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Kultur och fritidsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 

E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

KALLELSE 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-10-12 kl. 09:00 
Plats: EnTrappaNer, Bibliotekshuset 
Justerare: Anneli Sandstedt (C)  
 
Gruppmöten  
Majoriteten kl. 08:00 
Oppositionen kl. 08:30 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Bengt Karlsson (S) ordförande, Anneli Sandstedt (C), Michelle Hjerp Holmén 
(S), Lisa Öhgren (S), Lars-Ove Larsson (V), Per-Erik Vrang (M), Christina 
Forsling (SD) 
  
Ersättare 
Ulla Brissman (S), Asem Alkordi (S), Christopher Vipond (MP), Halina 
Gustavsson (L), Lisa Andersson (M) 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende september månad år 2021 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/91 

2 Beslut om svar på frågor inför kommunrevisionens 
årliga ansvarsprövning 2021 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/95 

3 Beslut om sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden år 2022 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/92 

4 Beslut om revidering av delegationsordning för kultur- 
och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/78 

5 Beslut om fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/89 



 2/2

 
Kultur och fritidsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 

E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

6 Beslut om kultur-, fritids-, och föreningsledarstipendier 
2021 
 
Enhetschef kultur Johanna Andersson 

2020/99 

7 Beslut om rapport om sommarlovsaktiviteter 2021 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/83 

8 Beslut om gatunamn inom detaljplan för del av 
Kungslena 29:10 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/84 

9 Beslut om ansökan från IF HVT -81 om bidrag till 
integrationsprojekt 
 
Enhetschef fritid Daniel Andersson 

2021/81 

10 Beslut om ansökan från Tidaholm falk basketklubb om 
bidrag till skottklocka 
 
Enhetschef fritid Daniel Andersson 

2021/85 

11 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till 
iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan 
och redskapsbod 
 
Enhetschef fritid Daniel Andersson 

2021/90 

12 Delegationsbeslut 2021/2 

13 Inkomna skrivelser och beslut 2021/1 

14 Kurser och konferenser 2021/4 

15 Information 2021/3 

16 Övriga frågor  

17 Mötet avslutas  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-03 
 
Ärendenummer 
2021/91 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende september månad år 2021 
 
Ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende september månad år 
2021. 
 
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En 
stor del av nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både 
ekonomi och verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att 
vidta åtgärder fullt ut. Orsaken är de allmänna råd och restriktioner som 
funnits med anledning av covid-19-pandemin och möjligheten för ett säkert 
öppnande.  
 
Beslutsunderlag 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende september 

månad år 2021. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 65/2021 ”Beslut om 

uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende 
september månad år 2021”, 2021-10-01. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Innehållsförteckning 
1 Inledning......................................................................................... 3 

2 Sammanfattning ............................................................................ 4 

3 Ekonomi ......................................................................................... 5 

3.1 Budgetram och investeringsmedel .................................................................. 5 

3.2 Redovisning .......................................................................................................... 5 

3.2.1 Helårsprognos nämnd ....................................................................................... 5 

3.3 Investeringar ........................................................................................................ 7 

3.3.1 Investeringar per projekt .................................................................................. 7 
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november 

innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett 

förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall 

nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har fastställt månadsrapporter och 

helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive rapport. 
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2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En stor 

del av nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både ekonomi och 

verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att vidta åtgärder fullt 

ut. Orsaken är de allmänna råd och restriktioner som funnits med anledning av covid-

19-pandemin och möjligheten för ett säkert öppnande. 

Investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
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Investeringsbudgeten för ny ismaskin är 1,3 miljoner kronor för 2021. Förvaltningen 

upphandlade en ismaskin under 2019 men nämnden avbröt upphandlingen då den inte 

rymdes inom den då tilldelade budgeten om 1 miljon kronor. 

Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2021 att använda investeringsmedel för att 

färdigställa inredning av lokal för den öppna ungdomsverksamhet, skejtyta utomhus, 

inredning av besöksverksamheten, och föreningslokal i Forshallen, samt olika digitala 

lösningar såsom digitala lås på Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad. 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/91 

§ 65 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende september månad år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende september månad år 
2021. 
 
Helårsprognosen är inte färdigställd. En muntlig genomgång och en preliminär 
prognos redovisas. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 

fritidsnämnden avseende september månad år 2021”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2021-09-15. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/95 

§ 66 Beslut om svar på frågor inför kommunrevisionens årliga 
ansvarsprövning 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har inför den årliga ansvarsprövningen bett kultur- och 
fritidsnämnden svara skriftligt på ett antal frågor senast 9 november. 
 
Förvaltningen tar fram förslag på svar på frågorna till kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 12 oktober. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

 
Beslutsunderlag 

  



TIDAHOLMS KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 

 

 

KOMMUNREVISION, TIDAHOLMS KOMMUN 

 
 
 

Vi önskar till mötet få ett skriftligt svar från er. Vi är tacksamma om ni, så långt möjligt, motiverar och 

verifierar/exemplifierar era svar! Vi är också tacksamma om ni svarar med egna ord förutom dokument/underlag.  

Vi uppmanar att svaren behandlas av hela nämnden.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Är det något annat som nämnden vill informera/delge kommunrevisionen och som inte omfattas av ovannämnda frågor? 

1.1 Vilken bedömning gör nämnden i år av verksamhetens resultat (måluppfyllelse)? Är verksamhetens resultat i linje med 

fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter för verksamheten? 

1.2 Coronapandemins påverkan på nämndens verksamheter?  

1. Ändamålsenlighet 

Vilken bedömning gör nämnden i år av; 

2.1 ekonomisk utveckling och resultat? Ligger det i linje med fullmäktiges ekonomiska mål, beslut och riktlinjer? 

2.2 Coronapandemins påverkan på ekonomin?  

2. Ekonomisk tillfredsställande 

3.1 Hur bedömer KFN att uppföljning och utvärdering av nämndens verksamheter för både verksamhet och ekonomi fungerar idag? 

Hur och ofta sker den? Är nämnden nöjd med hur den fungerar idag? 

✓ Vilka är de viktigaste mått och indikatorer KFN följer upp för att bedöma om verksamheterna sköts ändamålsenligt och kostnadseffektivt?  

✓ Vilka är de viktigaste mått och indikatorer KFN följer upp för att bedöma om verksamheterna genomför sitt uppdrag inom budgetramen?  

3.2 Hur hanterar nämnden ev. bristande måluppfyllelse (mål/ekonomi)? Exemplifiera gärna med konkret exempel på åtgärder som 

vidtagits, eller kommer vidtas av nämnden under 2021 för att nå mål för verksamheten och ekonomin? 

3.3 Hur säkerställer KFN att fullmäktiges och myndigheters beslut verkställs och att fastställd delegationsordning och attestordning 

följs? 

3.4 Vilken bedömning gör KFN angående nämndens arbete med intern kontroll?  

✓ Finns systematiska kontroller som på rimlig nivå säkerställer: 1) verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, 2) information 

om verksamhet och finansiell rapportering är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig. Regler och riktlinjer för verksamheten följs. 

✓ I vilka utsträckning har KFN varit delaktig i riskanalysen inför 2021? Vilka risker inom verksamhet och/omvärld har identifierats som mest 

betydande och vad har nämnden gjort för att minska risken att de faller ut?  

✓ På vilket sätt följs genomförande av fastställd internkontrollplan? På vilket sätt utvärderas effekter av nämndens interna kontroll? 

3.5 Vilken bedömning gör KFN av personalsituationen i nämndens verksamheter? Personal- och kompetensförsörjning, 

personalomsättning och sjukskrivningstal? Hur arbetar nämnden med denna fråga? 

3. Intern styrning och kontroll 

4.1 Vilken bedömning gör KFN avseende utvecklingen (närmaste åren)? Vilka utmaningar ser nämnden?  

4.2 Hur bedöms nämndens ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2022? 

4. Framtidsutblick 

5.1 Under 2020 har kommunrevisionen genomfört en granskning av nämndernas arbete med delegationsordning. Vilka åtgärder har 

KFN vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer?  

5.2 Vilken bedömning gör nämnden avseende samverkan/samarbetet med övriga nämnder? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre 

bra? 

5.3 Vilken bedömning gör nämnden avseende antal nämndssammanträden under året? 

5. Kompletteringsfrågor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/92 

§ 67 Beslut om sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 
år 2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa 
sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och dess 
arbetsutskott för år 2022. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att nämnden 
ska åka till Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad 9-10 maj 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott år 
2022. 
 
Nämnd (tisdag)                    Arbetsutskott (tisdag) 

1 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  8 februari 08.30 
 
29 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  15 mars 08.30 
 
10 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)  26 april 08.30 
 
14 juni 09.00 (gruppmöte 08:00)  31 maj 08.30 
 
13 september 09.00 (gruppmöte 08.00)  30 augusti 08.30 
 
11 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)  27 september 08.30 
 
8 november 09.00 (gruppmöte 08.00)  25 oktober 08.30 
 
13 december 17.00 (gruppmöte 16.00)  29 november 08.30 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa 
sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och dess 
arbetsutskott för år 2022. 

 Lisa Öhgren (S) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att nämnden ska 
åka till Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad 9-10 maj 2022. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Öhgren.  
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta.  
 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Ordföranden ställer därefter Öhgrens tilläggsyrkande under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 

2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-09-15, 
 Kommunfullmäktiges beslut § 110/2021 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, 2021-08-
30. 

 Kommunstyrelsens beslut § 168/2021 ”Beslut om sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 2022”, 
2021-08-11.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-15 
 
Ärendenummer 
2021/92 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden år 2022 
 
Ärendet 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott år 
2022. 
 
Nämnd (tisdag)                    Arbetsutskott (tisdag) 

1 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  8 februari 08.30 
 
29 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  15 mars 08.30 
 
10 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)  26 april 08.30 
 
14 juni 09.00 (gruppmöte 08:00)  31 maj 08.30 
 
13 september 09.00 (gruppmöte 08.00)  30 augusti 08.30 
 
11 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)  27 september 08.30 
 
8 november 09.00 (gruppmöte 08.00)  25 oktober 08.30 
 
13 december 17.00 (gruppmöte 16.00)  29 november 08.30 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 110/2021 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, 2021-08-
30. 

 Kommunstyrelsens beslut § 168/2021 ”Beslut om sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 2022”, 
2021-08-11. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen 
för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2022. 
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Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/191 

§ 110 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträdesdagar under år 2022 enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti   26 september 
 17 oktober 31 oktober 28 november  19 december 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 

under år 2022 ska kungöras i Västgöta-Bladet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för år 2022. 
 
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som 
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2022 
enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti   26 september 
 17 oktober 31 oktober 28 november  19 december 

 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska kungöras i 
Västgöta-Bladet. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 169/2021 ”Beslut om sammanträdesdagar 

för kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”,  
2021-08-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, vikarierande 
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14. 

 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/191 

§ 168 Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsen 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie 
sammanträdesdagar för år 2022 enligt följande: 

 
 12 januari  9 februari  9 mars  6 april 
 11 maj  15 juni  10 augusti  7 september 
 12 oktober  9 november  30 november   

 
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens 

arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt 
följande: 

 
 26 januari  23 februari  23 mars  27 april 
 1 juni  22 juni  24 augusti  28 september 
 26 oktober  16 november  14 december  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 
kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt 
följande: 

 
 12 januari  9 februari  9 mars  6 april 
 11 maj  15 juni  10 augusti  7 september 
 12 oktober  9 november  30 november   

 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 

kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 
2022 enligt följande: 

 
 26 januari  23 februari  23 mars  27 april 
 1 juni  22 juni  24 augusti  28 september 
 26 oktober  16 november  14 december  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80/2021 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen 2022”, 2021-06-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2022”, vikarierande 
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14. 

 
Sändlista 
Alla nämnder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/78 

§ 68 Beslut om revidering av delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera 
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning i enlighet med upprättat 
förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden antog ny delegationsordning 2015-12-09. Därefter 
har delegationsordningen reviderats flera gånger, senast 2020-12-08. 
 
Delegationsordningen ska inte betraktas som ett statiskt dokument. 
Dokumentet ska fortlöpande ses över, minst en gång om året, och revideras 
vid behov. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kultur- 
och fritidsnämndens delegationsordning.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera 
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning i enlighet med upprättat 
förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av delegationsordning för kultur- och 

fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-09-15. 
 Delegationsordning KFN 2021 oktober.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-15 
 
Ärendenummer 
2021/78 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden antog ny delegationsordning 2015-12-09. Därefter 
har delegationsordningen reviderats flera gånger, senast 2020-12-08. 
 
