande i regionutvecklingsnämnden, VGR.

Mångmiljonsatsning på spelindustrin i Skövde
   

   

►Arbetsmarknad

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos till 2035 
 

Nu finns fyra delregionala utbildnings- och arbetsmarknads- prognoser med 
utgångspunkt i länsprognosen från i våras.

De innehåller skattningar av utbud och efterfrågan på arbetskraft för 54 
utbildningsgrupper. I demografiavsnitten diskuteras befolkningsutveckling och 
åldersstruktur.

- De delregionala underlagen ger tydliga indikationer för framtida bristyrken 
och är användbara i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet, menar Karin Althoff, chef för 
samhällsanalysenheten.

Länkar till alla rapporter 

 

   

   

►Elektrifiering

Minst 7 000 personer behövs till batteri- och fordonsindustrin i Göteborg
 

 

Bredda bilden. Foto: Jonas Bilberg
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Minst 7 000 personer i Göteborgsregionen behöver nyanställas och få möjlighet till 
kompetensomställning de närmaste åren i och med elektrifieringens framfart i fordonsbranschen. Det 
beskrivs i en plan som Business Region Göteborg (BRG) tagit fram tihop med VGR och 
Göteborgsregionen (GR).

VGRfokus: 7000 personer behövs till batteri- och fordonsindustrin i Göteborg 
   

   

►Elektrifiering

Industrin lyfte stora elbehov i industrirådet under ny ledning
 

 

BILDEN: Mötet leddes för första gången av landshövding Sten Tolgfors och regionstyrelsens 
nya ordförande Helén Eliasson (S). 

 

Rådet för industriomställning i Västra Götaland har hållit höstens första möte. Temat var elektrifiering 
och industriomställning och det var tydligt att företagen står inför ett kraftigt ökat elbehov för att bli 
fossilfria.

Landshövding och regionstyrelsens ordförande utgör ledningen för rådet, positioner som nyligen 
ersatts med nya personer. 

Industrin lyfte stora elbehov i industrirådet under ny ledning

Industrirådet 
   

   

►Klimat

Uppföljning av kommunernas klimatlöften 2022
 

   

►Klimat

Grön omställning i VGR:s panelsamtal vid COP27
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Under 2022 genomför alla 49 kommuner i Västra Götaland klimatlöften som de antagit genom beslut 
i kommunstyrelsen. Uppföljningen visar att av de totalt 426 klimatlöften som kommunerna antagit har 
ca 90 procent genomförts eller påbörjats.

Löftena beräknas minska utsläppen med drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar 
ungefär 19 000 thailandsresor med flyg, 17 900 villors elanvändning under ett år, eller 7 100 varv 
runt jorden med en mellanstor dieselbil.

- Det är fantastiskt att denna satsning minskat utsläppen såpass mycket. Det är ett viktigt steg för 
Västra Götalands klimatomställning där kommunerna agerar föregångare. Nu bjuds kommunerna in 
att anta nya löften med högre ambitionsnivå för genomförande fram till 2026, säger regionstyrelsens 
ordförande Helén Eliasson (S).

Uppföljning av kommunernas klimatlöften 2022
   

 

Västra Götaland håller på att förvandlas från en fossilberoende industriregion till ledande i 
övergången till en mer klimatneutral industri. VGR anordnade den 14 november ett panelsamtal på 
COP27 om varför just Västra Götaland har kommit så långt i omställningen. Volvo Group, Northvolt 
och Volvo Cars samarbetsbolag NOVO Energy, och Stena Recycling medverkade.
 
– Västra Götaland är på god väg att bli en världsledande region inom hållbar batteritillverkning och 
elektromobilitet. Många pratar om denna omställning, men i Västra Götaland sker den, sa Magnus 
Berntsson (KD) ordförande i miljönämnden samt ordförande för Assembly of European Regions 
(AER). 

Grön omställning i VGR:s panelsamtal vid COP27
   

   

►Digitalisering

Årets digitaliseringsinitiativ
 

 

Tomas Monsén, IT-utvecklare i MTG-kommunerna, Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun 
fick priset för Årets diditaliseringsinitiativ 2022 av regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina 
Jonäng (C) i samband med konferensen Digitalisering i människans tjänst 7 december.

Tomas Monsén har varit pådrivande i samverkan för öppna och delade data i Västra Götaland, 
och en viktig framgångsfaktor till att samverkan snart passerar 30 deltagande kommuner, och tio 
regioner i den Nationella Dataverkstaden.

Årets Digitaliseringsinitiativ 2022
   

   

►Digitalisering

Göteborgsregionen tar krafttag för öppna och delade data
 

Idag medverkar 24 kommuner och VGR i den regionala samverkan för öppna och delade 
data. Genom ett beslut inom GR kommer denna skara att utökas med nio kommuner 2023; Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kommunerna Ale, 
Alingsås, Göteborg och Mölndal är aktiva medlemmar i samverkan sedan tidigare. 

Övriga kommuner som medverkar i den regionala samverkan är Borås, Dals-Ed, Essunga, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Hjo, Lidköping, Mariestad, Mellerud, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Tranemo, 
Trollhättan, Töreboda, Ulricehamn, Vara och Vänersborg, sammanlagt 33 kommuner.

Öppna data bidrar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället och ger företag möjligheter 
att skapa nya innovativa digitala tjänster. 

Dataportal Väst

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland
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►Kultur

40 Guldbaggenomineringar för Film i Västs samproduktioner
 

Film i Västs samproduktioner nominerades till totalt 40 Guldbaggar för 2022 års bästa filmer. Bäst 
gick det för Ruben Östlunds Triangle of Sadness och Tarik Salehs Boy from Heaven med nio 
respektive sju nomineringar. Båda filmerna har firat stora internationella framgångar.

Guldbaggegalan sänds från Cirkus den 23 januari 2023 i SVT.

Film i Västs pressmeddelande 2011-12-05
   

   

►Kultur

GöteborgsOperan - världens mest hållbara operahus
 

 

GöteborgsOperan. Foto: Joakim Roos
 

GöteborgsOperan har av International Opera Awards 2022 - något av operavärldens Oscar - fått 
priset i kategorin Hållbarhet, med såväl miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

– Vilket fantastiskt erkännande. Engagemanget för hållbarhetsfrågor löper genom hela vår 
organisation, så vi är många som delar på glädjen och stoltheten, säger Christina Björklund, vd på 
GöteborgsOperan, som tog emot priset vid en gala på Teatro Real i Madrid.

Pressmeddelande GöteborgsOperan - världens mest hållbara operahus! 2022-11-29

Om operans hållbarhetsarbete
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►Besöksnäring

Pater Noster vinner Stora Turismpriset 2022
 

 

BILDEN: Fredrik Lindén vd Turistrådet 
Västsverige, Mirja Lilja Hagsjö, Anders 
Rasmusson och Erik Nissen Johansen, 
Pater Noster

 

Västra Götalands kandidat Pater Noster – Ett hem vid horisonten vann Stora Turismpriset 2022, ett 
pris till den som nytänkande och innovativt bidragit till utveckling av besöksnäringen, och som 
utvecklar och delar med sig sina kunskaper om hållbar besöksverksamhet.

Tillväxtverket är huvudman för Stiftelsen för kunskapsfrämjande turism, som delar ut priset. Vinnaren 
får 100 000 kronor till en kunskapsfrämjande insats.

Turistrådet Västverige pressmeddelande 2022-11-30
   

►Kultur

Storslam igen för Ruben Östlund
 

 

BILDEN: Henrik Dorsin, Mia Benson, 
Ruben Östlund och Woody Harrelson 
under arbete med filmen Triangle of 
Sadness. Foto: Tobias Henriksson

 

European Film Awards avgjordes 10 december och Ruben Östlund fick priset för Bästa europeiska 
film, Bästa regi och Bästa manus, dessutom belönades Zlatko Buric med pris för Bästa skådespelare 
för filmen Triangle of Sadness.

Filmen är inspelad i Trollhättan och Göteborg och samproducerad med Film i Väst.

Film i Väst pressmeddelande 2022-12-10
   

   

På gång
 

17 jan Cirkulära innovationer för Framtidens kvarter – idépresentation
15-16 mars REGLAB årskonferens där VGR står värd

Fler evenemang inom regional utveckling 

Följ VGR Regional utveckling på Linkedin
 

   

   

Utveckling Västra Götaland
 

 

Utveckling Västra Götaland kommer ut varje kvartal och beskriver utvecklingen av befolkning, 
arbetslöshet, näringsliv och konjunktur i Västra Götaland. 

Utveckling Västra Götaland

Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Konjunkturläget i Västsverige
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Till den senaste Konjunkturrapporten
 

   

   

Vill du veta mer om vad som görs inom regional utveckling eller se tidigare 
nyhetsbrev kan du besöka www.vgregion.se/nyhetsbrevru

För mer info om vad VGR gör inom kultur, prenumerera på vårt nyhetsbrev från 
kulturnämnden

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

Du kan inte svara på det här meddelandet. Kontaktuppgifter till Västra Götalandsregionen finns 
på www.vgregion.se om du vill komma i kontakt med oss. 

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Revisorerna i Tidaholms kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2022-12-07 

Till 

Kultur- och fritidsnämnden 

(För kännedom) 

 

Granskning av ansvarsutövande (Kultur- och fritidsnämnden) 

Under året har revisorerna i Tidaholms kommun löpande följt kultur- och fritidsnämndens 

arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra 

granskningsaktiviteter.  

Som komplement till ovanstående har revisorerna tillsammans med sakkunnig biträde haft 

särskilt möte med presidium och förvaltningschefen i kultur- och fritidsnämnden den 24 

november 2022. Infört mötet har kultur- och fritidsnämnden skriftligen besvarat ett antal 

särskilda frågor som berör nämndens ansvarsutövandet. 

Bedömning 

Baserat på mötet med kultur- och fritidsnämnden samt vår löpande uppföljning av 

nämndens arbete har vi inte funnit några väsentliga brister/avvikelse koppat till kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsutövandet under 2022 och därmed har vi inga särskilda 

rekommendationen riktade till kultur- och fritidsnämnden.  

Vi ser positivt på att nämnden prognoserar en budget i balans för 2022. Nämnden bör 

sträva efter att i större uträckningen involvera och engagera medarbetare i förändrings- 

och utvecklingsarbeten.  

Kommunrevisionen passa på att tacka nämnden och förvaltningen för ett bra samarbete 

med revisionen under detta mandatperioden, inte minst samarbetet i samband med 

dialogmötena. 

Vår slutliga uttalandet avseende kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövandet 

redovisas i revisionsberättelsen för 2022. 

Vi översänder vårt missiv till er för kännedom. 

Revisorer 

Jan-Olof Sandberg   Tord Viktorsson  Örjan Persson 

Ingegärd Rehn  Kerstin Tuvesson 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 5 Dec 2022 08:43:23 +0100
To:                                      Maria Johansson; Magnus Sundén; Runo Johansson; Anna-Karin Skatt; 
Samhällsbyggnad; Kultur och fritid; Tidaholms kommun Socialförvaltningen; Tidaholms kommun 
Bunkontoret
Subject:                             VB: De utköpta - om chefer inom offentlig sektor som köps ut

 
 

Från: Populära svenska böcker <basta@svenskaböcker.se> 
Skickat: den 3 december 2022 11:32
Ämne: De utköpta - om chefer inom offentlig sektor som köps ut 
 

Hej! 

Vänligen vidarebefordra detta mail till samtliga chefer, ledare, HR-specialister och 
förtroendevalda politiker i er kommun. 

Att minst en svensk kommunal chef i veckan blir utköpt för att medarbetarna, högre 
cheferna och politikerna är missnöjda med samarbetet eller att statliga myndigheter lägger 
hundratals miljoner kronor på utköp, trots uppmaningar om att vara restriktiva, är givetvis 
något som är mycket upprörande för varje skattebetalare. 

Boken "De utköpta - om chefer inom offentlig sektor som köps ut" riktar sig i första 
hand till samtliga chefer och ledare inom offentlig sektor i Sverige, till samtliga kommunala 
och landstingspolitiker samt till de olika fackliga organisationerna. 

Syftet med boken är att synliggöra vanligt förekommande orsaker som ligger bakom 
utköpen av chefer inom offentlig sektor i Sverige.
I boken presenteras även handfasta tips för hur chefsutköpen kan förebyggas, minskas och 
undvikas. 

Boken bör läsas av alla chefer, politiker, HR-specialister och fackliga representanter. 

Boken kan beställas här:  

Bod Bokshop (billigast) 

Bokus 

Adlibris 

Med vänliga hälsningar, 
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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§ 200 Beslut om antagande av riktlinje för 
målstyrning 
KS 2021/354 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o anta riktlinje för målstyrning. 
o upphäva riktlinje för styrning, ledning och uppföljning vilken antogs av 

kommunstyrelsen 2016-11-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltingen har tagit fram ett förslag till riktlinje för målstyrning i Tidaholms 
kommun. Riktlinjen innebär en rad förändringar i kommunens modell för målstyrning. 
Förvaltningen föreslår att denna riktlinje ersätter den befintliga riktlinjen Styrning, ledning och 
uppföljning, som antogs av kommunstyrelsen 2016-11-09. 