Delegationsordningen ska inte betraktas som ett statiskt dokument. 
Dokumentet ska fortlöpande ses över, minst en gång om året, och revideras 
vid behov. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kultur- 
och fritidsnämndens delegationsordning.  
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsordning KFN 2021 oktober. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera kultur- och 
fritidsnämndens delegationsordning i enlighet med upprättat förslag. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen



 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

Ärendenr: KOF 2019/76 
Fastställd: KOF 2015-12-09 

Reviderad: KOF 2021-10-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Delegationsordning för 
kultur- och fritidsnämn- 
den 



2/11
 
 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ...........................................................................................2 
Generella bestämmelser för delegation gällande kommunstyrelsen och övriga 
nämnder .............................................................................................................3 

Allmänt ...........................................................................................................3 
Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut ..........................3 
Delegeringsförbud ..........................................................................................3 
Ordförandebeslut ...........................................................................................4 
Delegats frånvaro ...........................................................................................4 
Vidaredelegation ............................................................................................4 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................4 
Överklagan av delegationsbeslut ...................................................................5 

1. Allmänna ärenden ......................................................................................6 

2. Övriga förvaltningsspecifika ärenden ..........................................................6 

3. Ekonomi ......................................................................................................7 

4. Personalärenden som delegeras av kommunstyrelse inom nämndens 
förvaltning ..........................................................................................................7 
Personalbeslut som delegeras av kommunstyrelsen – 
förvaltningsövergripande ...................................................................................9 

5. Undertecknande av handlingar med mera ................................................10 

6. Dataskyddsförordningen………………………………………………………10 
 

Dokumentansvarig: Kultur- och fritidschef 
Giltighetstid: Tillsvidare 



3/11
 
 
 
 
 
 
 

Generella bestämmelser för delegation gällande kom- 
munstyrelsen och övriga nämnder 

 
Allmänt 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för 
att delegera beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. 

 
Nämnden ska besluta i ärenden som inte har delegerats. I 6 kap. 37-40 §§ 
och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser som reglerar dele- 
gering av ärenden inom en nämnd. 

 
Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när 
som helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller 
bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta över ett ärende och fatta be- 
slut i detta. 

 
En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till 
den som lämnat delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som 
framgår av 6 kap 38 § kommunallagen (se avsnitt Delegeringsförbud) eller om 
ärendets innehåll kräver det. 

 
Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande 
lagar och förordningar, fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt 
i enlighet med riktlinjer och bestämmelser utfärdade av styrelsen. En delegats 
befogenheter är även begränsade till det egna verksamhetsområdet samt 
verksamhetsområdets ekonomiska ramar. 

 
Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som in- 
nebär ren verkställighet. Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan över- 
klagas och måste anmälas till nämnden vilket inte gäller för ett fattat verkstäl- 
lighetsbeslut. 

 
Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar 
och lösningar i ärendet samt att beslutsfattaren måste göra vissa övervägan- 
den och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot sådana beslut där det 
redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering enligt 
fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt fastställd turordningsregel. 

 
Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvali- 

tet. 
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 Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anled- 
ning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har över- 
klagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden. 

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

Ordförandebeslut 
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delege- 
ras till ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har för- 
hinder beslutar vice ordföranden. Ordförandebeslut ska anmälas vid nämn- 
dens nästkommande sammanträde. 

 
Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut 
övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 
1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte in- 

skränkningar i delegationsrätten har införts). 
2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut 
3.) Delegatens förvaltningschef. Om samtliga angivna delegater av någon an- 

ledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det nämndens skyldighet 
att fatta beslutet. 

 
Vidaredelegation 
Förvaltningschef får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, vidarede- 
legera sin beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska 
anmälas skriftligen till nämnden. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegat- 
ion ska anmälas till förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till 
nämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess 
nästkommande sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering 
av fattade delegationsbeslut. Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad 
(gemensam) mall och skickas till kansliavdelningen senast 10 dagar innan sty- 
relsens sammanträde. Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovis- 
ningen ska följande ingå; 

 Datum för beslutet. 
 Typ av beslut. 
 Ärendemening. 
 Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer). 5/17 Vid proto- 

kollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan 
godkännas. 
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Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kom- 
munallagen (laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag 
eller förordning (förvaltningsbesvär). 

 
- Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag 
då justering av protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet an- 
mälts tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 

 
För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas kla- 
gotiden till tre veckor från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av 
beslutet. 
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1. Allmänna ärenden 
 

Lagrum Besluts- Ärende/Beslut Delegat 
nummer 

KL 6 kap 
36 § 

1.1 Brådskande beslut 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

ordförande 

 1.2 Kurser och konferenser förtroendevalda 
Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser 
och konferenser. 

ordförande 

 1.3 Avge yttranden- brådskande fall 
Beslut om nämndens yttrande när remisstiden 
inte medger behandling på ordinarie samman- 
träde. 

arbetsutskottet 

 1.4 Remisser 
Beslut att remittera ärenden för yttrande 

förvaltningschef 

 1.5 Allmänna handlingar 
Beslut att ej utlämna allmänna handlingar enligt 
sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen. 

förvaltningschef 

 1.6 Gallring 
Beslut om gallring av handlingar, som inte är 
överlämnade till kommunens centralarkiv, utöver 
vad som angivits i dokument- och informations- 
planen 

förvaltningschef 

 1.7 Representation 
Beslut om intern och extern representation och 
uppvaktning från 1 000 kronor till högst 5 000 
kronor (mindre än 1000 kronor räknas som verk- 
ställighet) 

förvaltningschef 

 1.8 Representation 
Beslut om intern och extern representation över 
5 000 kronor per tillfälle 

arbetsutskottet 

 1.9 Delgivning 
Mottagande av delgivning på nämndens vägnar. 
Underskrift av delgivningskvitto om 
föreläggande. 

förvaltningschef 

 1.10              Arbetsmiljöansvar – för personal inom   
                     nämndens verksamhetsområde                  

Organisera nämndens arbetsmiljöan svar och                                                                                                                                                                                   
fullgöra förekommen arbetsuppgift inom respektive    
verksamhets område. 

förvaltningschef 

 
2. Övriga förvaltningsspecifika ärenden 

 
Lagrum Besluts- 

nummer 
Ärende/Beslut Delegat 

 2.1 Öppettider 
Mindre och/eller tillfälliga förändringar i öppettider 
vid nämndens anläggningar 

enhetschef1 

Spel-
lagen 
2018:11
38 

2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt spellagen 

lotteriansvarig2 

 
 
 

1 Enhetschefer för fritids-, kultur- och besöksverksamhet 
2 Nämndsekreterare 
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 2.3. Bidrag till arrangemang 
Bidrag till utomstående arrangemang upp till 5000 
kr 

förvaltnings- 
chef 

 2.4 Verksamhetsbidrag 
Beslut om verksamhetsbidrag till föreningar och or- 
ganisationer enligt fastställda regler. 

förvaltnings- 
chef 

 2.5 Startbidrag 
Beslut om startbidrag enligt fastställda regler 

förvaltnings- 
chef 

 2.6 Bidrag till studieförbund 
Beslut om bidrag till studieförbund och RF-SISU 
Västra Götaland enligt fastställda regler 

förvaltnings- 
chef 

 

3. Ekonomi 
 

Lagrum Besluts- 
nummer 

Ärende/Beslut Delegat 

 3.1 Beslutattestanter 
Ändring och komplettering av beslutattestanter un- 
der året för nämndens verksamheter och för ba- 
lansräkning. 

förvaltnings- 
chef 

 3.2 Priser och avgifter 
Prisjusteringar av mindre avgifter såsom biblioteks- 
avgifter, serviceavgift, biljetter och entrébiljetter. 

enhetschef 

LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
Beslut om inköp av material, varor och tjänster 
inom vederbörande verksamhetsområde och inom 
ramen för angiven budget, men utanför gällande 
ramavtal eller separat avtal till ett belopp mellan 1 
basbelopp och det maximala belopp för direktupp- 
handling som anges i LOU. (mindre än 1 bas- 
belopp räknas som verkställighet) 

förvaltnings- 
chef 

 3.5 Försäljning av material och inventarier 
Beslut om försäljning av material och inventarier för 
ett belopp uppgående till mellan 25 000 kr och 
maximalt 200 000 kr (ska ske i samråd med ekono- 
miavdelningen). 

förvaltnings- 
chef 

LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

3.6 Upphandling 
Beslut om tilldelning i upphandlingar för nämndens 
verksamhetsområde. 

förvaltnings- 
chef 

 3.7 Förlängning av avtal 
Beslut om förlängning av avtal för inköp av 
material, varor och tjänster. 

förvaltnings- 
chef 

4. Personalärenden som delegeras av kommunsty- 
relse inom nämndens förvaltning 

 
 
 

Lag- 
rum 

Besluts- 
nummer 

Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

LAS 4- 
6 §§ 
AB 4-5 
§§ 

4.1 Beslut om anställning inom nämn- 
dens verksamhetsområde 

Förvalt- 
ningschef 

Anställning ska ske i 
samråd med perso- 
nalavdelningen 
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   Förvaltningschef har 
möjlighet till vidarede- 
legering. 

 
Rapporteras till kom- 
munstyrelsens genom 
en månatlig rapport 
från lönesystemet. 

 4.2 Ledighet som inte är avtals- eller 
lagreglerad - inom nämndens verk- 
samhetsområde 
Beslut om ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad, 12 månader eller 
mer. 

Förvalt- 
ningschef 

Tjänstledighet 
 
Förvaltningschef har 
möjlighet till vidarede- 
legering 

LAS 7 
§ 

4.3 Omplacering- inom nämndens 
verksamhetsområde 
Beslut om omplacering inom förvalt- 
ning. 

Förvalt- 
ningschef 

Omplacering ska ske i 
samråd med perso- 
nalavdelningen 

LAS 7 
§ 

4.4 Uppsägning vid arbetsbrist- inom 
nämndens verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

Förvalt- 
ningschef 

Uppsägning vid arbets- 
brist ska ske i samråd 
med personalavdel- 
ningen. 

LAS 7 
och 18- 
20 §, 
AB 33 
§ 

4.5 Uppsägning av personliga skäl 
och avsked- inom nämndens verk- 
samhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av 
personliga skäl samt beslut om av- 
sked. 

Förvalt- 
ningschef 

Uppsägning vid per- 
sonliga skäl och av- 
sked ska ske i samråd 
med personalavdel- 
ningen 

 4.6 Utbildning – personal inom nämn- 
dens verksamhetsområde 
För personals deltagande i utbildning 
till en kostnad över 20 000 kronor. 

Förvalt- 
ningschef 

Förvaltningschef har 
möjlighet till vidarede- 
legering. 

AB 3 
kap 8 § 

4.7 Förbud mot bisyssla - personal 
inom nämndens verksamhetsom- 
råde 

Förvalt- 
ningschef 

Förvaltningschef har 
möjlighet till vidarede- 
legering. 

AB 3 
kap 10 
§ 

4.8 Avstängning - personal inom 
nämndens verksamhetsområde 
Beslut om avstängning av personal. 

Förvalt- 
ningschef 

Beslut om avstängning 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen 

 
Förvaltningschef har 
möjlighet till vidarede- 
legering. 

AB 3 
kap 11 
§ 

4.9 Disciplinpåföljd - personal inom 
nämndens verksamhetsområde 
Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Förvalt- 
ningschef 

Beslut om disciplin-på- 
följd ska ske i samråd 
med personalavdel- 
ningen 

 
Förvaltningschef har 
möjlighet till vidarede- 
legering. 

Förvalt   Förvaltningschef har  
möjlighet till vidarede   

 4.10 Arbetsmiljöansvar  för personal 
inom nämndens verksamhetsom- 
råde   

ningschef 
legering.  
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 Organisera nämndens arbetsmiljöan- 
svar och fullgöra förekommen arbets  
uppgift inom respektive verksamhets  
område. Flyttas till allmänna 
ärenden 

  

 

Personalbeslut som delegeras av kommunstyrelsen – 
förvaltningsövergripande 

 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 
 Antagande av centrala avtal Personalutskott  

 Beslut om stridsåtgärd. Personalutskott  

 Teckna lokala kollektivavtal Personalchef  

 Föra tvisteförhandlingar Personalchef 
och personal- 
konsult 

Den inom perso- 
nalavdelningen 
som har hand- 
lagt ärendet. 

LAS 4-6 
§§ 
AB 4-5 
§§ 

Beslut om anställning av förvaltnings- 
chef 
(tillsvidareanställning) 

Kommunchef Samråd ska ske 
med presidiet i 
berörd nämnd. 

LAS 7 § Uppsägning av förvaltningschef vid ar- 
betsbrist 
Beslut om uppsägning på grund av arbets- 
brist. 

Kommunchef Uppsägning vid 
arbetsbrist ska 
ske i samråd 
med perso- 
nalavdelningen 

LAS 7 
och 18- 
20 §, 
AB 33 § 

Uppsägning av förvaltningschef - per- 
sonliga skäl och avsked- 
Beslut om uppsägning på grund av person- 
liga skäl samt beslut om avsked. 

Kommunchef Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd 
med perso- 
nalavdelningen 

 Utbildning – förvaltningschef 
För deltagande i utbildning till en kostnad 
över 20 000 kronor. 

Kommunchef  

AB 3 
kap 8 § 

Förbud mot bisyssla- förvaltningschef Kommunchef Beviljande av bi- 
syssla betraktas 
som verkställig- 
het 

AB 3 
kap 10 § 

Avstängning - förvaltningschef 
Beslut om avstängning av förvaltningschef. 

Kommunchef Beslut om av- 
stängning ska 
ske i samråd 
med perso- 
nalavdelningen 

AB 3 
kap 11 § 

Disciplinpåföljd- förvaltningschef 
Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Kommunchef Beslut om disci- 
plinpåföljd ska 
ske i samråd 
med perso- 
nalavdelningen 
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 Arbetsmiljöansvar- förvaltningschefer Kommunchef  

Lag om 
arbets- 
givarens 
kvitt- 
ninsgrätt 

Avdrag personallönefordran, kvittnings- 
rätt 

Personalchef  

LAS 7§ 
AB 6 § 

Förflyttning/omplacering 
Beslut om förflyttning/omplacering över för- 
valtningsgränser. 

Personalchef  

 Överenskommelse 
Träffa överenskommelse i samband med 
skiljande från tjänst inom Tidaholms kom- 
mun, maximalt 12 månader. 

Personalchef  

 Annan kompensation vid förläggning av 
semester 

Personalchef Kompensation 
enligt AB § 27 
mom 4 är verk- 
ställighet 

 Beslut om särskilda ersättningar och av- 
drag 
Exempelvis för pedagogisk måltid. 

Personalutskott  

 Beslut om garantipension Personalutskott  

 Beslut om löneförmåner i samband med 
arbetsskada 

Personalchef  

 Kommunchef 
Beslut om anställningsvillkor, årlig löneöver- 
syn, beviljande av kurser. 

KS ordförande  

 Beslut om anställning och entledigande 
av kommunchef 

Arbetsutskott  

 

5. Undertecknande av handlingar med mera 
Besluts- 
nummer 

Ärende/Beslut Delegat 

5.1 Tecknande av avtal inom budget från 2 år till 4 år. (mindre 
än 2 år räknas som verkställighet) 

förvaltningschef 

5.2 Underteckna avtal som fattats med stöd av övriga delar i 
delegationsordningen. 

enhetschef 

5.3 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som be- 
slutas av nämnden 

förvaltningschef 

 5.4 Tecknande av Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantö  
rer, enligt GDPR. Flyttas till 6.9. 

förvaltningschef 

 

6. Dataskyddsförordningen 
 

Besluts-
nummer 

Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

 6.1 Beslut om att ta ut avgift eller att vägra att 
tillmötesgå begäran 

förvaltningschef  Artikel 12.5 

 6.2 Beslut om registrerads rätt till tillgång till 
personuppgifter som behandlas 

förvaltningschef  Artikel 15 

 6.3 Beslut om rättelse av felaktiga 
personuppgifter 

förvaltningschef  Artikel 16 

 6.4 Beslut om radering av personuppgifter förvaltningschef  Artikel 17 
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 6.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling 

av personuppgifter 
förvaltningschef Artikel 18 

6.6 Beslut om anmälan till tredje man 
avseende rättelse eller radering av 
personuppgifter och begränsning av 
behandling 

förvaltningschef Artikel 19 

 6.7 Beslut om dataportabilitet förvaltningschef Artikel 20 

 6.8 Beslut om invändningar mot behandling 
av personuppgifter 

förvaltningschef  Artikel 21 

 6.9 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal förvaltningschef Artikel 28.3 
Se rutin 
tecknande av 
personuppgif
tsbiträdesavt
al 

6.10 Beslut om en personuppgiftsincident ska 
anmälas eller ej till tillsynsmyndigheten. 

förvaltningschef Artikel 33 Se 
rutin 
personuppgiftsi
ncident 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/89 

§ 69 Beslut om fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Johan Liljegrahn (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2021-08-30. 
 
Johan Liljegrahn (M) är vald till ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för tiden 2019-01-01—2022-12-31. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska därmed förrätta ett fyllnadsval till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2021-10-12--2022-12-31. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-09-15. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 113/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Johan Liljegrahn (M)”, 2021-08-30. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-15 
 
Ärendenummer 
2021/89 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Johan Liljegrahn (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2021-08-30. 
 
Johan Liljegrahn (M) är vald till ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för tiden 2019-01-01—2022-12-31. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska därmed förrätta ett fyllnadsval till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2021-10-12--2022-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 113/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Johan Liljegrahn (M)”, 2021-08-30. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/403 

§ 113 Beslut om entledigande från uppdrag Johan Liljegrahn (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johan Liljegrahn (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Johan Liljegrahn (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Johan 
Liljegrahn (M) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-08-11. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/99 

§ 70 Beslut om kultur-, fritids-, och föreningsledarstipendier 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun, genom kultur- och fritidsnämnden, delar vartannat år ut 
ett stipendium vardera till person, personer eller organisation som gagnat eller 
på annat sätt gjort sig förtjänt av kultur-, fritids- eller föreningsledarstipendium. 
 
Bestämmelserna för stipendierna ger utrymme för en bredd på typ av 
nomineringar. De nomineringar som inkommit faller alla inom 
bestämmelsernas ramar. 
 
Nämnden är fri att själv föreslå kandidater utöver de på förhand nominerade. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kultur-, fritids-, och föreningsledarstipendier 2021”, 

enhetschef kultur Johanna Andersson, 2021-09-15. 
 Bestämmelser för Tidaholms kommuns stipendier. 
 Inkomna nomineringar.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-15 
 
Ärendenummer 
2020/99 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Johanna Andersson     
0502-60 61 88 
johanna.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Kultur-, fritids-, och föreningsledarstipendier 
2021 
 
Ärendet 
Tidaholms kommun, genom kultur- och fritidsnämnden, delar vartannat år ut 
ett stipendium vardera till person, personer eller organisation som gagnat eller 
på annat sätt gjort sig förtjänt av kultur-, fritids- eller föreningsledarstipendium. 
 
Bestämmelserna för stipendierna ger utrymme för en bredd på typ av 
nomineringar. De nomineringar som inkommit faller alla inom 
bestämmelsernas ramar. 
 
Nämnden är fri att själv föreslå kandidater utöver de på förhand nominerade. 
 
Nomineringar 
 
Kulturstipendium 

 
 
Fritidsstipendium 

 
 
Föreningsledarstipendium 
 
Beslutsunderlag 
 Bestämmelser för Tidaholms kommuns stipendier. 
 Inkomna nomineringar. 

 
Barnrättsbedömning 
Stipendierna kan ha en indirekt positiv inverkan på barn genom premiering av 
person, personer eller organisation vars gärning eller verksamhet riktas mot 
barn. Samma sak kan även gälla premiering av stipendiater som gör en 
föredömlig prestation. 
 
Förslag till beslut 

  
 



  

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 

E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

 
Bestämmelser för Tidaholms kommuns kultur-, fritids- och 
föreningsledarstipendier 
 
§1a 
Kultur- och fritidsnämndens Kulturstipendium är avsett att vart annat år 
delas ut till person, personer eller organisation som gjort en betydelsefull 
insats för, framstående prestation inom, eller på ett förtjänstfullt sätt gagnat 
kulturlivet i Tidaholms kommun. 
 
§1b 
Kultur- och fritidsnämndens Fritids- och idrottsstipendium är avsett att vart 
annat år delas ut till person, personer eller organisation som gjort en 
framstående prestation eller på annat sätt bidragit till Tidaholms kommuns 
fritid- och idrottsliv. 
 
§1c 
Kultur- och fritidsnämndens Föreningsledarstipendium är avsett att vart 
annat år delas ut till person, personer eller organisation som utfört en värdefull 
gärning inom föreningsverksamheten.  
 
§2 
Stipendierna kan även delas ut till person, personer eller organisation som på 
ideell grund utfört ett arbete värt att premiera. 
 
§3 
Stipendierna kan även sökas för att användas till utbildning med inriktning mot 
kultur, fritid, idrott eller föreningsledare. 
 
§4 
Stipendierna delas ut till person, personer eller organisation verksamma inom 
kommunen. 
 
§5 
Stipendierna uppgår till 10 000 kr vardera 
 
§6 
I slutet av augusti vart annat år skall kultur- och fritidsförvaltningen tillkännage 
att förslag till stipendiat kan lämnas. 
 
Förslag till stipendiat skall vara inlämnad senast 15 september. 
 
Nämnden är suverän att själv utse stipendiat och är ej bunden av inkomna 
förslag.  
 
Förvaltningen presenterar förslag till stipendiater för beslutsfattande under 
oktober månads nämndsammanträde. Om nämnden något år anser att 
lämplig kandidat saknas kan nämnden välja att avstå från utdelning. 



From:                                 
Sent:                                  Fri, 27 Aug 2021 05:40:39 +0000
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             Nominering till fritids- och idrottsstipendium

Hej!
Jag skulle vilja nominera min dotter  till fritids- och idrottsstipendiet. Hon har ägnat 
sig åt artistisk gymnastik i tolv år i Tidaholms Gymnastiksällskap och på senare år har hon nått 
fina framgångar. 2020 blev hon SM-tvåa i mångkampen på SM och tog två silver i grenfinalerna. 
Laget vann SM-guld både 2019 och 2020.
Nu flyttar hon till Västerås för att plugga beteendevetenskap på högskola och för att hårdsatsa 
på gymnastiken i en hall med alla förutsättningar att utvecklas. Hon kommer även att åka hem 
och fortsätta träna med sin klubb TGS som hon kommer att fortsätta tävla för.
Jag skulle vilja framhålla hennes sätt att vara - jag tycker hon är en bra förebild för de yngre 
gymnasterna i klubben. Hon ser alla, ger tips och råd om man är nybörjare. Hon inspirerar också 
andra gymnaster att våga prova svårare övningar och på så sätt utveckla sig.
Hon nås på telefon 
Med vänliga hälsningar

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 





From:                                 Åsa Sjögren
Sent:                                  Tue, 7 Jul 2020 16:20:22 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: kulturpris

Från:  
Skickat: den 6 juli 2020 17:40
Till: Johanna Andersson <johanna.andersson@tidaholm.se>
Ämne: Re: kulturpris 
 
Hej Johanna 
Då nominerar jag  till synes outtröttlkg redaktör för de bygdeböcker som getts ut 
och fortfarande är under arbete.i od socknar i kommunenl 

 
  
 
Den mån 6 juli 2020 kl 11:12 skrev Johanna Andersson <johanna.andersson@tidaholm.se>: 

Hej  
  
Kultur- och fritidsnämnden delar vart annat år ut stipendier just för att visa uppskattning och belöna 
eldsjälar och fina prestationer. 
I november 2021 delas stipendierna ut nästa gång. 
Vi brukar annonsera om att det är dags att inkomma med nomineringar i augusti samma år. 
Om du vill kan du redan nu nominera så håller jag på det tills det är dags. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Johanna Andersson
Kultursamordnare 
  
0502-60 61 88 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736 
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm 
  
www.tidaholm.se 
  

 
  
  
  



Från:  
Skickat: den 1 juli 2020 17:27
Till: Johanna Andersson <johanna.andersson@tidaholm.se>
Ämne: kulturpris 
  
Hej Johanna, jag knappar ner med viss möda efter stroke:det finns en kvinna so i åratal 
gjort och fortfarande gör ett mycket stort jobb med att redigera alla de byaböcker som kommer 
ut i kommunen.den kvinnan är värd en rejäl uppskattning 
jag vet inte så noga om möjligheter men hör gärna av dig 
mvh 

 

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 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/83 

§ 71 Beslut om rapport om sommarlovsaktiviteter 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om sommarlovsaktiviteter 2021 till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till avgiftsfria 
och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år under 2021. 
Tidaholms kommun har rekvirerat hela det tilldelade beloppet 265 779 kr. Med 
stöd av statsbidraget har ett stort antal sommarlovsaktiviteter genomförts i 
Tidaholms kommun.  
 