Under år 2021 genomförde kommunens revisorer med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) en 
granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Revisionsfrågan var ”Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet?”. Granskningens resultat delgavs 
kommunstyrelsen i rapporten "Kommunstyrelsens styrning och ledning - Tidaholms kommun", 
daterad september år 2021. I rapporten framförs fem rekommendationer varav två gäller 
målstyrning: 

• verka för kontinuitet och långsiktighet vid utformning av strategiska mål och strategier. 
• förtydliga kopplingen mellan mål och medel samt säkerställ att mål och medel 

harmoniserar. 

Rapporten från Deloitte behandlades av kommunstyrelsen i november år 2021. I sitt beslut, § 
286/2021, anger kommunstyrelsen att "Kommunstyrelsen har ingen erinran mot de synpunkter 
som kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att genomföra 
aktiviteter och vidta åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer". 

Förslaget till ny riktlinje för målstyrning är utformat för att tillgodose de två rekommendationer 
som citeras ovan. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o anta riktlinje för målstyrning. 
o upphäva riktlinje för styrning, ledning och uppföljning vilken antogs av 

kommunstyrelsen 2016-11-09. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122/2022 ”Beslut om antagande av riktlinje för 

målstyrning”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av riktlinje målstyrning”, kvalitetsutvecklare Lena 

Kulin, 2022-04-20. 
 Förslag ”Riktlinje Målstyrning, slutgiltigt efter KSAU 221116”.  

Sändlista 
Berörda nämnder 
Kommunrevisionen  
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Kommunstyrelsen

Ärendenummer: KS 2021/354
Antagen: 2022-11-30
Senast reviderad: -

Riktlinje
Målstyrning

1Flicka blåser såpbubblor
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Inledning 
Kommunallagen innehåller flera bestämmelser för hur kommuner ska styras med mål och riktlinjer. 
Lagen anger att det hör till fullmäktiges uppgifter att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten 
(5 kap. 1 § kommunallagen 2017:725). Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten (6 kap. 6 § kommunallagen 
2017:725). Vidare ska kommunens budget innehålla finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning (11 kap. 6 § kommunallagen 2017:725). 

I Tidaholms kommun fastställer fullmäktige strategiska, personalpolitiska och finansiella mål för hela 
kommunen. Fullmäktige fördelar också medel till nämnderna och beslutar om nämndernas 
reglementen. Nämnderna beslutar i sin tur om verksamhetsmål och detaljbudget för nämndens 
verksamheter. Verksamhetsmålen ligger i linje med, och bidrar till förverkligandet av, målen för 
kommunen. På så sätt tillämpar Tidaholms kommun mål- och resultatstyrning. 
 
Riktlinje Målstyrning definierar målstyrningens begrepp, process, styrkedja och årshjul. Riktlinjen 
kompletteras av Rutin Målstyrning. Rutinen ger anvisningar för målstyrningens olika faser: planering, 
genomförande/dokumentation och uppföljning. Processen vid fördelning av medel från fullmäktige till 
nämnder anges i kommunens ekonomistyrningsprinciper.  

Kommunens verksamheter styrs av lagar, föreskrifter, reglementen och kommunala styrdokument. 
Verksamheternas kvalitet och risker följs upp löpande genom bland annat systematiskt 
kvalitetsarbete, intern kontroll, informationssäkerhetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Genom dessa processer framträder utvecklingsbehov. Utmaningar och möjligheter framträder också 
vid omvärldsanalyser, befolkningsprognoser och ekonomiska prognoser.  

De mål som fullmäktige fastställer omfattar endast en mindre del av de behov, utmaningar och 
möjligheter som kommunen har att hantera. Det målstyrda arbetet utgör, tillsammans med en budget 
som stödjer målen, en kraftsamling kring de frågor som fullmäktige anser är särskilt angelägna för 
Tidaholms kommun. Då fullmäktige, nämnder och verksamheter arbetar mot gemensamma mål blir 
det möjligt att utveckla Tidaholms kommun i riktning mot visionen.  
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Modell för målstyrning 
Målstyrningens avgränsning 
Riktlinje Målstyrning omfattar de mål som fastställs och följs upp av fullmäktige, kommunstyrelse och 
kommunens nämnder. Följande nämnder omfattas ej av riktlinjen för målstyrning: 
krisledningsnämnden, valnämnden och jävsnämnden. 

Vision 
Fullmäktige antar en vision för Tidaholms kommun som en plats där människor bor, vistas och 
verkar. Visionen är långsiktig men antas på nytt eller revideras inför varje ny målperiod. Fullmäktige 
styr kommunens utveckling i riktning mot visionen genom att anta strategiska mål, finansiella mål 
samt ett personalpolitiskt mål. 

Målperiod 
Under det första året i varje mandatperiod fastställer fullmäktige de mål för Tidaholms kommun som 
ska gälla för de kommande fyra åren. Dessa fyra år kallas för en målperiod.  

Mål för Tidaholms kommun 
Fullmäktige anger strategiska, personalpolitiska och finansiella mål för Tidaholms kommuns 
verksamheter (se figur 2 på sida 6). Vart och ett av dessa mål adresseras till kommunstyrelse, barn- 
och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden.  

Strategiska mål 
Fullmäktige fastställer strategiska mål för Tidaholms kommuns verksamheter. Strategiska mål anger 
vad kommunen ska åstadkomma för att närma sig visionen för Tidaholms kommun. Fullmäktige antar 
max tre strategiska mål per målperiod. 

Personalpolitiskt mål 
Fullmäktige fastställer ett personalpolitiskt mål för Tidaholms kommuns verksamheter. Målet anger 
hur kommunen ska arbeta med personalpolitiska frågor för att ge verksamheterna goda 
förutsättningar för att utföra sina uppdrag. Fullmäktige antar ett personalpolitiskt mål per målperiod. 

Finansiella mål 
Fullmäktige fastställer finansiella mål för en god kommunal ekonomi. Minst ett av de finansiella målen 
avser kommunens resultat (resultatmålet).   
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Figur 1. Mål för Tidaholms kommun  
I strategisk plan och budget anger fullmäktige strategiska, personalpolitiska och finansiella mål för Tidaholms 
kommun. Tillsammans styr dessa mål utvecklingen av kommunens verksamheter i riktning mot visionen.  
 

 

 
Önskade effekter för kommunens mål 
Fullmäktige anger en eller flera önskade effekter för varje strategiskt, finansiellt och personalpolitiskt 
mål för Tidaholms kommun. Det ska vara möjligt att följa upp och bedöma huruvida den önskade 
effekten är uppnådd eller inte. Därför ska de önskade effekterna beskrivas så konkret som möjligt.  

Uppdraget att åstadkomma en önskad effekt fördelas till en eller flera nämnder. Fullmäktige ska 
bevaka att varje nämnd tilldelas ansvar för ett rimligt antal önskade effekter.  

Önskade effekter har flera funktioner:  

• De konkretiserar vad fullmäktige vill åstadkomma med målen för Tidaholms kommun. 
• De utgör strategiska uppdrag från fullmäktige till nämnderna och styr på så vis nämnderna att 

arbeta i linje med fullmäktiges mål.  
• De utgör kriterier för bedömning av måluppfyllelse vid uppföljning av kommunens mål.  

Varje önskad effekt ska vara realistisk att uppnå under målperioden. Fullmäktige kan lägga till fler 
önskade effekter vid revidering av den strategiska planen i takt med att önskade effekter uppnås 
under målperioden. 

Strategiska mål 
anger vad kommunen ska 

åstadkomma för att närma sig 
visionen för Tidaholms kommun

Finansiella mål 
för en god kommunal 

ekonomi

Personalpolitiskt mål 
skapar goda förutsättningar 

för kommunens 
verksamheter att utföra 

sina uppdrag och leverera 
välfärd. 

46



Sida 6 av 12 

Verksamhetsmål  
Verksamhetsmål syftar till att utveckla nämndens och styrelsens verksamheter i en riktning som 
stödjer fullmäktiges mål för kommunen. Verksamhetsmål kan till exempel handla om 
verksamheternas resurser (personal, utrustning, lokaler), processer eller verksamhetsresultat.  

Varje nämnd samt kommunstyrelsen antar minst ett verksamhetsmål för varje önskad effekt som 
fullmäktige har uppdragit åt nämnden att förverkliga. Varje verksamhetsmål ska direkt eller indirekt 
bidra till att kommunen når den önskade effekten. 

Aktiviteter 
Aktiviteter är de åtgärder och insatser som förvaltningen planerar och genomför med syfte att 
förverkliga ett mål. Aktiviteter kan utföras i samverkan mellan förvaltningar och på samtliga nivåer i 
kommunens organisation. Det kan krävas en serie av aktiviteter för att förverkliga ett politiskt mål. I 
vissa fall kan det vara nödvändigt att först planera och genomföra aktiviteter på kommunnivå eller 
förvaltningsnivå för att skapa förutsättningar för aktiviteter (eller förändringar) som sker på 
verksamhets- eller enhetsnivå. I andra fall kan det vara ändamålsenligt och verkningsfullt att 
genomföra samma aktivitet vid många enheter i kommunen, till exempel en utbildning för personal. 
För varje aktivitet anges ett start- och slutdatum, samt en ansvarig tjänsteperson. 

Förvaltningens plan för uppföljning  
För varje strategisk plan och budget ska kommunledningsförvaltningen ta fram en plan för uppföljning.  
För varje verksamhetsplan ska berörd förvaltning ta fram en plan för uppföljning. Förvaltningens plan 
för uppföljning anger vilka underlag som ska sammanställas och analyseras vid uppföljning av 
respektive mål. Planen för uppföljning ska dokumenteras i kommunens systemstöd för målstyrning. 
Mer detaljerade anvisningar för förvaltningens arbete med plan för uppföljning anges i Rutin 
Målstyrning. 

Förhållandet mellan ambitionsnivåer och fördelning 
av medel 
I strategisk plan och budget uttalar fullmäktige en ambitionsnivå för utförandet av kommunens 
välfärdsuppdrag och fastställer mål för kommunens utveckling. Fullmäktige ska fördela medel på ett 
sådant sätt att dessa ambitionsnivåer och mål för kommunen kan uppnås. Ambitionsnivåer och mål 
ska harmoniera med fördelningen av medel. Detta sker i tre steg: 

A. I strategisk plan och budget ska fullmäktige förklara sin avsikt med planerade investeringar och 
fördelningen av medel till nämnderna. Det ska tydligt framgå hur investeringar och medel förhåller sig 
till fullmäktiges mål för kommunens utveckling och ambitionsnivåer för utförandet av kommunens 
välfärdsuppdrag. 
 
B 1. I verksamhetsplan och detaljbudget ska nämnden uttrycka sin avsikt med fördelningen av medel. 
Det ska tydligt framgå hur denna fördelning förhåller sig till nämndens verksamhetsmål och 
ambitionsnivåer för de olika verksamheterna.  

B 2. Nämnden ska ge förvaltningen ekonomiska förutsättningar att förverkliga verksamhetsmålen.  
Detta kan ske genom att medel avsätts för ett sådant arbete eller att nämnden förstärker 
fördelningen av medel till drift av prioriterade verksamheter. 
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Målstyrningskedja 
Figur 2. Styrning genom mål för Tidaholms kommun, önskade effekter och 
verksamhetsmål 
 

 

Genom att fastställa mål för kommunens verksamheter styr fullmäktige vilka utmaningar och 
möjligheter nämnder och styrelse ska kraftsamla kring och hantera. Fullmäktige uppdrar åt nämnder 
och styrelse att arbeta med mål för Tidaholms kommun genom att åstadkomma specifika önskade 
effekter. Nämnder och styrelse fastställer var för sig verksamhetsmål som syftar till att ge dessa 
önskade effekter. Förvaltningen planerar och genomför aktiviteter för att förverkliga nämndens och 
styrelsens verksamhetsmål. Se figur 2. 

Figur 3. Uppföljning av verksamhetsmål, önskade effekter och mål för Tidaholms 
kommun 
 

 

Varje förvaltning följer upp verksamhetsmål på det sätt som anges i förvaltningens plan för uppföljning. 

Kommunledningsförvaltningen följer upp fullmäktiges önskade effekter och mål för Tidaholms 
kommun på det sätt som anges i förvaltningens plan för uppföljning för strategisk plan och budget.  

Verksamhetsmålens grad av måluppfyllelse utgör inte ett underlag vid uppföljning av mål för 
Tidaholms kommun. För att förverkliga mål för Tidaholms kommun krävs att nämndernas 
verksamhetsmål ger de önskade effekter som fullmäktige vill se. Därav följer att nämndernas 
verksamhetsmål behöver vara ändamålsenliga, tillräckliga och verkningsfulla i förhållande till 
fullmäktiges önskade effekter. 
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Planer och rapporter 
Fullmäktige  
Inför varje verksamhetsår fastställer fullmäktige en strategisk plan och budget för Tidaholms kommun 
som innehåller:  

• beskrivning av kommunens organisation och styrmodell 
• vision för Tidaholms kommun 
• mål för Tidaholms kommun samt önskade effekter för varje mål (strategiska mål, finansiella 

mål och ett personalpolitiskt mål) 
• ettårig budget och tvåårig budgetplan för Tidaholms kommun 
• beskrivning av förhållandet mellan mål och medel 

Under varje år fastställer fullmäktige en delårsrapport för Tidaholms kommun. Efter varje 
verksamhetsår fastställer fullmäktige en årsredovisning för Tidaholms kommun. 