Syftet med det statliga bidraget till lovaktiviteter är att stödja kommunerna att 
genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling 
under lovtillfällen, utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter, stimulera både 
flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och 
skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.  
 
Det finns stora behov av att anordna aktiviteter för barn under sommaren i 
Tidaholm. Tidaholms kommun har med hjälp av bidraget kunnat bredda 
utbudet av aktiviteter så att fler vill delta och de egna sommarlovsaktiviteterna 
har fått mer resurser. En stor bredd av aktiviteter har bidragit till en jämn 
fördelning av flickor och pojkar. 
 
Den samlade bedömningen är att satsningen nått ut till en bred målgrupp och 
många har återvänt till aktiviteterna och uttryckt att det har varit roliga 
aktiviteter. 
 
Förslag till beslut 

‒ Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om sommarlovsaktiviteter 2021 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om sommarlovsaktiviteter 2021”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2021-08-30.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-30 
 
Ärendenummer 
2021/83 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport om sommarlovsaktiviteter 2021 
 
Ärendet 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till avgiftsfria 
och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år under 2021. 
Tidaholms kommun har rekvirerat hela det tilldelade beloppet 265 779 kr. Med 
stöd av statsbidraget har ett stort antal sommarlovsaktiviteter genomförts i 
Tidaholms kommun.  
 
Beslutsunderlag 

  
 
Utredning 
Syftet med det statliga bidraget till lovaktiviteter är att stödja kommunerna att 
genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling 
under lovtillfällen, utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter, stimulera både 
flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och 
skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.  
 
Tidaholms kommun har anordnat ett brett utbud av avgiftsfria 
sommarlovsaktiviteter där alla barn och unga i åldrarna 6-15 år har haft 
möjlighet att delta. 
 
Sommararena Bruksvilleparken bemannades av feriepraktikanter i tre 
perioder, totalt sex veckor. I Bruksvilleparken kunde man sysselsätta sig med 
massor av olika aktiviteter såsom bollsporter, sällskapsspel, vattenkrig och 
uthämtning av fiskekort. Det fanns även tillgång till fritt WiFi. På Turbinhusön 
var pysselverkstan ett populärt inslag där barn och ungdomar kunde ägna sig 
åt pyssel i alla former.  
 
Sommararenan lockade cirka 1 100 besökare och pysselverkstan hade totalt 
nästan 1 400 besökare, vilket är en ökning jämfört med året innan. Det 
delades sammanlagt ut 28 gratis fiskekort, vilket är en minskning jämfört med 
året innan. Besöksantalet varierade mycket under sommaren. Vid sämre 
väder var det avsevärt mindre folk i området. Vid gynnsamt väder var området 
mycket välbesökt. Flera fritidshemsgrupper besökte pysselverkstan samt 
sommararenan. Framförallt var det yngre barn (6-10 år) som besökte 
aktiviteterna på Turbinhusön och i Bruksvilleparken men även äldre besökare 
hittade dit. 
 
Med hjälp av bidraget har kultur- och fritidsförvaltningen dessutom kunnat 
anordna gratis minigolf, författarskola, sommarkollo på Tidaholms 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
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sommargård i Gamla Köpstad, sommarboken, promenadteater, 
quizpromenad, skaparlördagar på Turbinhusön, minikurs i smedjan på 
museet, täljning av hopprepshandtag och hopprepsslagning på Barnens hus. 
Dessutom iordningsställdes en ny skejtyta med ramp i Bruksvilleparken. 
 
Totalt cirka 2 150 barn i åldrarna 6-15 år har deltagit i 
sommarlovsaktiviteterna. Av dessa var cirka 1 150 flickor och cirka 1 000 
pojkar. 
 
Barnrättsbedömning 
Alla barn mellan 6-15 år berörs av beslutet. Beslutet är icke-diskriminerande. 
Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Barnens rätt 
har beaktats med särskild vikt vid artikel 31 som säger att varje barn har rätt 
till lek, vila och fritid. 
 
Tidaholms kommun har sett till att alla barn i åldrarna 6-15 år har behandlats 
lika vad gäller tillgång och deltagande i de avgiftsfria sommarlovsaktiviteterna 
genom att marknadsföring har gjorts till alla elever i alla skolor i kommunen. 
Till nästan alla aktiviteter har alla som anmält intresse kunnat beredas en 
plats. Ingen särbehandling har gjorts av någon grupp. 
 
Utredningens slutsatser 
Det finns stora behov av att anordna aktiviteter för barn under sommaren i 
Tidaholm. Tidaholms kommun har med hjälp av bidraget kunnat bredda 
utbudet av aktiviteter så att fler vill delta och de egna sommarlovsaktiviteterna 
har fått mer resurser. En stor bredd av aktiviteter har bidragit till en jämn 
fördelning av flickor och pojkar. 
 
Den samlade bedömningen är att satsningen nått ut till en bred målgrupp och 
många har återvänt till aktiviteterna och uttryckt att det har varit roliga 
aktiviteter. 
 
Förslag till beslut 

‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om 
sommarlovsaktiviteter 2021 till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/84 

§ 72 Beslut om gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 
29:10 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ställa sig 
bakom namnförslaget och godkänna upprättat förslag.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med exploatering av bostadsområdet enligt upprättad detaljplan på 
del av fastigheten Kungslena 29:10 i Kungslena by, anläggs en ny lokalgata. 
Enligt antagen riktlinje beslutar samhällsbyggnadsnämnden i samråd med 
kultur- och fritidsnämnden om namnsättning av kvarter, gator och platser i 
Tidaholms kommun. För lokal förankring och kännedom har namnförslag 
inhämtats och samråtts med Lena Gille, hembygdsföreningen i Kungslena. 
 
Området kring och i Kungslena by är ett av de viktigaste kulturarvsområdena i 
Tidaholms kommun, som innefattas av riksintresse för kulturmiljövård: 
”odlingslandskapet kring Kungslena-Varv med bl a lämningarna efter 
folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget vid Lena 1208, Kungslena 
medeltida kyrka, översteboställe med byggnader uppförda av sten från 
Lenaborg. Lämningar efter alun- och kalbruk m.m.”. 
 
Det sistnämnda har man tagit fasta på i samrådet med Lena Gille, som 
föreslår ett namn med koppling till det forna kalkbruket: ”Kalkbruksstigen”, 
alternativt ”Kalkstigen”, som bedöms knyta an till platsen och dess historia. Att 
man har valt ordet stig framför gata eller väg, beror på att den enda befintliga 
lokalgatan i Kungslena heter Lyckestigen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår namnet ”Kalkbrukstigen”, en något 
nedkortad variant av Lena Gilles första förslag, vilket bedöms vara väl 
förankrat med en lokal historisk koppling till platsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden delar samhällsbyggnadsnämndens uppfattning och 
ställer sig bakom namnförslaget. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ställa sig 
bakom namnförslaget och godkänna upprättat förslag.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 

29:10”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-09-16. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om gatunamn 

inom detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 2021-08-26. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-16 
 
Ärendenummer 
2021/84 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 
29:10 
 
Ärendet 
I samband med exploatering av bostadsområdet enligt upprättad detaljplan på 
del av fastigheten Kungslena 29:10 i Kungslena by, anläggs en ny lokalgata. 
Enligt antagen riktlinje beslutar samhällsbyggnadsnämnden i samråd med 
kultur- och fritidsnämnden om namnsättning av kvarter, gator och platser i 
Tidaholms kommun. För lokal förankring och kännedom har namnförslag 
inhämtats och samråtts med Lena Gille, hembygdsföreningen i Kungslena. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om gatunamn 

inom detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 2021-08-26. 
 
Utredning 
Området kring och i Kungslena by är ett av de viktigaste kulturarvsområdena i 
Tidaholms kommun, som innefattas av riksintresse för kulturmiljövård: 
”odlingslandskapet kring Kungslena-Varv med bl a lämningarna efter 
folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget vid Lena 1208, Kungslena 
medeltida kyrka, översteboställe med byggnader uppförda av sten från 
Lenaborg. Lämningar efter alun- och kalbruk m.m.”. 
 
Det sistnämnda har man tagit fasta på i samrådet med Lena Gille, som 
föreslår ett namn med koppling till det forna kalkbruket: ”Kalkbruksstigen”, 
alternativt ”Kalkstigen”, som bedöms knyta an till platsen och dess historia. Att 
man har valt ordet stig framför gata eller väg, beror på att den enda befintliga 
lokalgatan i Kungslena heter Lyckestigen.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår namnet ”Kalkbrukstigen”, en något 
nedkortad variant av Lena Gilles första förslag, vilket bedöms vara väl 
förankrat med en lokal historisk koppling till platsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden delar samhällsbyggnadsnämndens uppfattning och 
ställer sig bakom namnförslaget. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
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Förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom namnförslaget 

och godkänna upprättat förslag.  
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/346 

§ 108 Beslut om gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 
29:10 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge den nya lokalgatan i 
Kungslena namnet ”Kalkbrukstigen”, under förutsättning att kultur- och 
fritidsnämnden godkänner upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med exploatering av bostadsområdet enligt upprättad detaljplan på 
del av fastigheten Kungslena 29:10 i Kungslena by, anläggs en ny lokalgata. 
Enligt antagen riktlinje beslutar samhällsbyggnadsnämnden i samråd med 
kultur- och fritidsnämnden om namnsättning av kvarter, gator och platser i 
Tidaholms kommun. För lokal förankring och kännedom har namnförslag 
inhämtats och samråtts med Lena Gille, hembygdsföreningen i Kungslena.  
  
I samrådet framställdes en önskan om ett namn med koppling till det forna 
kalkbruket, samt att ordet stig prioriterades framför gata eller väg, detta då den 
enda befintliga lokalgatan i Kungslena heter Lyckestigen. Förslaget från Lena 
Gille är ”Kalkbruksstigen”, alternativt ”Kalkstigen”. Kalkbruksstigen är ett något 
längre namn än Kalkstigen, men bedöms bättre knyta an till platsen och dess 
historia än Kalkstigen. Nämnden anser därför att förslaget bör vara 
”Kalkbrukstigen”, en något nedkortad variant av Lena Gilles första förslag, 
vilket bedöms vara väl förankrat med en lokal historisk koppling till platsen. 
 
Förslaget skall även samrådas med kultur- och fritidsnämnden. Under 
förutsättning att kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget kan 
gatan namnges enligt upprättat förslag. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge den 
nya lokalgatan i Kungslena namnet ”Kalkbrukstigen”, under 
förutsättning att kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2021 ”Beslut 

om gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 29:10”,  
2021-08-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om gatunamn inom detaljplan för del av 
Kungslena 29:10”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2021-07-01. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/81 

§ 73 Beslut om ansökan från IF HVT -81 om bidrag till 
integrationsprojekt 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till IF HV Tidaholm för integrationsarbete under säsongen 
2021/2022 med 15 000 kr. Redovisning via blankett senast 2022-05-
31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
IF HV Tidaholm ansöker om bidrag till integrationsprojekt. Ansökt belopp 
uppgår till 15 000 kr för integrationsarbete under säsongen 2021/2022. 
 
Föreningen har för avsikt att använda bidraget för 10 st spelare som skolas in i 
olika ungdomslag samt öka integration. IF HV Tidaholm bedömer att extra 
ekonomiskt stöd är nödvändigt för att möjliggöra för dessa ungdomar att 
kunna delta fullt ut i verksamheten. Bidraget kommer att fördelas på 
kostnaderna för bland annat träningsmaterial och avgifter, vilket föreningen 
specificerat i bifogad budget.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till inköp som utvecklar 
verksamheten och som främjar barn- och ungdomsverksamhet, integration 
och mångfald i föreningen.  
 
Ett stöd till IF HV Tidaholm för sitt fortsatta integrationsarbete bedöms främja 
barn- och ungdomsverksamheten i föreningen samt främja integration vilket är 
bidragsgrundande. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till IF HV Tidaholm för integrationsarbete under säsongen 
2021/2022 med 15 000 kr. Redovisning via blankett senast 2022-05-
31. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till 

integrationsprojekt”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-09-15. 
 Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 2021-08-26. 
 Bilaga till ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 

2021-08-26.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-15 
 
Ärendenummer 
2021/81 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till 
integrationsprojekt 
 
Ärendet 
IF HV Tidaholm ansöker om bidrag till integrationsprojekt. Ansökt belopp 
uppgår till 15 000 kr för integrationsarbete under säsongen 2021/2022. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 2021-08-26. 
 Bilaga till ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 

2021-08-26. 
 
Utredning 
Föreningen har för avsikt att använda bidraget för 10 st spelare som skolas in i 
olika ungdomslag samt öka integration. IF HV Tidaholm bedömer att extra 
ekonomiskt stöd är nödvändigt för att möjliggöra för dessa ungdomar att 
kunna delta fullt ut i verksamheten. Bidraget kommer att fördelas på 
kostnaderna för bland annat träningsmaterial och avgifter, vilket föreningen 
specificerat i bifogad budget. Ansökt belopp uppgår till 15 000 kr. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till inköp som utvecklar 
verksamheten och som främjar barn- och ungdomsverksamhet, integration 
och mångfald i föreningen.  
 
Barnrättsbedömning 
Det är av stor vikt att integrera dessa barn i idrottsföreningar och att alla får 
förutsättningar att på ett jämlikt sätt utöva sin idrott. 
 
Utredningens slutsatser 
Ett stöd till IF HV Tidaholm för sitt fortsatta integrationsarbete bedöms främja 
barn- och ungdomsverksamheten i föreningen samt främja integration vilket är 
bidragsgrundande. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IF HV 
Tidaholm för integrationsarbete under säsongen 2021/2022 med 
15 000 kr. Redovisning via blankett senast 2022-05-31. 

 
Sändlista 
IF HVT -81
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Bidragsansökan: 23878

Utvecklingsbidrag
Bidrag kan ges till investeringar som förbättrar eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska 

driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller för att utveckla verksamheten eller annat som främjar 

barn- och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen, friskvård eller motsvarande 

och som inte har med löpande driftskostnader att göra. Bidrag kan även ges vid reparationer av 

skador eller andra åtgärder som uppkommit utan att föreningen kan anses ansvarig, t ex stormskador,

vissa vattenskador, krav på avlopp etc (ej försäkringsskador). 

Bidraget beslutas i kultur- och fritidsnämnden. Bidrag ges normalt med max 30 % av den totala 

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. Bifoga styrkande 

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

Kund: IF HVT -81 (867200-5439)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. 

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

Hur många medlemmar under 20 år hade föreningen vid senaste årsskiftet?

  179

Hur många medlemmar över 20 år hade föreningen vid senaste årsskiftet?

  105

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Kostnader/Budget för vårt integrationsprojekt handboll säsong 2021-2022 IF HV Tidaholm.

Detta är till hjälp för att personerna skall kunna deltaga i verksamheten, vilket medför positiva 

effekter för föreningen och inte minst kommunen.
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När beräknas arbetet vara slutfört?

2021-12-31

Finns det övrig finansiering för arbetet? Om JA, beskriv.

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

Styrkande dokument, exempelvis offert, skall alltid bifogas. Föreningen skall på anmodan lämna in 

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

Bilaga till ansökan Extra-Utvecklingsbidrag 2021-2022.docx

Ansökt belopp

15 000 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner

Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2021-08-26 12:58
Daniel Andersson

Handläggare ändrad Inskickad
2021-08-26 11:39

Lennart Flarup

Ärendet skapades Inskickad
2021-08-26 11:39

Lennart Flarup



2021-08-10

Bilaga till ansökan Extra – Utvecklingsbidrag 2021–2022. 
Kostnader/Budget för vårt integrationsprojekt Handboll säsong 2021–2022 IF HV Tidaholm. 

 

 

 

 
Ansökan för Integration gällande IF HV Tidaholm. 

Säsongen 2021–2022. 

10 ST personer  

Totalt: 15 000: - sek 

 

Detta är till hjälp för att personerna skall kunna deltaga i verksamheten. Vilket då medför 
positiva effekter för föreningen och inte minst kommunen. 

Det gäller alltså 10 st ungdomar som kommer att skolas in i olika ungdomslag. 

Kostnaderna för detta enligt följande. 

1. Träningsmaterial/Träningsutrustning (bollar, kläder och skor). (3600: - sek) 
2. Tränings/Medlemsavgift/Cupavgifter/Utbildningsläger. (5900: - sek) 
3. Transporter cuper/sammandrag/läger. (5500: -sek) 

 
 
Totalt blir ansökan 15 000: sek 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lennart Flarup Ungdomsansvarig IF HV Tidaholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/85 

§ 74 Beslut om ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag 
till skottklocka 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholm falk basketklubb med max 30 % av ansökt belopp 
för inköp av skottklocka vilket blir 2 170 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 
2021-12-31 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholm falk basketklubb ansöker om bidrag till inköp av en skottklocka. FIBA 
(International Basketball Federation) och Svenska Basketbollförbundet kräver 
utrustning i form av skottklocka om föreningen ska kunna spela 
hemmamatcher. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 7 233 kr. 
 
Tidaholm falk basketklubb har under senaste åren ökat sin verksamhet och 
kommer under 2021/2022 ingå i seriespel med två lag, ett ungdomslag och ett 
seniorlag. I samband med match i basket behövs en så kallad skottklocka där 
det framgår hur mycket tid anfallande lag har på sig att avsluta anfallet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten eller annat 
som främjar barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Det är av stor vikt för Tidaholm falk basketklubb att införskaffa en skottklocka 
för att möjliggöra matchspel. Bedömningen är att det är en naturlig utveckling 
av verksamheten för föreningen att ingå i matchspel. 
 
Att köpa in skottklocka bedöms utveckla barn- och ungdomsverksamheten 
och bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för 
utvecklingsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 7 233 kr. 30 % av kostnaden blir  
2 170 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholm falk basketklubb med max 30 % av ansökt belopp 
för inköp av skottklocka vilket blir 2 170 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 
2021-12-31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag till 

skottklocka”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-09-15. 
 Ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag till skottklocka, 

2021-09-02. 
 Offert skottklocka, 2021-09-02. 
 Bilaga till ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag till 

skottklocka, 2021-09-02.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-15 
 
Ärendenummer 
2021/85 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholm falk basketklubb om 
bidrag till skottklocka 
 
Ärendet 
Tidaholm falk basketklubb ansöker om bidrag till inköp av en skottklocka. FIBA 
(International Basketball Federation) och Svenska Basketbollförbundet kräver 
utrustning i form av skottklocka om föreningen ska kunna spela 
hemmamatcher. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 7 233 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag till skottklocka, 

2021-09-02. 
 Offert skottklocka, 2021-09-02. 
 Bilaga till ansökan från Tidaholm falk basketklubb om bidrag till 

skottklocka, 2021-09-02. 
 
Utredning 
Tidaholm falk basketklubb har under senaste åren ökat sin verksamhet och 
kommer under 2021/2022 ingå i seriespel med två lag, ett ungdomslag och ett 
seniorlag. I samband med match i basket behövs en så kallad skottklocka där 
det framgår hur mycket tid anfallande lag har på sig att avsluta anfallet. 
Kostnaden enligt bifogad offert uppgår till 7 233 kr. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten eller annat 
som främjar barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Barnrättsbedömning 
Då föreningens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar och man har för 
avsikt att spela seriespel för ungdomar bedöms en skottklocka vara 
avgörande för att ungdomarna ska kunna spela matcher. 
 
Utredningens slutsatser 
Det är av stor vikt för Tidaholm falk basketklubb att införskaffa en skottklocka 
för att möjliggöra matchspel. Bedömningen är att det är en naturlig utveckling 
av verksamheten för föreningen att ingå i matchspel. 
 
Att köpa in skottklocka bedöms utveckla barn- och ungdomsverksamheten 
och bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för 
utvecklingsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 7 233 kr. 30 % av kostnaden blir  
2 170 kr. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
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Förslag till beslut 
 Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholm falk 

basketklubb med max 30 % av ansökt belopp för inköp av skottklocka 
vilket blir 2 170 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-12-31 

 
Sändlista 
Tidaholms falk basketklubb
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Bidragsansökan: 25297

Utvecklingsbidrag
Bidrag kan ges till investeringar som förbättrar eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska 

driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller för att utveckla verksamheten eller annat som främjar 

barn- och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen, friskvård eller motsvarande 

och som inte har med löpande driftskostnader att göra. Bidrag kan även ges vid reparationer av 

skador eller andra åtgärder som uppkommit utan att föreningen kan anses ansvarig, t ex stormskador,

vissa vattenskador, krav på avlopp etc (ej försäkringsskador). 

Bidraget beslutas i kultur- och fritidsnämnden. Bidrag ges normalt med max 30 % av den totala 

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. Bifoga styrkande 

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

Kund: Tidaholm falk basketklubb (802492-5136)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. 

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

Hur många medlemmar under 20 år hade föreningen vid senaste årsskiftet?

  20

Hur många medlemmar över 20 år hade föreningen vid senaste årsskiftet?

  5

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Vi behöver rusta upp Forshallen med utrustning som krävs enligt FIBA och Svensk Basketförbundet för

att kunna köra hemmamatcher, nämligen 24 sekunders shot-clock tavlor som visar anfallslaget 

tydligen hur mycket tid de har att vid varje anfallstillfälle.
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När beräknas arbetet vara slutfört?

2021-09-16

Finns det övrig finansiering för arbetet? Om JA, beskriv.

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

Styrkande dokument, exempelvis offert, skall alltid bifogas. Föreningen skall på anmodan lämna in 

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

PI-Will-20210828 (1).pdf

Transaction confirmation 2021-09-02_15-47-59.pdf

Ansökt belopp

7 233 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner

Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2021-09-03 07:51

Åsa Sjögren

Handläggare ändrad Inskickad
2021-09-02 16:03

Harold William Murphy Iii

Ärendet uppdaterades Inskickad
2021-09-02 16:03

Harold William Murphy Iii

Ärendet skapades Påbörjad
2021-09-02 16:02

Harold William Murphy Iii



Shenzhen Sportyond Technology Co., Ltd
Address:#220,Hexierfang,Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen,
Guangdong,China 

Tel:+86-18038087637

Website: www.sportyond.com

Email: sportyond@hotmail.com

  Proforma Invoice
P/I No.: SPY20210828038
DATE: 2021.08.28

           Pages: 1

Despatched: From China to  SWEDEN

Despatched  to 

        Address: Bruksgatan 9A
                         52233 Tidaholm
                        SWEDEN
        Telephone:+46 763119331

                             Attn:Harold Will Murphy

No. Product Quantity
 (set)

Unit Price
(USD) Total Price(USD)

1 Electronic Shot Clock 1 $499 $499 

2 Stand for shot clock 1 $60 $60 

3 Ship to SWEDEN $272 

Total(USD) $831 

Total(Euro) €705 

*** SAY TOTAL USD EIGHT HUNDRED AND THIRTY-ONE ONLY***

Bank Account(T/T):
IBAN: LU480340007000147808
Holder Name: Shenzhen Sportyond Technology Co., Ltd
Support Currency: EUR
Bank Name: CITIBANK EUROPE PLC, LUX BRANCH
Bank Location Country: Luxembourg
Bank Address: 31 2 A Bourrmicht L-8070, Bertrange, Luxembourg
Account Type: Checking
Swift/BIC: CITILULXXXX



Godkända Internationella betalningar

Betalningar som genomförs idag

Företagskonto 8354-3, 3 212 238-4

Datum Mottagares namn Periodicitet Kostnader och
avgifter (SEK)

Belopp i vald valuta Motvärde
(SEK)

2021-09-02 CITIBANK EUROPE
PLC, LUX BRANCH

1,50 705,00 EUR 7 231,42

HAROLD WILLIAM MURPHY III

Godkända betalningar FALK BASKETKLUBB 068024925136

2021-09-02 15:47:59 Sida 1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/90 

§ 75 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till 
iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och 
redskapsbod 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms GIF med max 30 % av ansökt belopp för att 
iordningställa 5-mannaplan, sargplan och teknikplan vilket blir 40 994 
kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. 
Sista datum för redovisning 2022-03-31. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
Tidaholms GIFs ansökan om bidrag till iordningställande av 
redskapsbod.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms GIF ansöker om bidrag till iordningställande av 5-mannaplan, 
sargplan, teknikplan och redskapsbod. Ansökt belopp uppgår till 181 720 kr. 
 