Kommunstyrelse 
Inför varje verksamhetsår fastställer kommunstyrelsen en verksamhetsplan som innehåller:  

• beskrivning av styrelsens ansvar och verksamheter 
• de mål med tillhörande önskade effekter som fullmäktige uppdrar åt styrelsen att förverkliga, 
• styrelsens verksamhetsmål 
• ettårig detaljbudget 
• beskrivning av förhållandet mellan mål och medel 

Under varje år fastställer styrelsen en delårsrapport och flera rapporter som följer upp styrelsens 
ekonomi, personal och verksamhet. Efter varje verksamhetsår fastställer styrelsen en 
verksamhetsberättelse.  

Nämnder 
Inför varje verksamhetsår fastställer nämnden en verksamhetsplan som innehåller: 

• beskrivning av nämndens ansvar och verksamheter 
• de mål med tillhörande önskade effekter som fullmäktige uppdrar åt nämnden att förverkliga 
• nämndens verksamhetsmål 
• ettårig detaljbudget 
• beskrivning av förhållandet mellan mål och medel 

Under varje år fastställer nämnden en delårsrapport och flera rapporter som följer upp nämndens 
ekonomi, personal och verksamhet. Efter varje verksamhetsår fastställer nämnden en 
verksamhetsberättelse.  
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Målstyrningens process 
1. Fastställa mål och budget 
Process inför en ny målperiod: 

1. Förvaltningen tar fram en lägesbild som beskriver: 
o utvecklingen av behov av välfärd och service inom kommunens uppdrag, 
o utvecklingen av kommunens ekonomi och resurser,  
o trender och förhållanden i omvärlden som formar kommunens möjligheter att utföra 

uppdrag, samt 
o särskilt angelägna utmaningar, behov eller möjligheter som framkommit genom 

kommunens löpande processer för utvecklings- och kvalitetsarbete. 
 

2. Förvaltning och politik för dialog om lägesbilden. Syftet med dialogen är att identifiera 
angelägna framtidsfrågor för hela kommunen och för respektive nämnd. Vid detta tillfälle 
deltar representanter för fullmäktige, kommunstyrelse, budgetberedning, nämnder samt 
ledande tjänstepersoner.  
 

3. Budgetberedningen för en fördjupad dialog med nämnder angående vilka framtidsfrågor som 
bör prioriteras och hur nämnderna kan samverka för kommunens utveckling. 
 

4. Budgetberedningen sammanställer, med stöd av förvaltningen, förslag till mål för Tidaholms 
kommun (inklusive önskade effekter) för målperioden samt förslag till strategisk plan och 
budget för målperiodens första år. Budgetberedningen för ytterligare dialog med nämnder i 
samband med detta arbete. 
 

5. Kommunstyrelsen behandlar budgetberedningens förslag till mål för målperioden samt förslag 
till strategisk plan och budget för målperiodens första år. 
 

6. Fullmäktige fastställer mål för Tidaholms kommun för målperioden samt förslag till strategisk 
plan och budget för målperiodens första år. 
 

7. Kommunledningsförvaltningen tar fram en plan för uppföljning av målen för Tidaholms 
kommun.  
 

8. Varje nämnd, även kommunstyrelsen, fastställer en verksamhetsplan för nästkommande år.  
 

9. Varje förvaltning tar fram en plan för uppföljning av nämndens verksamhetsplan.  

Inför år 2, 3 och 4 i målperioden ersätts steg 1 och 2 med följande steg: 

1. Representanter för fullmäktige, kommunstyrelse, budgetberedning, nämnder samt ledande 
tjänstepersoner möts för avstämning och dialog. Förvaltningen presenterar en uppdaterad 
lägesbild samt aktuell måluppfyllelse för kommunens mål. Förvaltning och politik för dialog 
om vad som återstår och krävs för att uppnå målen för kommunen vid målperiodens slut.  
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2. Förverkliga mål 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.  

Varje chef i Tidaholms kommun har ett ansvar för att leda kommunens medarbetare i arbetet med 
att förverkliga de politiska målen. 

Kommundirektören leder kommunens arbete med att förverkliga de mål som fullmäktige antar. Det 
ingår i kommundirektörens roll att kontinuerligt föra dialog med förvaltningschefer om hur 
kommunen och dess förvaltningar enskilt och i samverkan bäst tar sig an uppdraget att förverkliga de 
strategiska målen. 

Förvaltningschefer leder förvaltningens arbete med att förverkliga nämndens verksamhetsmål. Det 
ingår i förvaltningschefens roll att kontinuerligt föra dialog med chefer inom förvaltningen om hur 
förvaltningen och dess verksamheter enskilt och i samverkan bäst tar sig an uppdraget att förverkliga 
verksamhetsmålen. 

3. Följa upp mål 
Mer detaljerade anvisningar för förvaltningens arbete med uppföljning anges i Rutin Målstyrning. 

Uppföljning av verksamhetsmål 
Bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för verksamhetsmål fastställs genom att förvaltningen granskar de underlag som anges 
i förvaltningens plan för uppföljning och bedömer huruvida verksamhetsmålet är: 

• uppnått (grön cirkel ) 
• delvis uppnått (gul romb ), eller 
• ej uppnått (röd kvadrat ).  

Förvaltningen ska endast ta hänsyn till de underlag som fastställts i förvaltningens plan för uppföljning 
av det aktuella verksamhetsmålet. Förvaltningen ska redovisa vilka underlag som ligger till grund för 
bedömningen och föra ett resonemang där förvaltningen motiverar sin bedömning. 

Innebörden av måluppfyllelsen 
Förvaltningen ska även analysera och beskriva vad graden av måluppfyllelse innebär i praktiken. 
Analysen ska vara relevant för förtroendevalda och invånare som vill veta vad nämndens målstyrda 
arbete ger för resultat. Analysen ska sträva efter att besvara följande frågor:  

• Vad har nämnden åstadkommit i förhållande till målet? Vad innebär detta för berörda 
målgrupper och verksamheter? 

• Har det framträtt några framgångsfaktorer under arbetet med målet? Det vill säga 
förhållanden som är avgörande för att nå och behålla framsteg i riktning mot målet.  

• Vad återstår att utföra eller förändra för att uppnå målet? 
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Uppföljning av strategiska, personalpolitiska och finansiella mål  
Redovisning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för kommunens mål fastställs genom att kommunledningsförvaltningen följer upp 
huruvida kommunen uppnår de önskade effekter som fullmäktige har angivit för respektive mål.  

För önskade effekter finns två möjliga utfall:  

• den önskade effekten uppnås (grön cirkel ) 
• den önskade effekten uppnås inte (röd kvadrat ). 

Följande princip bestämmer graden av måluppfyllelse för fullmäktiges mål: 

• Ett mål uppnås då samtliga önskade effekter som knyts till målet uppnås (grön cirkel ). 
• Ett mål uppnås delvis då alla önskade effekter förutom en uppnås (gul romb ). 
• Ett mål uppnås inte då flera önskade effekter ej uppnås (röd kvadrat ). 

Innebörd av måluppfyllelse 
För varje mål analyserar och beskriver kommunledningsförvaltningen vad graden av måluppfyllelse 
innebär. Analysen ska vara relevant för förtroendevalda och invånare som vill veta vad kommunens 
målstyrda arbete ger för resultat. Analysen ska sträva efter att besvara följande frågor:  

• Vad har kommunen åstadkommit i förhållande till målet? Vad innebär detta för berörda 
målgrupper och verksamheter? 

• Har det framträtt några framgångsfaktorer under arbetet med målet? Det vill säga 
förhållanden som är avgörande för att göra och behålla framsteg i riktning mot målet.  

• Vad återstår att utföra eller förändra för att åstadkomma de önskade effekterna och uppnå 
målet?  

Bedömning av kommunens ekonomiska hushållning 
God ekonomisk hushållning råder då de finansiella målen uppnås samtidigt som vart och ett av 
fullmäktiges strategiska och personalpolitiska mål uppnås helt eller delvis under ett år. 

4. Dialog om uppföljningens resultat 
Då verksamhetsberättelser och årsredovisning har fastställts förs dialoger där politiker och 
tjänstepersoner reflekterar över vilka lärdomar som bör tas tillvara i kommunens fortsatta målstyrda 
arbete för kommunens utveckling. Förvaltning och politik bär ett gemensamt ansvar för att de 
lärdomar som dras vid uppföljningen tas tillvara vid kommande revideringar av mål och budget.  
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Årshjul för mål- och resultatstyrning 
Januari  
PLANERING: Förvaltning och politik för dialog om en lägesbild som beskriver kommunens utveckling 
och framtid. Dialogen inleder budgetarbetet inför nästa strategiska plan och budget. Under 
mandatperiodens första år inleder dialogen även arbetet med att ta fram nya för Tidaholms kommun, 
för den kommande målperioden på 4 år.  

Februari  
UPPFÖLJNING: Nämnder och styrelse behandlar verksamhetsberättelser som avser föregående år. 
PLANERING: Budgetberedningen för fördjupande dialoger med nämnder inför utformning av 
strategisk plan och budget. Under mandatperiodens första år omfattar dialogerna även vilka 
framtidsfrågor som bör prioriteras i kommunens målstyrda arbete och hur nämnderna kan samverka 
för kommunens utveckling. 

Mars 
PLANERING: Budgetberedningen börjar utforma ett förslag till nästa års strategiska plan. Under 
mandatperiodens första år utformar budgetberedningen även förslag till mål för Tidaholms kommun. 
Budgetberedningen för dialog med nämnder om utformningen av strategisk plan och budget för nästa 
år, inklusive investeringsplan. 

April 
UPPFÖLJNING: Fullmäktige behandlar årsredovisningen för Tidaholms kommun. 
DIALOG OM UPPFÖLJNING: Förvaltning och politik för dialog utifrån årsredovisningen. 

Juni 
BESLUT: Kommunstyrelsen bereder budgetberedningens förslag till strategisk plan och budget för 
nästa år. Under mandatperiodens första år bereder kommunstyrelsen även budgetberedningens 
förslag till mål för Tidaholms kommun. Fullmäktige fastställer strategisk plan och budget för nästa år. 
Under mandatperiodens första år fastställer fullmäktige även mål för Tidaholms kommun. 

September 
UPPFÖLJNING: Nämnder behandlar delårsrapporter. 

Oktober 
UPPFÖLJNING: Kommunstyrelsen behandlar sin delårsrapport och tar del av nämndernas 
delårsrapporter. Kommunstyrelsen bereder delårsrapporten för Tidaholms kommun. Fullmäktige 
behandlar delårsrapport för Tidaholms kommun. 

November 
PLANERING: Förvaltningen tar fram en aktuell lägesbild över kommunens utveckling och framtid. 
Lägesbilden utgör ett underlag för de dialoger som inleder nästa budgetprocess. 

December 
BESLUT: Nämnder och styrelse fastställer verksamhetsplaner för nästa verksamhetsår. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 203 Beslut om antagande av riktlinje för 
ärendeberedning 
KS 2022/233 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje om ärendeberedning enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen anlitade år 2022 en konsultfirma för att genomföra ett utvecklingsarbete för 
kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar. Uppdraget utmynnade i en slutrapport från konsultfirman av vilken det framgår att 
Tidaholms kommun har behov av att förtydliga olika roller i ärendeprocessen och ena rutiner för 
att uppnå en likvärdig ärendeberedning i samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Eftersom 
kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för detta enligt sitt reglemente är det lämpligt att 
kommunstyrelsen antar en riktlinje som slår fast hur ärendeprocessen ska se ut samt hur arbetet 
ska gå till. 

En mer likvärdig ärendeprocess gör det enklare för förtroendevalda att komma in i sina uppdrag 
efter ett val eller vid byte av positioner under pågående mandatperiod. För att politiska beslut ska 
bli hållbara och möjliga att genomföra måste de vila på en saklig och laglig grund, en förutsättning 
för detta är att det både i nämnder och kommunstyrelsen finns en rättssäker, likvärdig och 
fungerande ärendeberedning. 