Tidaholms GIF har för avsikt att anlägga en 5-mannaplan, en teknikbana, en 
sargplan samt redskapsbod i den norra ändan vid gamla entrén som nu 
flyttats. Den nya 5-mannaplanen ersätter inte den gamla utan är en utökning 
av verksamheten för de minsta barnen. Sargplanen ska flyttas från sin 
nuvarande plats till denna och istället för gräs blir det konstgräsunderlag på 
planerna. Man bygger också en teknikbana där ungdomarna kan träna på att 
nicka, dribbla runt konor och prickskjuta mot ett plank med mera. Satsningen 
riktar sig till barn i åldern 4-8 år och ambitionen är att det skall bli en 
samlingsplats för dessa grupper.   
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten eller annat 
som främjar barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Satsningen på en ny 5-mannaplan samt teknikbana och flytten av sargplan 
bedöms vara en utveckling av verksamheten som tydligt riktar sig till de yngsta 
åldersgrupperna. Därav bedöms denna del av ansökan vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. En 
redskapsbod bedöms däremot ej vara bidragsgrundande då den ej kan anses 
utveckla verksamheten för barn och ungdomar.  
 
I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för att iordningställa 5-
mannaplan, sargplan och teknikplan uppgår till 136 645 kr. 30 % av kostnaden 
blir 40 994 kr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

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

bidrag till Tidaholms GIF med max 30 % av ansökt belopp för att 
iordningställa 5-mannaplan, sargplan och teknikplan vilket blir 40 994 
kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. 
Sista datum för redovisning 2022-03-31. 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
Tidaholms GIFs ansökan om bidrag till iordningställande av 
redskapsbod.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till 

iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och 
redskapsbod”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-09-15. 

 Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till iordningställande av 5-
mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod, 2021-09-10. 

 Offerter 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod, 2021-09-
10.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-15 
 
Ärendenummer 
2021/90 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till 
iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och 
redskapsbod 
 
Ärendet 
Tidaholms GIF ansöker om bidrag till iordningställande av 5-mannaplan, 
sargplan, teknikplan och redskapsbod. Ansökt belopp uppgår till 181 720 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till iordningställande av 5-

mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod, 2021-09-10. 
 Offerter 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod, 2021-09-

10. 
 
Utredning 
Tidaholms GIF har för avsikt att anlägga en 5-mannaplan, en teknikbana, en 
sargplan samt redskapsbod i den norra ändan vid gamla entrén som nu 
flyttats. Den nya 5-mannaplanen ersätter inte den gamla utan är en utökning 
av verksamheten för de minsta barnen. Sargplanen ska flyttas från sin 
nuvarande plats till denna och istället för gräs blir det konstgräsunderlag på 
planerna. Man bygger också en teknikbana där ungdomarna kan träna på att 
nicka, dribbla runt konor och prickskjuta mot ett plank med mera. Satsningen 
riktar sig till barn i åldern 4-8 år och ambitionen är att det skall bli en 
samlingsplats för dessa grupper. Kostnaden beräknas till 181 720 kr.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten eller annat 
som främjar barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Barnrättsbedömning 
En ny 5-mannaplan, sargplan och teknikplan bedöms beröra barn och 
ungdomar positivt och är ett utvecklande komplement till den övriga 
verksamheten, i synnerhet för de yngsta barnen. 
 
Utredningens slutsatser 
Satsningen på en ny 5-mannaplan samt teknikbana och flytten av sargplan 
bedöms vara en utveckling av verksamheten som tydligt riktar sig till de yngsta 
åldersgrupperna. Därav bedöms denna del av ansökan vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. En 
redskapsbod bedöms däremot ej vara bidragsgrundande då den ej kan anses 
utveckla verksamheten för barn och ungdomar.  
 



 2/2

 

Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för att iordningställa 5-
mannaplan, sargplan och teknikplan uppgår till 136 645 kr. 30 % av kostnaden 
blir 40 994 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms GIF 
med max 30 % av ansökt belopp för att iordningställa 5-mannaplan, 
sargplan och teknikplan vilket blir 40 994 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 
2022-03-31. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Tidaholms GIFs ansökan 
om bidrag till iordningställande av redskapsbod.  

 
Sändlista 
Tidaholms GIF
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Bidragsansökan: 26877

Utvecklingsbidrag
Bidrag kan ges till investeringar som förbättrar eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska 

driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller för att utveckla verksamheten eller annat som främjar 

barn- och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen, friskvård eller motsvarande 

och som inte har med löpande driftskostnader att göra. Bidrag kan även ges vid reparationer av 

skador eller andra åtgärder som uppkommit utan att föreningen kan anses ansvarig, t ex stormskador,

vissa vattenskador, krav på avlopp etc (ej försäkringsskador). 

Bidraget beslutas i kultur- och fritidsnämnden. Bidrag ges normalt med max 30 % av den totala 

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. Bifoga styrkande 

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

Kund: Tidaholms GIF (867200-2162)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. 

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

Hur många medlemmar under 20 år hade föreningen vid senaste årsskiftet?

  300

Hur många medlemmar över 20 år hade föreningen vid senaste årsskiftet?

  373

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Iordningsställa 5-manna plan

Sarg plan
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Teknikplan/bana

Redskapsbod

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-02-28

Finns det övrig finansiering för arbetet? Om JA, beskriv.

Nej

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

Styrkande dokument, exempelvis offert, skall alltid bifogas. Föreningen skall på anmodan lämna in 

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

Iordningställande 5-manna plan+Sargplan+Teknik plan och redskapsbod.pdf

Ansökt belopp

181 720 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner

Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2021-09-10 08:27

Åsa Sjögren

Handläggare ändrad Inskickad
2021-09-10 08:22

Per Danielsson

Ärendet skapades Inskickad
2021-09-10 08:22

Per Danielsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/2 

§ 76 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-08-25—09-21. 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-08-25 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter med 
anledning av covid-
19 

2021-09-16 2.2 
Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Lions Club. 
KOF 2021/93 

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-09-16. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-08-25--09-21.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-16 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
 
Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-08-25—09-21. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-08-25--09-21. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-09-16 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade från och med 2021-08-25—09-21 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-08-25 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter med 
anledning av covid-
19 

2021-09-16 2.2 
Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Lions Club. 
KOF 2021/93 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/1 

§ 77 Inkomna skrivelser och beslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Inkomna skrivelser och beslut”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-09-16. 
 Rapport från Folkbildningsrådet - Fakta om folkbildningen 2021, 2021-

09-09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 114/2021 ”Fyllnadsval av ledamot i 

kultur- och fritidsnämnden efter Johan Liljegrahn (M)”, 2021-08-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 113/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Johan Liljegrahn (M)”, 2021-08-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 110/2021 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, 2021-08-
30. 

 Rapport - livsmedelskontroll EnTrappaNer 2021-08-23, 2021-09-01.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-16 
 
Ärendenummer 
2021/1 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
 
Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Planhandlingar - granskning detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. Ekedalen, 

Tidaholms kommun, 2021-09-30. 
 Skrivelse från Sveriges Föreningar angående Sveriges 

Föreningsvänligaste kommun samt info/inbjudan MUCF, 2021-09-21. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Anne Grarup & Eva 

Carstensen, 2021-09-21. 
 Rapport från Folkbildningsrådet - Fakta om folkbildningen 2021, 2021-

09-09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 114/2021 ”Fyllnadsval av ledamot i 

kultur- och fritidsnämnden efter Johan Liljegrahn (M)”, 2021-08-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 113/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Johan Liljegrahn (M)”, 2021-08-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 110/2021 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, 2021-08-
30. 

 Rapport - livsmedelskontroll EnTrappaNer 2021-08-23, 2021-09-01. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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



From:                                 Madeleine Turén Liljedahl
Sent:                                  Thu, 30 Sep 2021 16:04:42 +0200
To:                                      Marie Anebreid;Henrik Lennartsson;Åsa 
Sjögren;samhallsskydd@falkoping.se;Mattias Andersson;raddning@falkoping.se;info@skaraborg.se
Subject:                             Utställning granskning detaljplan Tidaholms kommun
Attachments:                   Utställning granskning Ekedalen.zip

Hej! 
 
Sänder härmed planhandlingar till er (Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, social- och omvårdnadsnämnden, Nämnd för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, TEAB, 
Tidaholms Bostadsbolag AB, Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm, Skaraborgs kommunalförbund) och 
ber er granska bifogade filer. 
Bifogat i komprimerad mapp: 

-          Missivbrev 
-          Förslag till detaljplan för Älvstorp 1:45 mfl. Ekedalen 1, planbeskrivning och behovsbedömning 
-          PM Arekeologi 
-          Geoteknisk undersökning, BGAB 
-          Bullerutredning 
-          Samrådsredogörelse 

 
Syftet med planen är att ta möjliggöra för en bostäder i Ekedalens tätort, Tidaholms kommun.  
 
Ber er att lämna ert yttrande senast den 25 oktober 2021.  
Yttrande skickas till:  samhallsbyggnad@tidaholm.se alternativt till Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 
Tidaholm. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Madeleine Turén Liljedahl 
Planarkitekt 
 
0502-60 60 93 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736 
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm 
 
www.tidaholm.se 
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BEHOVSBEDÖMNING  
Syftet med behovsbedömningen 
I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen 4 kap § 34 (2010:900) och 

miljöbalken 6 kap 11 § samt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 

(MKB), SFS 1998:905, skall kommunen alltid göra en behovsbedömning, om ett 

program eller en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Bedömningen som är en behovsbedömning ska genomföras 

utifrån kriterierna som finns i bilaga 4 i MKB – förordningen.  

Kriterierna utgår från, om det finns risker för människors hälsa eller för miljön 

och det berörda områdets sårbarhet på grund av, till exempel överskridna 

miljökvalitetsnormer eller påverkan på kulturarvet eller skyddad natur. 

Om behovsbedömningen kommer fram till att planens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. Inom 

ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. Syfte 

med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekterna i planen eller programmet 

för att främja en hållbar utveckling. 

Nedanstående bedömningar är preliminära. I pågående planarbete kan 

kompletteringar behöva göras. Kommer det fram ny kunskap som ska tillföras 

planarbetet innebär det att nedanstående bedömningar måste omvärderas.    

PLANEN 
Kommunfullmäktige beslutade § 47/2012 att uppdra åt miljö- och 

byggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för Älvstorp 1:45 och 1:58, i 

Ekedalen för att skapa tre till fyra tomter. I samband med att miljö- och 

byggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet § 63/2012 

utökades planområdet för att innefatta angränsande fastigheter. Kommunstyrelsen 

beslutade § 158/2013 uttala att inför detaljplanensarbetet i Ekedalen, ska 

detaljplanen utformas utifrån förslaget om tre tomter. 

Föreslagen markanvändning 

Syftet med att upprätta en detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. i Ekedalens tätort är 
att ge förutsättningar för att skapa fler nya småhustomter. Planområdet omfattar 
cirka 2,8 hektar varav cirka 1,6 hektar är område för nya tomter.  

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet ligger centralt i Ekedalen med tillgång till en FX6 skolan och 

busshållplatser inom kort avstånd. Därför är området lämpligt för bostäder 
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1 UPPDRAG 

I samband med upprättande av detaljplan för ett område vid Ekedalen, 
Tidaholms kommun har BGAB, Bygg- o. Geokonsult AB fått i uppdrag att 
utföra en översiktlig geoteknisk undersökning för området.  

Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena inför 
planerad byggnation. Den planerade byggnationen kommer att omfatta 
byggande av enbostadshus med tillhörande gator.  

2 ORIENTERING 

Undersökningsområdet omfattar fastigheten del av Ekedalen 1:45, Tidaholm. 
Undersökningsområdet omfattar en yta på 0,47 hektar. Området är beläget 
centralt i Ekedalens samhälle, Tidaholms kommun. 

3 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Fältundersökningen genomfördes under tiden 2013-03-21 – 2013-03-27 av 
Martin Bergman, BGAB. Den består av följande undersökningar:  

• 3 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ GM50) 
• Tagning av störda jordprov med skruvborr i 3 punkter 
• Montering av 2 st radonprov (ROAC-detektorer) 
• Registrering av vattenytor 

 
Utsättning av borrpunkterna har utförts med GPS i koordinatsystem 
SWEREF 991330 och höjdsystem RH 2000. 

De upptagna jordproverna har undersökts på BGAB:s geotekniska 
laboratorium. Undersökningarna har omfattat bestämning av jordart och 
tjälfarlighetsklass. 

Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade 
ritningar G:1 - G:2, i provtabell samt i radonrapport. 

4   MARKFÖRHÅLLANDEN 

Undersökningsområdet omfattar fastigheten del av Ekedalen 1:45, 
Tidaholm. Undersökningsområdet omfattar en yta på 0,47 hektar. Området 
är beläget centralt i Ekedalens samhälle, Tidaholms kommun. Marken 
utgörs huvudsakligen av skogsmark företrädesvis ungskog. 
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● Skogsmarken 

 
● Vy mot öster 

 
● Befintlig bebyggelse skymtar i bakgrunden 
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Marken är relativt plan inom området. De avvägda nivåerna vid borrhålen 
varierade nivåerna mellan +162,7 och +163,1.  

Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord som vilar på 
för trycksondering fast botten – troligen morän, block eller berg.  

Ytskiktet i provtagningspunkterna består av mullhaltig friktionsjord, 
närmare bestämt mullhaltig ngt grusig ngt siltig finsand/ mullhaltig grusig 
siltig sand/ sandig mulljord. Ytskiktet har en tjocklek som minst 0,3 m och 
upp till 0,5 m som mest.  

Den underliggande friktionsjorden utgörs huvudsakligen av sand (delvis 
finsand) med varierande inblandning av silt.  

Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierade mellan 6,2 och 9,5 m 
djup. 

5   GEOHYDROLOGI 

I de öppna provtagningspunkterna påträffades inget vatten. 

6  TJÄLFARLIGHET 

Friktionsjorden bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 2 och materialgrupp 3B 
enligt AMA Anläggning. 

7   RADON 

Radonmätning har utförts i 2 punkter Rn1 o. Rn2 med s.k. ROAC-
detektorer. Mätvärdena uppgår till 25 resp. 34 kBq / m3, se även bilaga 4. 
Detta betyder att marken skall klassas som normalradonmark som ligger i 
intervallet 10-50 kBq /m3 vilket innebär att byggnader skall uppföras med 
radonskydd.  

8   LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD) 

Inom området kan med fördel LOD genom infiltration anläggas. 

9   SÄTTNINGAR 

Den förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som 
sättningsbenägen. 

10 GRUNDLÄGGNING 

Inom området kan byggnader grundläggas med platta på mark alternativt 
med sulor under förutsättning att allt organiskt material bortschaktas. 

Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 
förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning 
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(sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt 
BKR geoteknikklass GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 
120 kPa i nuvarande markyta. 

Grundläggning kan även ske enligt GK2. Vid dimensionering används 
följande karakteristiska värden: 

Jordlager Fiktions-
vinkel, ∅k 

[◦] 

Elasticitets-
modul, Ek 

[MPa] 

Tunghet, Gk 
[kN/m3] 

Packad 
fyllning 

40 40 19 

Naturligt 
lagrad 

friktionsjord 

34 15 18 

 
Följande värden på partialkoefficienten γm tillämpas översiktligt:  

Egenskap/Parameter Partialkoefficient, γm 
 Brottgräns Bruksgräns 
Modul 1,6 1,4 
Tan ∅ 1,2 1,1 
Övriga hållfasthetsparametrar 1,8 1,6 

 

Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande 
bland annat med avseende på schaktarbeten. 

Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning. 

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 

Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig. 

11  SCHAKTNING 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning 
av 1:1 á 1:1,5. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig 
länshållning av schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. 
Eftersom det kan bli aktuellt med schaktning och återfyllning under 
grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras särskilt innan arbetet 
påbörjas. 

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av 
slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa 
utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. 

12 STABILITET 

Det bedöms ej att föreligga några stabilitetsproblem inom området. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Ritning G:1 (Borrplan) 

Bilaga 2 - Ritning G:2 (Sektioner) 

Bilaga 3 - Provtabell 

Bilaga 4 - Radonresultat 

Bilaga 6 - SGF:s Beteckningsblad 

 







Sektion/borrhål 

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp enl. 

tab. 5.1-1. 

TK Geo 11
Anm

Bh 1 Uppmätt vy i bh torrt (130321)
0,0-0,5 Mörkbrun mullhaltig ngt grusig ngt siltig 

FINSAND rötter 2 3B
-1,0 Ljusbrun ngt grusig ngt siltig FINSAND 2 3B skiffer
-2,0 Brun ngt siltig FINSAND 2 3B
-3,0 Brun siltig FINSAND 2 3B

Bh 2 Uppmätt vy i bh torrt (130321)
0,0-0,3 Mörkbrun sandig MULLJORD växtrester 1 6B

-1,0 Ljusbrun ngt siltig FINSAND 2 3B enst, gruskorn
-2,0 Brun siltig SAND 2 3B mkt finsand
-3,0 Brun siltig SAND 2 3B mkt finsand

Bh 3 Uppmätt vy i bh torrt (130321)
0,0-0,5 Mörkbrun mullhaltig grusig siltig SAND växtrester 2 5B

-1,0 Ljusbrun siltig SAND 2 3B mkt finsand
-2,0 Ljusbrun siltig SAND 2 3B mkt finsand
-3,0 Brun siltig SAND 2 3B mkt finsand

Sammanställning av 
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

 
Ekedalen 1:45 

 

Uppdrag 

  Laboratorieundersökning 
  2013-03-26 M.M 

BGAB Bygg och Geokonsult AB 
S:t Sigfrids gata 8 
541 30 Skövde 
www.bgab.nu 

 Fältundersökning 
 2013-03-21 M     

Godkänd den 2013-04-05 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |     
E-post: miljo.bygg@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Missivbrev 
 

GRANSKNING 
 

Detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. Ekedalen, Tidaholms 
kommun. 
 
Ni bjuds in till samråd som berör Älvstorp 1:45 m.fl. vilka 
föreslås planläggas för att möjliggöra nya bostäder.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av 
villatomter samt att omgivande bebyggelse planläggs i 
enhet med övrig bebyggelse i Ekedalens.  
Planens intentioner överensstämmer med gällande 
översiktsplan. Detaljplanen upprättas med 
standardförfarande enligt PBL 2010:900. 
 
Samrådstiden är från den 4 oktober till och den 25 
oktober 2021. 
 
Förslag till ändring av detaljplan sänds ut till berörda 
sakägare/till er och finns utställda i Stadsbiblioteket samt 
på kommunens webbplats: www.tidaholm.se (Bygga, bo, 
miljö & trafik → Samhällsplanering). 
 
De personer som inte framfört skriftliga synpunkter senast 
den 25 oktober 2021 kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
 
Eventuella synpunkter skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 Tidaholm, eller via    
e-post till samhallsbyggnad@tidaholm.se. 
 
Information lämnas av planarkitekt 0502-60 60 93 eller 
enhetschef, Hållbar utveckling 0502-60 60 98 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
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SAMMANFATTNING 

 Planförslaget möjliggör sju stycken nya villatomter i ett ca 2.8 ha stort 

område, beläget i norra delen av Ekedalen.  

 Planförslaget tillåter att ny bebyggelse får uppföras i 1-2 våningar. De tre 

befintliga villatomter belägna inom planområdet planläggs också. Ett 

naturområde i nordöstra delen av planområdet tillskapas. 

 Området där de nya tomterna ska tillskapas är idag obebyggt, sluttar åt öst, 

består av skogsmark och gränsar till villabebyggelse i väst, norr och i 

söder. 

 Infart till de nya fastigheterna kommer att ske i förlängning av 

Älvstorpsvägen. 

Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
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HANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser samt 
denna plan- och genomförandebeskrivning. 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsavdelningen. 

Bilagor: 

1. Behovsbedömning granskning 

2. Geoteknisk undersökning, BGAB, 2013-04-15 

3. Bullerutredning, Soundcon AB, 2021-04-19 

4. Arkeologisk utredning, Västgöta museum, 2021-06-21 

5. Bullerutredning Soundcon, 2021-04-15 

Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden som 
ska vara allmän platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. Plankartan 
anger även hur bebyggelsen får utformas och utgör underlag vid bygglovgivning. 

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning vid 
bygglovgivning och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 

INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

En detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. i Ekedalens tätort syftar till att öka 

kommunens beredskap för att erbjuda villatomter. 

Planen syftar även till att planlägga befintlig bebyggelse inom planområdet. 
Planområdet är inte detaljplanelagd sedan tidigare. Dock tangerar en byggnadsplan 
den södra delen av planområdet. Byggnadsplanen antogs 1969.  
Området har inget särskilt skyddsvärt naturvärde.  

Bebyggelse 

Det finns ingen bebyggelse på fastigheten Älvstorp 1:45 eller del av Älvstorp 1:74. 

Möjligheten att bebygga området med villor för sex till sju nya hushåll tillskapas. 

Inom planområdet finns det tre befintliga villatomter uppförda som ett- och 

tvåvåningshus med träfasad och sadeltak med kupade takpannor. Dessa hus är 

byggda tidigt 1900-tal, mitten på 1900-talet samt tidigt 2000-tal.  

Bakgrund 

Tidaholms kommuns befolkningstillväxt har skapat en större efterfrågan på 

bostäder. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad i norra delen av Ekedalens tätort 

vilket följer intentionerna i översiktsplanen.  

Tidplan 

Samråd januari 2021 

Granskning september 2021 

Antagande november 2021 

Laga kraft december 2021 



PLANDATA 

Planområdet är beläget cirka 100 meter öster om Ekedalens skola i norra delen av 

Ekedalen. Planområdet omgivet av skogsmark i norr och öst och gränsar till ett 

villaområde i söder. Detaljplanen ger förutsättningar att tillskapa sju villatomter 

vilka kommer att ansluta till ett område med sammanhållen bebyggelse. 

Planområdes närhet till naturområden samt en F-6 skola i tätorten gör området 

lämpligt för barnfamiljer. 

Planområdet omfattar cirka 2,2 hektar varav cirka 1,6 hektar blir kvartersmark för 

nya tomter. Exploateringsområdet utgörs av ungskog.  

 

All obebyggd mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun. Bebyggda 

tomter är i privat ägo. Närmare bestämt är fastigheterna Älvstorp 1:10, 1:21 samt 

1:63 är i privat ägo och fastigheterna Älvstorp 1:45, 1:58, samt 1:74 ägs av 

Tidaholms kommun. Övertorpsvägen har fastighetsbeteckning Älvstorp S:1 och 

är i Trafikverkets regi.  

 

 
Orienteringskarta med plan- och exploateringsområden i Ekedalen. 

 

 
På Ekedalens skola går cirka 110 elever från förskoleklass till årskurs 6. 
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Vid utarbetande av planförslaget har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort 

lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen samt bedömt att förslaget är 

förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser i 3 och 4 

kap. miljöbalken. Se bilaga 1. 

3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken avser grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall 

användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 

beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  

Enligt miljöbalkens 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 

behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk.  

De föreslagna bostäderna ligger placerade med gångavstånd till skola, arbetsplats 

och kollektivtrafiknoder. Planförslaget bygger vidare på befintlig samhällsstruktur, 

tar inte jordbruksmark i anspråk och inskränker ej heller på något aktivt 

skogsbruksområde. Därmed bedöms markens värde som användning för bostäder 

överstiga markens värde som jordbruksmark. 

Med motiveringen ovan samt ställningstagande i behovsbedömningen anser 

kommunen att de åtgärder planen medger är förenliga med en ur allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 

miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.  

Området innefattas inte av några kända riksintressen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktsplan  

I den översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktigen 1991-06-17 föreslås att 

utbyggnad av Ekedalens tätort skall ske i öster. Denna plan är i enlighet med 

intentionerna i översiktsplanen. I den nya översiktsplanen som snart kommer att 

antas, anges att utveckling av bostadsbebyggelse utanför centralorten ska 

Ekedalen och Madängsholm prioriteras.  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutade den 2012-04-23 § 47 att bifalla motionen om att 

Tidaholms kommun ska erbjuda byggnadstomter i Ekedalen. Miljö- och 

byggnadsnämnden fick i uppdrag att upprätta en detaljplan för området A-B, öster 

om Ekedalens skola, som medger tre till fyra småhustomter. Miljö- och 

byggnadsnämnden i sitt yttrande angående motionen redovisar att området C som 

utgör resterna av ”Pettra Skog” har ett högt socialt och pedagogiskt värde för 

förskolans verksamhet.  

I en tidigare ställningstagande 1989-12-18 § 235 hade kommunfullmäktige beslutat 

att utöva sin förköpsrätt beträffande fastigheten Älvstorp 1:45. Som det framförs i 

byggnadsnämndens yttrande angående förköpsärendet (1989-12-11 § 260) hade 

kommunen haft i avsikt att reservera området (Älvstorp 1:45) för framtida 

utvecklingar tillsammans med omgivande områden. 

Miljö- och byggnadsnämnden upprättade två förslag till detaljplanen med tre och 

fyra tomter. Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-02 § 158 uttala att detaljplanen 

ska utformas utifrån förslaget om tre tomter. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-05-06 § 104 att köpa del av fastighet 

Älvstorp 1:79 enligt upprättad karta för att möjliggöra planläggning av ytterligare 

tre villatomter i Ekedalen.  