Ett av förvaltningarnas viktigaste uppdrag är att leverera kvalitetssäkrade beslutsunderlag till 
nämnden/kommunstyrelsen. Beslutsunderlagen ska vara sakliga och opartiska och utformade så att 
ledamöterna i nämnden/kommunstyrelsen upplever att underlagen stödjer dem i beslutsfattandet. 
Syftet med ärendeprocessen är att stödja förvaltningarnas arbete att uppnå detta. En väl 
fungerande beredningsprocess ger förvaltningen möjlighet att granska beslutsunderlagen innan de 
skickas vidare för politisk hantering. Den ger tid och utrymme för dialog mellan handläggare, 
förvaltningschef och nämndsekreterare vilket möjliggör att fler perspektiv kan arbetas in i 
beslutsunderlagen. En kvalitetssäkrad beredningsprocess bidrar till en högre grad av både 
rättssäkerhet och effektivitet vilket gynnar kvalitén i kommunens verksamheter. Det är också en 
process där många personer med olika roller är delaktiga vilket ställer krav på att alla som är 
inblandade har en förståelse för hela processen för att arbetet ska fungera effektivt. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en riktlinje som, när den är antagen, ska följas av 
samtliga nämnder och kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje om ärendeberedning 

enligt upprättat förslag. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 131/2022 ”Beslut om antagande av riktlinje för 

ärendeberedning”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av riktlinje om ärendeberedning”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-09-05. 
 Förslag till riktlinje om ärendeberedning. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Avgränsning 
Riktlinjen ska följas av samtliga nämnder och kommunstyrelsen.  

Varje år finns det ett antal ekonomiska ärenden som återkommer regelbundet i såväl nämnderna som 
kommunstyrelsen. Dessa ärenden måste hanteras efter en viss tidsplan som inte alltid är kompatibel 
med ärendeprocessen som beskrivs i den här riktlinjen. I den mån det är möjligt ska dock de 
ekonomiska ärendena följa ärendeprocessen. Det finns även en rutin som reglerar hur de 
ekonomiska ärendena ska hanteras. 

Myndighetsutövande nämnder har särskilda regler att hålla sig till i ärenden som rör 
myndighetsutövning. Så långt det är möjligt bör dock även ärenden som avser myndighetsutövning 
beredas enligt ärendeprocessen i den här riktlinjen. 

Viktiga grundförutsättningar 
Kalender för ärendehantering 
Inför varje år ska nämnd/kommunstyrelse respektive arbetsutskott besluta om sammanträdesdagar 
för kommande år. När beslut är fattat ska nämndsekreteraren, i samråd med 
förvaltningschefen/kommundirektören, upprätta en kalender för ärendehantering av vilken det 
framgår sista datum att ha handlingar klara inför samtliga sammanträden samt dag för 
tjänstepersonsberedningsmöten, presidiemöten, tjänstepersonsavstämningar och 
ordförandeavstämningar. 

Inlämningsdatum 
Det är viktigt att sista datum för när handlingar ska vara klara respekteras av samtliga handläggare. 
Om handlingarna inte är klara till sista datum är utgångspunkten att ärendet ska vänta till nästa 
tillfälle, vilket oftast infaller en månad senare. I undantagsfall, om ärendet bedöms vara brådskande, 
kan förvaltningschef/kommundirektör ge förlängd handläggningstid för ärendet under förutsättning att 
handlingarna är klara senast i tid till presidiemötet. 

Beredning av arbetsutskott 
Utgångspunkten är att samtliga ärenden som ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen först bör 
beredas av nämndens/kommunstyrelsens arbetsutskott. Informationsärenden behöver inte beredas av 
arbetsutskottet, informationen kan lämnas direkt till nämnden/kommunstyrelsen. Om ett ärende som 
ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen inte är klart i tid till arbetsutskottet är utgångspunkten att 
ärendet ska vänta till nästa arbetsutskott. I undantagsfall, om ärendet bedöms vara brådskande, kan 
ordförande bestämma att ärendet ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen utan att först beredas 
av arbetsutskottet.  
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Ärendeprocessen 

 

Ärendeprocessen består av ett antal moment som beskrivs var för sig i avsnittet nedan. Processen 
delas in i två faser, en fas inför arbetsutskott och en fas inför nämnd/kommunstyrelse.  

 

Eftersom utgångspunkten är att samtliga ärenden som ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen 
först bör beredas av nämndens/kommunstyrelsens arbetsutskott kommer det krävas störst arbete 
inför arbetsutskottets sammanträde. Samtliga ärenden bör vara färdigberedda då och det bör endast i 
undantagsfall tillkomma ärenden efter att arbetsutskottet har sammanträtt. När ett ärende har 
passerat tjänstepersonsberedningen och lämnats över för politisk beredning och beslut ska ärendet 
inte heller ändras eller kompletteras av tjänstepersoner. Om den politiska instansen önskar att 
ärendet ska ändras eller kompletteras på något sätt ska de fatta beslut om att återremittera ärendet. 
Det är då förvaltningens uppgift att svara på återremissen och ärendet tas därefter upp till politisk 
behandling på nytt i enlighet med ärendeprocessen. 

  

•Ärendet kommer in

•Ärendet handläggs

•Dagordning sammanställs

•Ansvarig chef granskar ärendet

•Tjänstepersonsberedningsmöte

•Presidieberedningsmöte

•Kallelse skickas

•Sammanträde arbetsutskott

•Justering och expediering

•Dagordning sammanställs

•Tjänstepersonsavstämning

•Ordförandeavstämning

•Kallelse skickas

•Sammanträde nämnd/kommunstyrelse

•Justering och expediering

Tjänstepersons-
beredningsmöte

Presidieberednings-
möte Arbetsutskott Tjänstepersons-

avstämning
Ordförande-
avstämning

Nämnd/
kommunstyrelse
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Ärendeprocessen fas 1 
Ärendet kommer in 
Ett ärende som ska hanteras politiskt kan komma in till förvaltningen på flera olika sätt, till exempel 
via post, e-post eller telefon. Ärenden kan även initieras inom förvaltningen eller av 
nämnden/kommunstyrelsen. Ärendet kan komma direkt till registratorn, till en tjänsteperson eller till 
en politiker.  

När ärendet har kommit in ska registratorn meddelas så att hen kan skapa ett ärende i kommunens 
ärendehanteringssystem. Registratorn utser, eventuellt i samråd med 
förvaltningschef/kommundirektör, en handläggare som ansvarar för ärendet. Handläggaren avgör om 
ärendet behöver skickas på remiss innan det kan handläggas. 

Ärendet handläggs 
Utsedd handläggare bereder ärendet och aviserar snarast möjligt till nämndsekreteraren, som 
samordnar ärenden som ska hanteras politiskt, vid vilket sammanträde ärendet ska hanteras samt 
anger om det är ett beslutsärende eller ett informationsärende. Handläggaren skriver en 
tjänsteskrivelse i vilken hen tydligt beskriver ärendet och lägger fram förslag till beslut. Handläggaren 
ansvarar för att tjänsteskrivelsen och eventuella andra handlingar är klara i tid till det sista 
inlämningsdatum som framgår av nämndens/kommunstyrelsens kalender för ärendehantering. 

Dagordning inför sammanträde sammanställs 
Nämndsekreteraren sammanställer dagordningen inför beredningsmötet.  

Ansvarig chef granskar ärendet 
Ansvarig chef granskar ärendet och godkänner det alternativt kommer överens med handläggaren om 
vidare hantering. 

Tjänstepersonsberedningsmöte  
Nämndsekreteraren och förvaltningschefen/kommundirektören ska alltid närvara vid mötet. 
Förvaltningschefen/kommundirektören bestämmer om annan ansvarig chef och/eller handläggare 
också ska närvara. På mötet gås dagordningen igenom och det framtagna underlaget granskas för att 
säkerställa att samtliga ärenden på dagordningen: 

- är relevanta för politiken att behandla. 
- innehåller tillräcklig bakgrundsinformation och fakta. 
- har förslag till beslut som är formulerat på ett bra sätt. Är förslaget till beslut genomförbart, 

lagligt och lämpligt? 
- inkluderar ekonomiska aspekter och finansiella förslag. 
- har med alternativa förslag till beslut om det anses vara lämpligt. 
- inkluderar en barnrättsbedömning. 
- överensstämmer med nämndens/kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges definierade mål och 

antagna styrdokument. 
- är tydliga för de förtroendevalda, både text- och innehållsmässigt. 
- är kompletta med både tjänsteskrivelse, där samtliga obligatoriska rubriker har använts, och 

relevant underlag. 
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Förvaltningschefen/kommundirektören godkänner ärendena alternativt kommer överens med 
ansvarig chef eller handläggare om vidare hantering. 

Presidieberedningsmöte  
Ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschefen/kommundirektören och nämndsekreteraren går 
igenom dagordningen och det framtagna underlaget. Ordföranden avgör om ärendet är redo att 
hanteras politiskt, om det ska beredas ytterligare av förvaltningen eller om det ska hanteras vid ett 
senare sammanträde och fastställer därefter dagordningen. Ordföranden bestämmer om någon ska 
bjudas in för att föredra ett ärende samt hur lång tid personen i så fall ska få till sitt förfogande. 

Kallelse skickas 
Nämndsekreteraren skickar kallelsen på ordförandens uppdrag. Nämndsekreteraren bjuder in 
eventuella föredraganden. 

Sammanträde hålls 
Nämndsekreteraren skriver protokollet och stöttar ordföranden om det uppkommer formaliafrågor 
under sammanträdet. 

Det är ordförandens uppgift att sammanfatta diskussionen i ett ärende samt att sammanfatta förslag 
till beslut innan klubban faller. Detta för att hela nämnden/kommunstyrelsen ska veta vilka förslag till 
beslut som har lagts fram och för möjligheten för ledamöterna att begära omröstning. Om ärendet är 
komplicerat kan ordföranden ajournera mötet en stund för att tillsammans med nämndsekreteraren 
sortera lagda yrkanden och formulera propositionsordningen. 

Utgångspunkten är att samtliga ärenden som ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen först bör 
beredas av förvaltningen och därefter nämndens/kommunstyrelsens arbetsutskott. En ledamot har 
dock alltid rätt att väcka ett ärende under pågående sammanträde. I sådana fall bör 
nämnden/kommunstyrelsen besluta att hänskjuta ärendet till förvaltningen för beredning i enlighet 
med den här riktlinjen innan nämnden/kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet.  

Justering och expediering 
Ordföranden och justerare justerar protokollet. Nämndsekreteraren distribuerar beslut för 
kännedom eller åtgärd.  

Ärendeprocessen fas 2 
Efter fas 1 sker följande moment för de ärenden som ska gå vidare till nämnd/kommunstyrelse för 
beslut: 

- Dagordning inför sammanträde sammanställs 
- Tjänstepersonsavstämning (ersätter tjänstepersonsberedning, se förklaring nedan) 
- Ordförandeavstämning (ersätter presidiemöte, se förklaring nedan)  
- Kallelse skickas 
- Sammanträde hålls 
- Justering och expediering 
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Tjänstepersonsavstämning  
Inför att kallelse till nämnd/kommunstyrelse ska skickas stämmer nämndsekreteraren av 
dagordningen med förvaltningschefen/kommundirektören. Förvaltningschefen/kommundirektören 
bestämmer om annan ansvarig chef och/eller handläggare också ska deltaga. 

Ordförandeavstämning  
Inför att kallelse till nämnd/kommunstyrelse ska skickas stämmer nämndsekreteraren och 
förvaltningschefen/kommundirektören av dagordningen med ordförande. Ordföranden bestämmer 
om vice ordföranden också ska deltaga. Ordföranden bestämmer om någon ska bjudas in för att 
föredra ett ärende samt hur lång tid personen i så fall ska få till sitt förfogande. 

 

62



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-11-28 

Sida 1 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 120 Beslut om revidering av strategisk plan och 
budget för år 2023-2025 
KS 2021/402 

Ingela Backman (S), Bengt Karlsson (S), Monica Staadig (S), Tony Pettersson (S), Lena Andersson 
(S), Othmar Fiala (S), Anna Zöögling (S), Per-Erik Thurén (S), Emma Graaf (S), Jonas Storm (S), 
Lisa Öhgren (S), Asem Alkordi (S), Lisbeth Göthberg, Per Viklund (V) och Patricia Axelsson (V) 
avstår från att delta i beslutet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera Strategisk plan och budget 2023 – 2025 för 

Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. Övriga punkter från 
kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ska fortsätta gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
2022-06-27 beslutade kommunfullmäktige att anta Strategisk plan och budget 2023 – 2025. 
Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt 
kommunfullmäktige senast 2022-12-31 eftersom det är valår i år.  

Budgetberedningen har tagit fram ett reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2023 – 2025. 
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den 
kommunala verksamheten.  

Den reviderade strategiska planen inkluderar förändrade förutsättningar sedan i juni avseende: 

- Kommunens skatter och bidrag för år 2023. 
- Kommunens kostnader för pensioner. 

I förslag till reviderad Strategisk plan och budget 2023 – 2025 är:  

- den kommunala skattesatsen oförändrad.  
- investeringsplanen och kommunens lånebehov oförändrade. 
- målområden, strategiska mål och strategier oförändrade och det finns inga justeringar i 

uttalade ambitionsnivåer. 
- resultatmålet för år 2023 sänkt från 2,5 procent till 2,0 procent.  
- resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys uppdaterade för att spegla 

resultatförändringar utifrån uppdaterad prognos för år 2022 samt budgeterad 
resultatsänkning för år 2023. 

Förändringar i nämndernas budgetramar:  

- för år 2023 är budgetramarna förändrade, varje nämnds ram är specificerad i dokumentet. 
De ökningar som nämnderna har tillskjutits kommer från resultatsänkningen samt 
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senareläggning av införande av det lönepolitiska programmet och bemanningsenheten. 
Båda dessa prioriteringar flyttas fram till år 2024. 

- för år 2024 är ramarna oförändrade.  
- för år 2025 är skatteunderlaget högre än tidigare skatteunderlagsprognos vilket har 

föranlett att ökningen fördelats ut på nämnderna. Det råder osäkerhet kring 
skatteunderlaget avseende år 2025 men medel har fördelats ut till nämnderna för att 
resultatmålet år 2025 ska hamna på 2,5 procent. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn ska, när 
den är antagen av kommunfullmäktige, ersätta det avsnitt i strategisk plan och budget som tidigare 
behandlade investeringsprojektens definitioner och ärendegång.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera Strategisk plan och 

budget 2023 – 2025 för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. Övriga 
punkter från kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ska fortsätta gälla. 

- Runo Johansson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
- Peter Friberg (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 175/2022 ”Beslut om revidering av strategisk plan och budget 

för år 2023-2025”, 2022-11-09. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 110/2022 ”Beslut om revidering av strategisk 

plan och budget för år 2023-2025”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering Strategisk plan och budget 2023–2025”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2022-10-05.  
 Reviderad Strategisk plan och budget 2023-2025, 2022-10-11. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år  

2023-2025”, 2022-06-27. 

Protokollsanteckning 
Ingela Backman (S) lämnar följande protokollsanteckning: ”Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupper väljer att avstå från att ta ställning till 
kommunstyrelsens förslag till reviderad Strategisk plan och budget för 2023-2025. 

Detta beror främst på att den helt saknar ambition att genomföra långsiktiga strukturella 
förändringar, som vi vid ett flertal tillfällen tidigare har föreslagit, vilket krävs för ett bättre 
bevarande av välfärden och för att stärka förutsättningarna för barn, unga och äldre att få en så 
god samhällsservice det är möjligt.  

Därutöver väljer den borgerliga majoriteten att medvetet skjuta fram åtgärder som är inriktade på 
att stärka den allt svårare kompetensförsörjningen genom att senarelägga det lönepolitiska 
programmet samt flytta uppstarten av den kommungemensamma bemanningsenheten.” 
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Sändlista 
Samtliga nämnder 

65



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-11-28 

Sida 1 av 2

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 122 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
badhus 
KS 2022/165 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att:  

o godkänna förstudien för renovering badhus Forshallen samt att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
genomföra projekteringen enligt reviderad tidsplan. 

o uppdra till budgetberedningen att inkludera investeringsmedel för 2024 i strategisk 
plan och budget 2024-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2022-2024 att avsätta 20 miljoner 
kronor för investering i renovering av badhuset i Forshallen. Kultur- och fritidsnämnden har som 
beställarnämnd upprättat en förstudierapport. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en 
förstudie. Investeringsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för år 2022 och uppgår till 20 
miljoner kronor. Förstudien har beräknat att investeringsbudgeten för projektet uppgår till 23 
miljoner kronor vilket innebär att en revidering av medel behöver göras om förstudien godkänns.  

Förstudierapporten föreslår att renoveringen genomförs under år 2023 men vid antagandet av 
strategisk plan och budget 2022-2024 slog kommunfullmäktige fast att renovering av badhuset ska 
genomföras först under år 2024.  Kommunledningsförvaltningen föreslår att medel som är avsatta 
år 2022 inte ombudgeteras samt att budgetberedningen inkluderar förstudiens beräknade 
investeringsbelopp i investeringsbudgeten för år 2024.  

Som en följd av den justerade tidsplanen bör projekteringen senareläggas enligt följande förslag:  

Reviderad tidsplan  

Förstudie  
Förstudien godkänns av kommunstyrelsen den 9 november 2022 och kommunfullmäktige den 28 
november 2022.  

Projektering  
Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och med juni 2023. 
Projektering beslutas/godkänns av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
senast december 2023. Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast januari 2024. 
Projektering beslutas/godkänns av kommunfullmäktige senast januari 2024.  

Genomförande  
Tilldelningsbeslut senast den 1 februari 2024.  
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Arbetet utförs sommaren 2024. Slutbesiktning senast hösten 2024.  

Uppföljning  
Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2024.  
  
Kommunledningsförvaltningen framhåller att det finns risk att de kostnadsberäkningar som är 
gjorda i förstudien, daterad 2022-05-16, kan vara inaktuella när projektet senareläggs till år 2024.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o godkänna förstudien för renovering badhus Forshallen samt att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
genomföra projekteringen enligt reviderad tidsplan. 

o uppdra till budgetberedningen att inkludera investeringsmedel för 2024 i strategisk 
plan och budget 2024-2026. 

- Bengt Karlsson (S) och Runo Johansson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 178/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

badhus”, 2022-11-09. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för 

investeringsprojekt badhus”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Investeringsprojekt förstudie renovering badhus Forshallen”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2022-04-22. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om Strategisk plan och budget  

2023-2025”, 2022-06-27.  
 Förstudierapport renovering badhus, 2022-05-16. 
 Investeringsprojekt – Förstudierapport renovering badhus version 1.0, 2022-05-16. 
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 30/2022 ”Beslut om förstudie renovering badhus”, 

2022-05-10. 

Protokollsanteckning 
Bengt Karlsson (S) lämnar följande protokollsanteckning: ”Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupper lämnar en protokollsanteckning där vi vill påtala det 
olyckliga i att den angelägna renoveringen/ombyggnaden av badhuset, vari bl a ingår en mycket 
angelägen förbättring genom att en höj- och sänkbar bassäng tillskapas, försenas ett år av den 
borgerliga majoriteten.” 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/4 

2023-01-10 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
Förslag till beslut 

-  

Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Erfarenhetskonferens 2023-01-26—27. 
 Inbjudan till - Folk och Kultur 2023 2023-02-08—11. 
 Inbjudan till - Uppdrag kulturpolitik 2023-02-08. 
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2023 2023-03-07—09. 
 Inbjudan till - Utvärderingsringens konferenser mars 2023. 
 Inbjudan till - SKRs kulturkonferens 2023-10-17—18. 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Thu, 1 Sep 2022 10:59:33 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Inbjudan till Erfarenhetskonferens 2023!

 
 

Från: sfk@fritid-kultur.se <sfk@fritid-kultur.se> 
Skickat: den 1 september 2022 10:56
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Inbjudan till Erfarenhetskonferens 2023! 
 

Nu kan du anmäla dig! 
Erfarenhetskonferens 2023, den 26 – 27 januari! 

  
Denna gång genomförs konferensen på hotel Blique by Nobis 

på Gävlegatan 18 i Stockholm. 

Nytt för i år: 
en gemensam 2-rätters middag på torsdag kväll den 26 januari 

  
  

Årets tema är  
Hållbar framtid och goda livsmiljöer 

– Kulturens, idrottens och fritidens roll och utmaningar i 
samhällsutvecklingen 

  
Medverkande: 

Johan R Norberg, Centrum för idrottsforskning 
Tomas Bokström, RISE 

Anette Norberg, ledamot i Sveriges Olympiska kommitté 
Nils-Olof Zethrin m fl, SKR 
Linda K Nordfors, PUNKS 

Chris Schenlaer 
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Moderator: 
Mia Wallengren, ordförande i SFK, Förvaltningschef Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, Borås stad 
Maria Modig, vice ordförande i SFK, Direktör Kultur och fritid, Norrköpings 

kommun 
  

Sista anmälningsdag: 15 december! 
Early Bird t o m den 13 november! 

  
Inbjudan och program 
Anmälningsformulär 

  
Medlemmar i SFK respektive Utvärderingsringen erhåller rabatt på 

deltagaravgiften. 
Konferensen är ett årligt kommande arrangemang där förtroendevalda och 

tjänstepersoner inom kultur- och fritidssektorn kan samlas och utbyta 
erfarenheter. 

Konferensen arrangeras i samverkan med SKR, Sveriges Kommuner och 
Regioner.

Utvärderingsringen ansvarar för administration. 
  

Anmäl dig till konferensen redan idag! 
Bli medlem i SFK här 

  
Välkommen! 

SFK:s styrelse med administration 

Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är en nationell intresseorganisation med chefer 
på alla nivåer inom kultur- och fritidssektorn.

Idag har vi medlemmar som representerar majoriteten av Sveriges 290 kommuner.
Föreningen administreras av Utvärderingsringen.

sfk@fritid-kultur.se
www.fritid-kultur.se 

Avregistrering av mailutskick: kontakta oss på administration@fritid-kultur.se 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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Delta på Folk och Kultur
Köp ditt deltagarpass nu! "The early bird gets the worm" säger
man på engelska. Vi tycker också att de som är tidigt ute ska få
det bästa och erbjuder därför möjligheten att köpa deltagarpass
till "Early Bird-pris". De rabatterade deltagarpassen går att köpa
fram till den 1 december. Därefter upphör Early Bird-
erbjudandet och deltagarpassen säljs till ordinarie pris.
Läs mer >

Kulturministern inviger Folk och Kultur 2023
Kulturminister Parisa Liljestrand inviger Folk och Kultur 2023
onsdagen den 8 februari kl. 13.00.
Läs mer >
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Barn, unga och unga vuxna
Det är viktigare än någonsin att barn, unga och unga vuxnas
perspektiv, erfarenheter och åsikter formar de kulturpolitiska
diskussionerna. De oroliga tiderna vi lever i riskerar att skapa en
rädsla för att välja kulturyrket som en framtida yrkesbana, men
barn och unga bör vara medskapare i kulturens demokratiska
roll i samhället. Unga röster behövs för vår samtida och framtida
kulturpolitik.
Läs mer >

Med fokus på konsten och kulturens
roll som motor och nav i ett hållbart
och inkluderande samhälle
Folk och Kultur är en årligt återkommande plattform för
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inspiration, upplevelser och lärande där innehållet
skapas i samverkan med flera hundra externa
arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet,
politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn
och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och
seminarier, presenteras konstnärliga föreställningar och
upplevelser. Initiativtagare till Folk och Kultur är
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och
Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den
ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i
nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region
Sörmland.

 

 

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur
är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas
Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna
kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och

utställare. Folk och Kultur äger sedan starten 2018 rum årligen i
Munktellstaden i Eskilstuna. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

 Jag godkänner att mina uppgifter hanteras enligt Folk och kulturs
Integritetspolicy
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Vi stödjer Folk och Kultur
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 18:37:17 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Uppdrag kulturpolitik, SKR:s seminarium för förtroendevalda 8 februari 
2023, anmälan är öppen

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 12 december 2022 14:24
Ämne: Uppdrag kulturpolitik, SKR:s seminarium för förtroendevalda 8 februari 2023, anmälan är öppen 
 
Till förtroendevalda med ansvar för kultur och fritid 
 
Varmt välkommen med din anmälan till:   
 

Uppdrag kulturpolitik 

Ett seminarium för förtroendevalda om uppdraget som politiker med samtal om 
kulturpolitiska förutsättningar, möjligheter och utmaningar tillsammans med andra 
förtroendevalda. 

• Datum: 8 februari 2023 

• Tid: 13.30 – 17.00 

• Plats: Folk och kultur, Eskilstuna. 

• Kostnad: Det är avgiftsfritt att delta i seminariet, men du behöver ett 
deltagarpass till Folk och Kultur om du vill delta på konventet under fler 
dagar. 

Anmälan på denna länk 

Innehåll 

En ny mandatperiod har startat med nya förtroendevalda med ansvar för kultur och fritid 
i kommun, region och riksdag. Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder i samverkan 
med Folk och Kultur ett seminarium om uppdraget som politiker med samtal om 
kulturpolitiska förutsättningar, möjligheter och utmaningar. 
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Seminariet belyser det politiska uppdraget och ledarskapet samt det kulturpolitiska 
fältets struktur och centrala föreställningar. Erfarna och ledande förtroendevalda delar 
med sig sina erfarenheter och du får möjlighet att diskutera de kulturpolitiska frågorna 
med andra förtroendevalda. 

Observera att det krävs en föranmälan till SKR:s arrangemang. 

Målgrupp 
Förtroendevalda i kommun, region och riksdag. 

Program 

Välkommen 
Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid 

Louise Andersson, expert kulturpolitik, SKR 

Anförande av Amanda Lind 
Om erfarenheter på det kulturpolitiska området, om uppdraget som ordförande i 
riksdagens kulturutskott samt om relationen mellan kommuner, regioner och stat. 

Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott 

Det kulturpolitiska fältet
Presentation av Louise Andersson, expert kulturpolitik, SKR 
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Panelsamtal om erfarenheter av det 
kulturpolitiska uppdraget 
Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott 

Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid 

Conny Brännberg (KD), vice ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid 

Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens ordförande, Hjo 

Marie Svensson (S), ordförande kultur och fritidsnämnden, Eskilstuna 

Erfarenhetsutbyte och diskussioner 

Avslutning 
Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid 

Medverkande 
• Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott 
• Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid 
• Conny Brännberg (KD), vice ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid 
• Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens ordförande, Hjo 
• Marie Svensson (S), ordförande kultur och fritidsnämnden, Eskilstuna 
• Louise Andersson, expert kulturpolitik, SKR 
• Erik Peurell, expert folkbildning, bibliotek och kulturskola, SKR 

 
Sveriges Kommuner och Regioner  
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Träffpunkt Idrott "(f.d. IDA/BAD)"
Sent:                                  Thu, 13 Oct 2022 13:01:52 +0200
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Därför är årets mötesplats viktig att besöka!

Välkommen den 7-9 mars 2023 på Svenska Mässan Webbversion

Köp biljett till Early Bird-pris »
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Besök Nordens ledande mötesplats inom 
idrott, bad, anläggning, friluftsliv och folkhälsa
På Träffpunkt Idrott möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och 
media för kompetensutveckling, inspiration och samtal. Välkommen till Träffpunkt Idrott 7-9 mars 2023 på 
Svenska Mässan i Göteborg.

Redan nu har du möjlighet att köpa biljett till Early Bird-pris för konferensen! Använd rabattkoden TPI23EB2 vid 
registering (giltig t.o.m. 10 jan).

Köp biljett för Early Bird-pris »

Varför besöka Träffpunkt Idrott?
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Spara tid och pengar på 
research och möten

Här finns alla de senaste produkterna och 
lösningarna på samma ställe – effektivisera din 
verksamhet.

Kompetenshöjning för dig och 
personalen

Plats på scen bjuder på ett gediget 
kostnadsfritt program direkt på mässgolvet där 
utställare delar sina erfarenheter.

Träffa kollegor och mingla med din 
bransch

Fortsätt nätverka med branschkollegor och 
utställare efter mässan på branschfesten.

Inspireras och guidas rakt in i 
framtiden

Nordens mest kompletta konferensprogram 
med högaktuella seminarier med över 100 
talare.

Läs mer om Träffpunk Idrott »
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Vill du att ditt företag ska 
synas på mässan?
Boka din plats till Träffpunkt Idrott 7-9 mars 2023 på 
Svenska Mässan idag! Missa inte chansen att visa upp 
dina produkter i rätt miljö, bygga ut ditt nätverk, knyta 
nya kontakter och träffa kollegor i branschen.

Boka din plats här »

Missa inte chansen att synas på Träffpunkt 
Idrott.

© Svenska Mässan Gothia Towers AB, 402 26 Göteborg. Tel: 031-750 88 00.
Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.

Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat stiftelse och är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge 
i centrala Göteborg.

Avanmälan
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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From:                                 info@utvarderingsringen.se
Sent:                                  Thu, 15 Dec 2022 10:42:29 +0100
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Boka dagarna 22 och 23 mars 2023!

Hej! Boka dagarna 22 och 23 mars 2023, anmäl dig redan 
idag!
 
– Ta chansen du också att lyssna på, och inspireras av, experter 
inom olika områden! 
 
Vi märker att det finns en efterfrågan att samlas på plats igen, därför 
tar vi tillbaka den stora salen för att ge så bra upplevelse som möjligt 
samtidigt som vi har gott om utrymme!
 
Plats: Stora Hörsalen, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm
 
 
Den 22 mars – Hållbarhet 2023:
Karl-Henrik Robert, professor i social hållbarhet, Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH)
 
Daniel Berglind, docent på Karolinska Institutet
 
Trifa Shakely, Förbundsordförande RFSL
 
Annica Nilsson, intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige
 
Thomas Björn, hållbarhetsansvarig för VM 2023, Anna Bisso, operativ chef 
för Handbollförbundet Öst och Camilla Hagman, Stockholms stad/Visit 
Stockholm
 
Inbjudan    Anmälningsformulär
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Den 23 mars Vårpeppen 2023:
Maja Arvidsson, samordnare för Aktivitet Förebygger, Ängelholms kommun
 
Beston Kalefa, Tegelbruket, Örebro kommun
 
Jonas, The Rockin Pots
 
Katarina Henriksson, Fredrika skola i Åsele kommun och Josefin Öberg, 
Trehörningsjö byskola i Örnsköldsviks kommun
 

-       Mer information kommer    Anmälningsformulär

 
 
Tillsammans kan vi göra våra verksamheter socialt hållbara, läs mer och anmäl 
dig idag på utvarderingsringen.se!
 
 

Välkommen!
Gabriella & Sanna, Utvärderingsringen

Utvärderingsringen arbetar sedan många år med utrednings- och utvecklingsfrågor. Vi står för att 
arbeta med kvalitet och professionalitet i våra utredningar som erbjuds i både offentlig såväl 

privat sektor. 
Utvärderingsringens nätverk är tillgängligt för tjänstepersoner i offentlig sektor, som gör det 

möjligt för deltagare att ta del av varandras erfarenheter.

info@utvarderingsringen.se
utvarderingsringen.se

Avregistrering av mailutskick: kontakta oss på info@utvarderingsringen.se

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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From:                                 Peurell Erik
Sent:                                  Fri, 11 Nov 2022 12:47:58 +0000
To:                                      Peurell Erik
Subject:                             Planera i kalendern! SKRs kulturkonferens 17–18 Oktober 2023 Skellefteå

SKR hälsar välkommen till nästa års Kulturkonferens som arrangeras 17-18 oktober 2023. Som 
värdar står Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Konferensen genomförs till stora delar i Sara Kulturhus under samma vecka som 
Berättarfestivalen pågår i Skellefteå. Håll utkik efter mer information om tematik, innehåll och 
medverkande under tiden fram till konferensen bland annat i SKRs facebookgrupp 
https://www.facebook.com/skrkulturochfritid 

SKRs kulturkonferens riktar sig till ledande förtroendevalda och tjänstepersoner från kommuner, 
regioner och staten samt till representanter för kulturskapare och civilsamhälle.

Mer information kommer.

Välkomna till Skellefteå!

 
 
Erik Peurell
Expert folkbildning, bibliotek och kulturskola
Tillväxt och samhällsbyggnad
_________________________________
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 73 04
+46 72 889 91 79
www.skr.se
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/111 

2023-01-10 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Information om verksamhetsplan 
och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för 
år 2023 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om verksamhetsplan och 
detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023 till handlingarna. 

Ärendet 
Information om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96/2022 ”Beslut om verksamhetsplan och 

detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023”, 2022-12-13. 
 Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 
 Nyckeltal KFN 2022. 
 Analys 10-åriga investeringsbehov - 2024-2034. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-12-13 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 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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1 Inledning 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa 

upp kommunens arbete med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och 

omvårdnadsnämnden uppdras att formulera verksamhetsmål som omsätter 

kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till konkret 

utvecklingsarbete. 

Nämnden ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat 

nämnden genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och 

åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter 

inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin 

verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till sina 

verksamheter. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter 

ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad 

budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden vill göra, för att 

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. 

Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig 

verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till 

kommunens ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 

I strategisk plan och budget för 2023 så återfinns följande viljeinriktning för kultur- och 

fritidsnämnden: 

"Tidaholms kommun ska erbjuda ett brett utbud av verksamhet inom områdena folkhälsa, 

kultur, fritid och turism. Kommunen ska ha en god relation till det lokala föreningslivet och 

vara ett stöd för och naturlig samarbetspartner till föreningar, organisationer och enskilda 

ideella krafter. 

Kommunen ska även säkerställa att egna verksamheter håller en hög kvalitet som är till nytta 

och glädje för kommunens invånare. Tillsammans med näringslivet och andra aktörer ska 

kommunen anordna och stötta arrangemang för att stärka Tidaholms kommuns 

attraktionskraft. Kommunen satsar därför mer medel jämfört med liknande kommuner på 

kulturverksamhet år 2023. 

Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens attraktionskraft och en förutsättning för 

framtida utveckling. Tidaholms kommun har flera olika idrottshallar anpassade för 

föreningarnas behov. Under 2022 renoveras Rosenbergs Ishall för att uppfylla moderna krav." 
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2 Nämndens uppdrag 
Reglemente 

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 

uppgifter enligt reglementet som fastställdes 1998-06-15 och reviderades senast 2021-

12-20. Nämnden har även ansvar för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, 

fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och 

utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella 

krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt Spellagen (2018:1138), 

Bibliotekslagen (2013:801), Museilagen (2017:563) och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 

kap. 12 § Skuldsatta personer. 

Utöver dessa lagar är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som kultur- och fritidsförvaltningen utför. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

• Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 

• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 

• Öppen ungdomsverksamhet. 

• Inomhusbad. 

• Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor. 

• Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 

• Främjande av besöksnäringen. 

• Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och 

Turbinhusön samt kulturarrangemang. 

• Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 

• Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader och 

offentliga platser. 

• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska 

planeringen. 
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2.1 Förvaltning 

Varje nämnd har en förvaltning till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag. 

Förvaltningen består av tre enheter, kultur-, fritid- och besöksverksamhet. 

Kulturenheten inbegriper allmänkultur, kulturlokaler, bibliotek och öppen 

ungdomsverksamhet. Fritidsenheten består av friluftsliv, föreningsliv, 

idrottsanläggningar och badhus. Besöksenheten innefattar de verksamheter som riktar 

sig mot besökare till kommunen turistbyrå, museum och Barnens hus. 

Dessa enheter bistår nämnden med utredning, planering och genomförande av 

verksamheten. Verksamheten bedrivs av kommunen anställd personal. 

Folkhälsoenheten består av en folkhälsostrateg, som är anställd av Västra 

Götalandsregionen. Alla enhetschefer, verksamhetsledare och arbetsledare samt 

strategiska funktioner ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av 

förvaltningschefen. 
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2.2 Personal 

Kultur- och fritidsnämnden har en personalgrupp med differentierad sammansättning 
med hänsyn till kön, ålder och bakgrund. Personalen har rätt kompetens och 

kontinuerlig fortbildning erbjuds. I en liten personalgrupp är hög flexibilitet och bred 

kompetens viktiga faktorer. Pensionsavgångar kommer löpande och förvaltningen 

bedömer att möjligheterna att återrekrytera minskar. Andelen personal med 

bidragsanställningar motsvarar knappt en tredjedel av förvaltningens totala 

personalgrupp. Statistiken för sjukskrivningar och sjukfrånvaro blir missvisande i en 

liten personalgrupp, då enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i statistiken. 
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2.3 Omvärldsanalys 

Närvärld 

- Invärld (behov av tjänster från medborgare i kommunen): 

• För kultur- och fritidsnämndens verksamheter gäller att följa och möta 

samhällsutvecklingen kring digitala tjänster, mötesplatser och förändrade 

beteendemönster. 

• Negativa följder för folkhälsan genom trender av minskat föreningsengagemang 

bland äldre ungdomar. 

• Folkhälsoarbetet har även utmaningar när det gäller tillgång till mötesplatser, 

som har en positiv inverkan på socialt deltagande i samhället, känsla av 

meningsfullhet, tillit och trygghet. En trygg skolgång och en meningsfull 

sysselsättning samt psykisk hälsa. 

• Biblioteket behöver kunna öka sin service till exempel genom meröppet. 

Bibliotekets fokus är fortsatt att utveckla samverkan inom Bibliotek Mellansjö 

och andra Koha-bibliotek. 

- Närvärld (EU och FNs Agenda 2030, lagar och myndigheter, företag) 

• Lag om Budget- och skuldrådgivning, Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § 

Skuldsatta personer. Det finns en ökande trend av skuldrådgivningsärenden. 

Denna oro ökar ytterligare med stegrade energipriser och inflation. 

• Museilagen (2017:563) ställer krav på museiverksamheten i form av kompetens, 

tillgänglighet, publik verksamhet och förvaltning av samlingarna. Muséet möter 

ökade kostnader för arkivprogram och möjlighet att kunna tillgängliggöra 

samlingarna digitalt 

Omvärld 

- Omvärld (ny teknik, digitalisering, demografi mm) 

• Digital badövervakning kan fungera som ett bra komplement till säkerheten i 

badhuset. 

• För besöksverksamheten pekar trenden mot att fler och fler söker information 

digitalt och på den plats de befinner sig. Det är viktigt att turistbyrån stöttar 

besöksnäringsföretagen i frågor som rör digital närvaro samt sprider 

broschyrmaterial och kartor till InfoPoints och andra strategiska platser med 

många besökare. 

• Kultur- och fritidsverksamheten har behov av och bidrar till att öka samverkan 

med andra kommuner och med andra förvaltningar för att kunna utveckla och 

förbättra verksamheten. 
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3 Verksamhetsmål 
Nämndens verksamhetsmål knyter an till kommunfullmäktiges strategiska och 

finansiella mål. Varje strategiskt mål är knutet till ett antal globala mål i Agenda 2030. 

Nämndens verksamhetsmål bidrar på så sätt även till kommunens arbete med FN:s 

globala mål. 

Kommunfullmäktiges mål är fördelade på sex målområden: 

• Attraktiv kommun 

• Medborgaren i fokus 

• Ett miljömässigt hållbart samhälle 

• Ett starkt och växande näringsliv 

• Attraktiv arbetsplats 

• God ekonomi.  
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3.1 Målområde: Attraktiv kommun 

3.1.1 Verksamhetsmål: Tidaholms medborgare upplever att 

Tidaholm har bra fritidsmöjligheter och kulturutbud. 

Strategi 

Kultur- och fritidsnämnden ska genom samverkan med andra aktörer verka för goda 

livsmiljöer, det livslånga lärandet och ett rikt kultur- och fritidsliv. För att höja andelen 

medborgare som upplever att Tidaholm har bra fritidsmöjligheter och kulturutbud ska 

möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen utvecklas och tillgången till 

idrottsevenemang och kulturevenemang förbättras. 

 

Tidaholms kommun har ett rikt föreningsliv, som erbjuder ett stort utbud av 

fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden ska stödja föreningslivet med bokning av 

idrottsanläggningar och fördela anläggningsbidrag samt tillhandahålla ett öppet och 

tillgängligt badhus, idrottshallar och ishall.  

 

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla kulturutbudet och stimulera till kulturellt 

deltagande genom samverkan med andra aktörer och bidrag till kulturföreningar och 

dess verksamheter runt om i kommunen samt erbjuda ett brett kulturutbud med 

bibliotek, museum, Barnens hus och kulturarrangemang.  

 

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att främja en god fysisk, psykisk och social 

hälsa på lika villkor och förebygga ohälsa hos barn och vuxna, genom att bland annat 

sprida information om barns rättigheter. Inspirera och motivera till mer motionsidrott 

och tävlingsinriktade idrotter för att bredda målgruppen i samverkan med 

Folkhälsorådet. Erbjuda ett rikt friluftsliv genom underhållna vandringsleder. Sprida 

kunskap och kännedom om kommunens budget- och skuldrådgivning för att minska 

antalet ärenden hos kronofogden. 

 

Agenda 2030 Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 

människors välbefinnande i alla åldrar och mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla 

kvinnors och flickors egenmakt. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Saga-biografen antal 

aktiviteter/bokningar 

86 101  200 

Utlån per invånare 5,3 5,4 2,6 6 

Utlån av barnlitteratur 12,6 11,3 6,2 13,5 

Museivisningar för vuxna 1 9  20 

Musevisningar för barn 0 24  30 

Simskoledeltagare (antal) 0 80 166 200 

Barnens husbesök 3 778 0 0 10 000 

Badhusbesök 23 437 20 000  30 000 

Biblioteksbesök 68 618 50 691 33 175 75 000 

Museibesök 348 150 1 130 7 000 
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Turistbyrå, antal e-besök 49 481 62 775 42 850 45 000 

Turistbyråbesök 1 599 650 1 250 13 000 

Ungdomsverksamhetsbesök 8 000 9 000 3 799 10 000 

Beläggningsgrad Gamla 

Köpstad 

41 % 39 %  82 % 

Bibliotek, kulturliv och 

mötesplatser 

- 70 -  

Idrott, motion och friluftsliv - 75 -  

Antal som går på 

vandringsleder 

(uppskattning) 

120 000 120 000  76 000 

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar 

32   38 

Förändring av 

verksamhetsbidrag 

4,2 % 2,5 % -1,7 % 0 % 

3.1.2 Verksamhetsmål: Det ska finnas trygga och öppna 

mötesplatser även på kvällar (efter kl 17) och helger 

Strategi 

Alla nämndens verksamheter ska upplevas som trygga och ska arbeta för att öka 

tillgängligheten och generösa öppettider med särskilt fokus på barn och unga.  

 

Nämndens mötesplatser ska utvecklas för att möta nya behov och bli mer inkluderande 

med personal med rätt kompetens och i samverkan med övriga förvaltningar. 

 
Den öppna ungdomsverksamheten ska vara en samlingspunkt för ungdomar med 

meningsfulla fritidsaktiviteter genom delaktighet med ungdomarna efter deras behov. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Badhusets öppettimmar 1 321 796 1 053 1 900 

Badhusets öppettimmar 

kvällar och helger 

312 234 304 550 

Bibliotekets 

öppettimmar 

1 951 1 763 976 1 600 

Bibliotekets 

öppettimmar kvällar 

och helger 

305 175 148 300 

Ungdomsverksamhetens 

öppettimmar 

1 480 1 524 876 1 700 

Ungdomsverksamhetens 

öppettimmar kvällar 

och helger 

690 924 451 800 

Vulcanens öppettimmar 1 239 1 160 916 1 600 

Vulcanens öppettimmar 

kvällar och helger 

143 104 67 200 
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3.2 Målområde: Medborgaren i fokus 

3.2.1 Verksamhetsmål: Kultur- och fritidsnämnden ska 

genomföra medborgardialoger i viktiga frågor 

Strategi 

Verksamheterna ska jobba med att bjuda in till olika former av samrådsgrupper för att 

tillsammans utveckla verksamheten och öka inflytandet. Särskilt fokus ska vara på att 

göra barn och unga delaktiga i verksamheten.  

 

Alla verksamheter ska jobba med bemötande/värdskap för att öka kundnöjdhet och alla 

verksamheter ska vara tillgängliga! 

 
Enligt antagen riktlinje för synpunktshantering är förvaltningen ansvarig för att 

synpunkter datumsätts, registreras och hanteras enligt gällande rutin. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Andel synpunkter som 

besvarats inom 10 

dagar 

100 % 100 %  100 % 

Antal  barn som fått 

tycka till 

109 237  150 

Antal aktiviteter där 

ungdomar har varit 

delaktiga i 

genomförandet 

   18 

Antal genomförda 

medborgardialoger 

0 0  3 

Andelen 

barnrättsbaserade 

beslutsunderlag 

90 % 94 %  95 % 

Tillgänglighetsanpassade 

lokaler 
 Nej  Ja  Ja  Ja 
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3.3 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

3.3.1 Verksamhetsmål: Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska 

vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas 

Strategi 

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem för att bygga upp det systematiska 

miljöarbetet med regelbundna revisioner. Hela förvaltningen ska vara miljödiplomerad. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har flera olika typer av verksamheter i Tidaholms kommun 

samt även i Varbergs kommun. Att ha ett hållbart förhållningssätt, alltid ta miljöhänsyn 

och följa miljölagstiftningen är en självklarhet och ska vara en central del i alla 

verksamheter. Nämnden vill även arbeta för att uppmuntra föreningslivet till att 
samverka för ökad hållbarhet. 

 

Gemensamma åtgärder för att förebygga och minska förvaltningens miljöpåverkan är: 

 

- Återbruk i form av utlåning och bortskänkning av böcker samt återanvändning av 

textilier, möbler, skyltar, material, pynt med mera 

- Informera allmänheten om nämndens miljöarbete 

- Minimera användningen av plast och engångsmaterial 

- Uppmuntra personal att följa kommunens resepolicy och erbjuda elcykel 

- Uppmuntra personal att gå, cykla eller åka kollektivt till och från arbetet 

- Göra samlade inköp för att minska mängden transporter och emballage samt 

minimera antalet beställningstillfällen 

- Öka mängden lokalproducerade livsmedel 

- Enhetlig avfallssortering i hela förvaltningen både internt och externt för allmänheten 

samt minimera matavfall och svinn 

- All personal ska vara miljöutbildad och bli miljömedvetna 

- Miljöpolicyn ska kommuniceras på hemsidan 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Uppfyller kraven för 

miljödiplomering 
 Ja  Ja  Ja  Ja 

Antal mil med bil i 

tjänsten 

   1 800 
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3.4 Målområde: Ett starkt och växande näringsliv 

3.4.1 Verksamhetsmål: Utveckla besöksnäringen genom att 

stötta idrottsevenemang, kulturevenemang och friluftsliv på 

Hökensås 

Strategi 

Ett starkt civilsamhälle kan vara en förutsättning för näringslivet. Tidaholms kommun 

har ett rikt föreningsliv, som erbjuder ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Viktiga 

återkommande idrottsarrangemang är Giff-cupen och U6 Cycle tour.  

 

Nämnden ska stötta kulturella och kreativa näringar bland annat genom att genomföra 

Kulturhelgen samt utveckla Turbinhusön, som en levande sommaroas i centrala 

Tidaholm.  

 

Turistbyråns uppdrag är att sprida information om aktiviteter, sevärdheter, evenemang, 

boende med mera i Tidaholms kommun. Turistbyrån ska vara en auktoriserad grön-vit 

turistbyrå enligt Visitas krav och underhålla skyltar för stadsvandring. Turistbyrån ska 

stötta besöksnäringsföretagen i deras arbete. Turistbyrån i samverkan med Skaraborgs 

kommuner och Turistrådet Västsverige ska jobba med strategiska besöksfrågor och 

besöksnäring, samt i samverkan med Hjo, Habo och Mullsjö utveckla Hökensås-

området som besöksmål. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Antal besökare på 

Kulturhelgen 

10 935 6 349  20 000 

Antal utställare på 

Kulturhelgen 

  130 95 

Antal besök på Turbinhusön 32 725 43 021  33 000 

Antal besökare och sålda 

fiskekort 

325 000 325 000  330 000 

Antal besökare till 

idrottsarrangemang, U6 & Giff-

cupen 

0 920 14 206 17 000 

Antal evenemang 

marknadsförda via 

www.vastsverige.com/tidaholm 

420 268 206 800 
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3.5 Målområde: Attraktiv arbetsplats 

3.5.1 Verksamhetsmål: Främja delaktighet och ett gott 

arbetsklimat 

Strategi 

För att öka känslan av delaktighet ska informationsspridningen förbättras i alla 

nämndens verksamheter. Förvaltningen behöver satsa på team-building och 

värdegrundsarbete för att stärka känslan av gemenskap och meningsfullhet i arbetet.  

 

Det är viktigt med särskilt fokus på alla medarbetares individuella utveckling och 

möjlighet till kompetensutveckling. 

 
Enligt medarbetarenkäten upplever några medarbetare dålig fysisk miljö & stress. 

Därför är det prioriterat att genomföra de åtgärder, som framkommer vid 

skyddsronder. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Medarbetarenkäten 

(information) 

- 3,86 - 4 

Sjukfrånvarostatistik 4,7 % 8,4 % 9,5 % 4,5 % 

Andelen 

tillsvidareanställda 

som arbetar heltid 

88 % 87,5 % 86,9 % 89 % 

Arbetsklimat enkät 

Health Watch 

  73 70 
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3.6 Målområde: God ekonomi 

3.6.1 Verksamhetsmål: Nämndens budget ska vara i balans 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Resultat i avvikelse 

från budgetram 

-0,9 % -0,5 %  0 % 

Nämndresultat, 

avvikelse mot 

budget (andel %) 

   0 % 
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4 Nämndens budget 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. Nämnden har beslutat hur driftsbudgeten ska fördelas till nämndens olika 

verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. Nämndens 

investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess investeringsmedel 

under året. 
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4.1 Driftsbudget 

Kultur- och fritidsnämnden har för år 2023 tilldelats en budgetram om 38,4 miljoner 

kronor till nämndens driftsbudget. 

Budgetram per år 

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 34 734 38 440 39 593 40 445 

Årlig förändring (tkr) 256 3 706 1 153 852 

Årlig förändring (%)  10,7 % 3,0 % 2,2 % 

Den budgetram som tilldelats nämnden är beräknad dels utifrån resursfördelning och 

dels kommunfullmäktiges beslut om riktade anpassningar respektive prioriteringar 

utöver resursfördelningen. I resursfördelningen 2023 och framåt ingår ambitionshöjning 

avseende Idrottshallen, vilket är jämförelsestörande mellan åren 2022 och 2023. 

Beloppet är 1,7 miljoner för 2023 som inte är inkluderat för 2022. Inför 2023 har 

kommunfullmäktige inte beslutat om generella anpassningar. 

Kultur- och fritidsnämnden har för 2023 fått riktade prioriteringar om 1,3 miljoner 

kronor. Detta avser ökade driftskostnader till följd av renoveringar av Rosenbergs 

ishall och delvis täckning av ökade pensionskostnader. 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av 

näringslivsenheten som legat under kultur- och fritidsnämnden återförs till 

kommunstyrelsen. 

De riktade budgetprioriteringarna för de kommande 3 åren omfattar medel som 

avsätts under finansförvaltningen och förs över till nämnden när kostnaderna uppstår: 

• 1,35 miljoner för år 2024 och sedan 2,7 miljoner årligen för år 2025 och framåt 

avsätts för ökade kapitalkostnader till följd av renovering av badhuset 

Forshallen. 

  

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 34 734 38 440 39 593 40 445 

Varav     

Resursfördelning  37 406 38 561 39 415 

Verksamhetsförändringar  -266 -273 -281 

Riktade budgetprioriteringar  1 300 1 305 1 311 

Riktade anpassningar     

Investeringsprojekt- tillkommande 

driftskostnader (reserverade under FIN) 
  1 350 2 700 

4.1.1 Detaljbudget 

Inför 2023 har nämnden ett överskott på 0,15 miljoner kronor, enligt prognosen 

daterad november 2022. Avvikelsen är inte strukturellt betingad och påverkar inte 

budget 2023. 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 
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• att 2023 är ett normalår  

• att verksamheterna har bibehållna ambitionsnivåer 

• att lönerevisionen för år 2023 är beräknad till 3,0 procent 

• att verksamhetskostnader såsom inköp inte indexeras utan ligger kvar på 

samma nivå som föregående år 

• att eventuella riktade bidrag och kostnader ligger utanför detaljbudgeten 

Nämndens budget är fördelad på de olika verksamheterna enligt nedan tabell. 

  
Helår 

2021 

Helår 

2022 

Helår 

2023 
 

2022 Bud jmf 

med 2023 

budget 

 Budget Budget Budget  tkr % 

Kultur- och fritidsnämnden 517 487 487  0 0,00% 

 Kultur- och fritidsnämnden 517 487 487  0 0,00% 

Kultur- och fritidsförvaltning 3 244 3 278 3 278  0 0% 

 Förvaltningsledning 3 244 3 278 3 278  0 0% 

Kulturverksamhet 10 321 10 943 11 330  387 3,50% 

 Allmän kultur 3 360 3 537 3 954  417 10,50% 

 Budget- och skuldrådgivning 407 474 374  -100 -21,10% 

 Bibliotek 4 796 5 001 4 845  -156 -3,10% 

 Öppen ungdomsverksamhet 1 578 1 932 2 157  225 11,60% 

Fritidsverksamhet 14 951 14 616 17 712  3 096 21,20% 

 Fritid 4 126 4 110 4 153  43 1,00% 

 Idrottshallar (inkl. ishall och 

konstgräsplan) 

6 243 5 978 8 826  2 848 47,60% 

 Badhus 4 582 4 528 4 733  205 4,50% 

Besöksverksamhet 5 445 5 409 5 632  223 4,10% 

 Barnens Hus 2 036 1 727 1 809  82 4,70% 

 Museum 1 994 1 964 2 291  327 16,60% 

 Turistbyrå 1 415 1 453 1 532  79 5,40% 

 Centrum- och 

besöksnäringsutveckling 

 266   -266  

Totalt  34 478 34 734 38 440  3 706 10,70% 

De bidrag som nämnden beviljar till föreningar och stiftelser ligger inkluderade under 

respektive verksamhetsområde. 

Den totala bidragsbudgeten 2023 uppgår till 5,0 miljoner kronor och motsvarar 13 

procent av nämndens totala budget. 2023 års budgeterade belopp återfinns inom 

parantes. 

• bidragen SISU Idrottsutbildarna och studieförbunden (1,0 miljon kronor) 

• föreningsbidrag till kulturföreningar (0,65 miljoner) 

• föreningsbidrag till idrottsföreningar (3,35 miljoner kronor) 

4.1.2 Åtgärdsplan 

Åtgärdsplan 

Åtgärd nr. Budget Plan 2024 Plan 2025 
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2023 

    

    

    

    

Totalt    
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4.2 Investeringsbudget 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och 
budget. I april varje år beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av 

medel utifrån investeringsprojektens utfall föregående år. 

För ismaskin fanns 2022 en investeringsbudget på 1,3 miljoner kronor, men denna 

förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong. 

Ombudgetering av ismaskin görs under april 2023. Nuvarande ismaskin bedöms klara 

en säsong till och inköp av ny ismaskin skjuts framåt. 

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Investeringsanslag 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ismaskin 1 300    

Inventariebudgeten avses användas för att verksamheternas inventarier och utveckling 

av lokaler. 

Ytterligare så återfinns under samhällsbyggnadsnämnden flera investeringsprojekt som 

omfattar kultur- och fritidsnämndens verksamheter, där utöver planerat 

fastighetsunderhåll av verksamhetslokalerna så avsätts medel i investeringsplanen för 

2022-2024 för. 

• Renovering av badhuset Forshallen då den äldsta bassängen i badhuset är i stort 

behov av renovering. Genom att även tillföra en höj- och sänkbar botten 

förbättras möjligheterna för personer med funktionsvariationer att utnyttja 

badanläggningen. (2024) 

• Renovering av konstgräsplanen, som är i behov renovering men prioriteringen 

innebär också åtgärder för att minska den miljöpåverkan som konstgräsplanen 

orsakar. (2025) 
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5 Personal 
Nämndens driftsbudget påverkar antalet helårsarbetare. Tabellen nedan redovisar hur 

många helårsarbetare nämnden planerar att förvaltningen har under verksamhetsåret. 

Tabellen visar även i vilken mån antalet helårsarbetare påverkas av volymförändringar 

(till exempel vad gäller antal elever, brukare, besökare eller ärenden) samt 

verksamhetsförändringar. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat 

till heltidsprojektet och nämndens beslutade anpassningsåtgärder. Detta innebär att 
flera personer har kombinationstjänster och bemannar i flera av nämndens 

verksamheter och även i andra förvaltningar. 

Antal helårsarbetare 

  
Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Antal helårsarbetare 38,75 36,75 35,75 37 37 37 

Varav       

Volymförändringar       

Verksamhetsförändringar       
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Nettokostnad per invånare enligt Kolada.  
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt dividerat med antal 
invånare totalt 31/12.   

Utfall Jmf 2021  Nyckeltal 
 

2017 2018 2019 2020 2021 C7 Riket** 
Allmän kulturverksamhet 483 683 675 646 661 289 315 

Allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar. Även kostnader och intäkter för musei-
verksamhet redovisas här. 
Bibliotek 393 379 405 462 457 550 513 

Bibliotek för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier 

Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet 154 169 146 155 159 214 211 

Fritidsgårdar, fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande, avser 
samtlig regi 
Allmän fritidsverksamhet 305 328 301 335 354 293 272 

Allmän fritidsverksamhet inklusive stöd till fritidsföreningar.  

Idrotts- och fritidsanläggningar 982 112
4 

853 834 866 924 1153 

Idrotts- och fritidsanläggningar, såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och fritidsanläggningar samt 
småbåtshamnar. 
Turistverksamhet 80 73 107 107 105 135 105 

Kommunens turistverksamhet som till exempel camping, stugor, liftar och turistinformation. Avser samtlig 
regi. 

 Stöd till studieorganisationer 78 78 78 78 78 25 30 

 TOTALT 247
5 

283
4 

256
5 

261
7 

268
0 

2430 2599 

 
Ökningen från 2018 inom kulturverksamheten beror främst på att Barnens hus rappor-
teras som kulturverksamhet och tidigare rapporterades som AME-verksamhet. 
 
Siffrorna för 2018 är korrigerade jämfört med KOLADA enligt nedan: 

 Idrotts- och fritidsanläggningar är sänkta med 99 kr per invånare för att delvis korrigera för att hela 
kostnaden för idrottshallarna nu ligger på kultur- och fritidsnämnden. Tidigare (före kommunen in-
förde internhyra) rapporterades dessa in med en fördelning mellan barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden. Enligt RS-handboken framgår det att lokaler (även idrottshallar) 
ska föras till skolverksamheten om det är skolan som nyttjar dem. (Se t ex sid 56-58 i handboken 
om kostnader i grundskolan). Så har inte gjorts för 2018. 

 EJ Riket utan alla kommuner (ovägt medel) 
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Instruktioner till investeringsbehovs analys

1. Först välj vilken slags investering som avses och lägg till den under den rubriken i nästa flik i arbetsboken. 

Reinvestering - återinvestering, ej utökad funktionalitet

Rationaliseringsinvestering - investering som innebär att verksamhet kan bedrivas mer effektivt, samordningsvinster, 

Nyinvestering - ny och utökad funktionalitet

Exploateringsinvestering - investering för iordningställande av industri och bostadsområden 

2. Fyll sedan i kolumn A-H enligt instruktioner nedan

Kolumn A Verksamhetsnämnden som investeringen avser

Kolumn B Kort namn på investeringsbehovet

Kolumn C Kort beskrivning av investeringsbehovet

Kolumn D1 Välj grund/orsak/motivation för investeringen 

Kolumn D2 Välj prioritering för investeringen

Kolumn D3 Välj kategori - tidsprioritering 1-5

Kolumn E Sist när listan är komplett så gör en inbördes rangordning på de namngivna investeringsbehoven

Kolumn F den uppskattade total kostnaden (förstudie, projekt och ev inventarier).  Endast investeringskostnaden, inte ev tillkommande driftskostnader. 

Kolumn G Välj önskat start år för investeringsprojektet

Kolumn H Beskriv status på projektet

Resterande kolumner beräknas automatiskt och där kan man se det samlade resultatet av den inlagda informationern

Kort exempel nedan
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Investeringsbehovsanalys Planeringsår 2023 Räknas fram automatiskt

Datum:  24,3 7,5 -  -  -  -  -  -  -  -  1,5 

A B C D1 D2 D3 E F G H

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11

Nämnd Investeringsbehov Kort Beskrivning Motivering Prioritering Tid
Nämndens politska

prioritering

Uppskattad
totalkostnad

(mnkr)

Beräknat
start år?

Status 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Exempel

Reinvestering

KFN ismaskin

beräknad livslängd för ismaskin till ishallen är 10

år, så denna behöver ständigt finnas i den

tioåriga investeringsplanen.

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 3. Inom 4-10 år 1 1,3 2024 Ombudgeteras 1,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN/KFN badhusrenovering

renovering och utveckling av

undervisningsbassäng höj- och sänkbar bassäng,

digital badövervakning

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 1 23,0 2024 Förstudie klar 23,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN konstgräsplan byte av konstgräsplan FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 1 5,0 2025 Förstudie klar -  5,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN Forshallen rening och ventilation FB - Funktionalitet byggnad 2. inom planperioden 1-3 år -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN Forshallen, lilla salen bomsystem FB - Funktionalitet byggnad 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN Turbinhusön
Renovering fönster, innertak och väggar i

Konsthallen. Smedstugorna underhåll invändigt.
FB - Funktionalitet byggnad 4. Kvalitativt värde 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN ismaskin

beräknad livslängd för ismaskin till ishallen är 10

år, så denna behöver ständigt finnas i den

tioåriga investeringsplanen.

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 3. Inom 4-10 år 3 1,5 2034 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,5 

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN Nämndens investeringsanslag

Restaurering Bibliotekssalen; Utveckla C-

magasinet, med glasdörrar etc; solskydd

Forshallen; soltak vid Kaffestugan; ny trappa

bakom Turbinhuset; glasräcken vid AGA-huset;

Utomhusbioutrustning; nya bord till

bibliotekssalen; kassasystem till Forshallen;

uppgradering utegymmen;

arikivdatasystem/konstdatasystem;

tillgänglighetslösning Sagas scen

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 2 1,0 2023
nämndens årlig

investerinsanslag
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Rationaliseringsinvestering

KFN läktare sparbankshallen

Motorisering/automatisering av läktare i

sparbankshallen för att minska behov av

personalresurser

FV - Funktionalitet verksamhet 3. Ekonomisk effektivitet 3. Inom 4-10 år 2 0,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN läktare bibliotekshuset

Skapa mötesrum på läktarna till bibliotekssalen

för att tillgängliggöra utrymmena och en

effektivare användning av lokalerna.

FB - Funktionalitet byggnad 3. Ekonomisk effektivitet 2. inom planperioden 1-3 år -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN meröppet bibliotek Meröppet passagesystem och anpassning av

lokaler och entré

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN digital badövervakning
effektivare arbetssätt för badpersonalen och

ökad säkerhet för badgäster
FV - Funktionalitet verksamhet 1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet 2. inom planperioden 1-3 år 1 ? 2024 förstudie klar ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nyinvestering
KFN Utomhusbad utomhusbassäng för sommaranvändning A - Ambitionshöjande 4. Kvalitativt värde 3. Inom 4-10 år 3 förstudie ej startad -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN Basutställning Ny basutställning på Tidaholms museum A - Ambitionshöjande 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 2 2,5 2025 förstudie påbörjad -  2,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN Gångstråk Tidan drift SBN A - Ambitionshöjande 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år förstudie ej startad -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SON Konstnärlig utsmyckning
Konstnärlig utsmyckning vid kommande

byggnation av SÄBO enligt 1%-regeln
B - Befolkningsprognos 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Exploateringsinvestering
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Motivering lämnas med något av följande alternativ:

Välj nedan Välj nedan Välj nedan Tidsprioritering

F Funktionalitet F - Funktionalitet 1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet Fastighet 1 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår

FB Funktionalitet byggnad FB - Funktionalitet byggnad 2. Lag- eller myndighetskrav Inventarie 2 2. inom planperioden 1-3 år 

FV Funktionalitet verksamhet FV - Funktionalitet verksamhet 3. Ekonomisk effektivitet xxx 3 3. Inom 4-10 år 

K Kostnadsbesparing K - Kostnadsbesparing 4. Kvalitativt värde xxx

B Befolkningsprognos B - Befolkningsprognos

L Lagstiftning L - Lagstiftning

M Miljöplan M - Miljöplan

D Detaljplan D - Detaljplan

A Ambitionshöjande A - Ambitionshöjande

T Tillväxt enligt befolkningsmål,  2030 T - Tillväxt enligt befolkningsmål,  2030

N Nationella mål N - Nationella mål

H Helhetslösning/Hållbarhetsutveckling H - Helhetslösning/Hållbarhetsutveckling

1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet 

2. Lag- eller myndighetskrav 

3. Ekonomisk effektivitet – investeringar som ger möjlighet till ekonomiska effektiviseringar (effektivare organisation, lägre energikostnader, lägre licenskostnader, högre intäkter etc) 

4. Kvalitativt värde – 
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