 

Gällande detaljplan 

Planområdet är inte detaljplanelagt idag. En smal remsa om cirka 5 meter i södra 

delen av planområdet ingår dock i en byggnadsplan för Ekedalens tätort 

(beslutdatum: 1969-03-14). Enligt den gällande planen är ytan avsedd för allmän 

plats, park eller planteringar samt vägmark. Det finns inga fastställda 

bestämmelsegränser till park eller vägområdesgränser.  

I området söder om planområdet säger byggnadsplanen att husen får uppföras 

fristående i en våning. Tomterna finns bebyggas med högst en femtedel.  
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Gällande detaljplan antagen 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstorad del av detaljplan söder om aktuellt planområde. 
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Vegetation inom planområde. 

GEOHYDROLOGI 

Planområdet berör två grundvattenförekomster. Enligt EU:s vattendirektiv, 

ramdirektivet för vatten, gäller miljökvalitetsnormer (MKN) för dessa 

vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna syftar till att förbättra vattenkvalitén 

hos vattenförekomsterna. För grundvattenförekomster klassas även kvantiteten. 

Även om planområdet ej berör något vattenskyddsområde är det viktigt att i  

planeringen beakta och eventuellt vidta åtgärder för att förhindra risk att det 

uppstår vattenförorening eller negativ påverkan på råvattenkvaliteten. Det finns 

många olika verksamheter som kan påverka tillgången på grundvatten. Utsläpp av 

miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet, överuttag i kustnära områden kan 

ge saltvatteninträngning, byggarbeten och trafik kan påverka grundvattnet i 

känsliga områden. Verksamhet som exempelvis utvinning av naturgrus bidrar till 



Granskningshandling - Detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  12/28 
 

 

att grundvattnet blir mer sårbart och ökar risken för negativ påverkan i 

framtiden. Ändring av gällande plan väntas inte medföra risker för 

vattenföroreningar eller negativ påverkan på vattenförekomsterna. 

Grundvattenmagasinet för Sandhem-Hömb är av typen ”sand- och 

grusförekomst”. Grundvattenmagasinet för Falköping-Skövde är av typen 

”sedimentär bergförekomst”.  

Respektive grundvattenförekomst har god kemisk status och god kvantitativ 

status. Kemisk och kvantitativ status för grundvattenförekomster bedöms i 

klasserna god eller otillfredsställande. Grundvattenförekomster finns i jord eller 

berg som har speciellt goda förutsättningar för grundvattenutvinning. 

Grundvattenförekomsterna utgör viktiga resurser för bl.a. dricksvattenförsörjning. 

Föreslagen markanvändning inom planområdet bedöms inte leda till någon 

förändring av vattenförekomsternas kemiska eller kvantitativa status.  

 
Bild visar Sandhem-Hömb grundvattenmagasin. 

 

 
Bilden visar Falköping-Skövde grundvattenmagasin. 
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DAGVATTEN, SKYFALL OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK 

En ny detaljplan ska utformas så att föreslagen bebyggelse och användning är 

lämplig utifrån den mark och dess förhållanden som planområdet tar i anspråk. 

Även omgivande markområden och bebyggelse ska beaktas i detta hänseende.  

Föreslagen och befintlig bebyggelse ska inte riskera att ta skada av ett 100-årsregn. 

Vidare ska framkomligheten till och från planområdet och samhällsviktiga 

verksamheter säkerställas. Aktuellt förslag ska kunna lokalisera instängda områden 

med risk för översvämningar på grund av skyfall och kraftig nederbörd, och 

därmed ha möjlighet att genomföra förebyggande åtgärder för att minimera 

framtida skador och risker.  

Utgångspunkten är att dagvatten i första hand ska tas omhand lokalt genom 

infiltration och i andra hand genom fördröjning och rening på annat sätt. I nya 

detaljplaner gäller att recipientens vattenstatus inte får försämras. 

Planområdet ligger inom tillrinningsområdet för grundvattenförekomster, enligt 

vattenkartan på VISS, vatteninformationssystem Sverige.  

Detaljplanen möjliggör både friliggande och sammanbyggda bostäder. 

Exploateringsgraden är reglerad så att max 25 % av fastighetsarean får bebyggas. 

Bestämmelse om högsta andel hårdgjord yta ska motverka att dagvattnet når 

grundvattnet.  Enligt den geotekniska undersökningen, bilaga 2 har området en 

god genomsläpplighet och inom området kan med fördel lokalt omhändertagande 

av dagvatten ske. Planområdet sluttar från väst till öst och nivåerna ligger mellan 

+165,0 till +161,0 och avrinning sker sker öster ut mot skog-, ängs- och 

jordbruksområden.  

Utifrån planområdets planerade 

exploatering, höjdsättning av tomter 

och gata, jordens förmåga till 

infiltration, landskapets topologi och 

avledning av dagvatten till en 

torrdamm i planområdets sydöstra 

del bedöms risken för översvämning 

är liten.  

Förvaltningen bedömer att risken för 

allvarliga konsekvenser vid skyfall av 

ett 100-års regn är liten. Vidare 

bedöms framkomligheten till och 

från planområdet kunna vidhållas i 

händelse av skyfall. 

Kartbild med höjdkurvor i norra delen av Ekedalen. 
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GEOTEKNISKT FÖRHÅLLANDE 

I samband med att Älvstorp 1:45 har varit föremål för exploatering genomfördes 

2013 en geoteknisk undersökning. Se bilaga 2. Av undersökningen framgår det 

bland annat att det inte föreligger några stabilitetsproblem inom området.  

Marken är relativt plan inom exploateringsområdet. De avvägda nivåerna inom 

området varierade mellan +163,1 och +163,5. En större nivåskillnad (ca 1,8 m) 

finns mellan Älvstorp 1:45 och befintlig vägen (Älvstorpsvägen). 

Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord som vilar på för 

trycksondering fast botten– troligen morän, block eller berg. Ytskiktet har en 

tjocklek som minst 0,3 m och upp till 0,5m som mest. Ytskiktet består av 

mullhaltig friktionsjord. Den underliggande friktionsjorden utgörs huvudsakligen 

av sand med inblandning av silt. Vidare ska belysas att jorden är erosionsbenägen, 

vilket kräver beaktande med avseende på schaktarbete.   

Inom området kan med fördel LOD genom infiltration anläggas. I de öppna 

provtaggningspunkterna påträffades inget vatten.  

Den underliggande friktionsjorden har ett varierande djup på 6,2 till 9,5 meter 

djup ner till berg. Friktionsjorden bedöms tillhöra till tjälfarlighetsklass 2.  Den 

förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som sättningsbenägen. 

En översiktlig geoteknisk undersökning har inte utförts i planområdets östra delar. 

Öster om det undersökta området bedöms markens egenskaper ha samma 

egenskaper och förutsättningar för markarbete och grundläggning.  

 

BULLER 

En bullerutredning har tagits fram av Soundcon AB (bilaga 3).  

Utredningen visar att det är möjligt att klara kraven i trafikbullerförordningen 

(Förordning 2015:2016).  

För beräkning av vägtrafiken har uppgifter erhållits av Trafikverket.  

De senaste trafikmätningarna från 2019 har räknats upp till en framtidsprognos 

för år 2040.  

Resultaten i bilagorna visar att de ekvivalenta ljudnivåerna inom planområdet blir 

förhållandevis låga.  

De ekvivalenta ljudnivåerna till som högst 52 dBA vid befintlig bostadsfasad.  
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Riktvärden enligt SFS 2017:359 om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

Riktvärdet enligt Trafikbullerförordningen SFS 2015:216 avseende 

dygnsekvivalent ljudnivå 60 dBA uppfylls för samtliga befintliga bostadsfasader 

inom planområdet samt även de planerade nya villatomterna. 

Även riktvärden för uteplatser på högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 

dBA maximal ljudnivå uppfylls under förutsättning att de befintliga husen inom 

fastigheterna längs med väg 2875 förlägger uteplatser i östra delen av tomterna. 

RADON 

Radonmätningen har utförts i två punkter. Marken klassas som normalradonmark 

vilket innebär att byggnader skall uppföras med radonskydd.  

FORNLÄMNINGAR 

En fornlämning i form av en väghållningssten har tidigare funnits utanför 

planområdet väster om Överstorpsvägen. Fornlämningen har dock försvunnit. 

Antagligen försvann den i samband med anläggandet av gång- och cykelvägen. 

Antikvarisk bedömning har ändrats till; ingen antikvarisk bedömning - förstörd 

I sammanfattningen av den arkeologiska 

utredningen steg 1 beskrivs planområdet 

utifrån den Häradsekonomiska kartan 

från 1877-82, vilken redovisar skogsmark 

inom hela området.  

I den sydvästra delen finns en backstuga 

markerad. På samma karta redovisas 

kalkbrotten som finns i området. Under 

samma period dras järnväg fram till 

brotten. Denna passerar genom Ekedalen 

mellan Tidaholm och  

Fornminne som har försvunnit. 

Buller från spårtrafik och vägar 

Högsta trafikbullernivå, dBA (frifältsvärde)

Utomhus 

Vid en bostadsbyggnads fasad 

Vid bostad om högst 35 kvadratmeter 

Vid en uteplats (om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:

Maximal ljudnivåEkvivalent ljudnivå 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

b) Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 

överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 

gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

50

65

 60
a) 

-

-

70
b)
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Svensbro och har stickspår till brotten. Den Ekonomiska kartan från 1960 

redovisar även den, skogsmark inom hela området. Backstugan finns fortfarande 

kvar. Den yngre bebyggelseplatsen, backstugan, har registrerats i Fornsök. Dock 

har inga synliga lämningar ovan mark påträffades i området för denna. Den 

antikvariska statusen är satt till; ingen antikvarisk bedömning- förstörd. 

Den del av banvallen för den nu borttagna järnvägen har registrerats i sina synliga 

delar i Fornsök. Den antikvariska statusen är satt till; övrig kulturhistorik lämning.  

Resterna av järnvägen kommer att skyddas i plankartan med prickmark. 

 
Delar av den järnväg som gick till Tidaholm, övrig kulturhistorisk lämning, blåmarkerad. 

 



Granskningshandling - Detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  17/28 
 

 

BEBYGGELSEOMRÅDE 

Inom planområdet finns det tre villatomter uppförda som ett- och tvåvåningshus. 

Dessa hus är byggda 1953, 1918 och 2000-tal. Söder om planområdet ligger ett 

villaområde vars byggnader som är uppförda om en våning på 1970-talet. 

 
Bild från Älvstorpsvägen. 

Planerad bebyggelse 

Inom planområdet planeras sex till sju stycken nya villatomter där friliggande 

bostadshus får uppföras till en byggnadshöjd om högst 7 meter. De föreslagna 

tomterna varierar i storlek mellan 1200–1600 kvm. Största byggnadsarea som 

planen medger är 25 % av fastighetsarea.  

GATOR OCH TRAFIK 

Planområdet angörs från Älvstorpsvägen. För att mata trafiken till planområdet 

utförs en ny gata till en bredd av 7 meter vid nya tomter. I planområdets västra del 

går väg 2875, Övertorpsvägen till vilken Trafikverket är väghållare. 

Hastighetsbegränsningen på Övertorpsvägen är 30 km/h förbi skolan i södra 

delen av planområdet och 50 km/h i den norra delen. Trafikmängden uppmättes 

år 2019 till 400 fordon/dygn, varav 45 tunga. 

KOLLEKTIVTRAFIK 

Det finns busshållplatser inom cirka 100 meter avstånd från planområdet som 

skapar goda förutsättningar att färdas med kollektivtrafik både till Tidaholm och 

till Skövde.  

GÅNG OCH CYKELVÄG 

I södra delen av planområdet finns en gångstig vilken brukar användas av 

skolbarn för att komma till Pettra Skog som är beläget sydväst om planområdet.  
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER  

PLANBESTÄMMELSER 

Gata - en gata är en allmän plats som är avsedd för alla slags trafikslag som har sitt 

mål vid gatan, både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. En gata avgrenas från 

huvudnätet och ingår i lokalnätet med lägre framkomlighet och ofta många 

utfarter. Kommunen fattar beslut om bredd på körbanor/gång- och cykelvägar, 

separering av olika trafikslag, beläggning, farthinder, utfartsbegränsningar, 

plantering och belysning etc. Planen har avsatt en yta på cirka 1 500 kvadratmeter 

för gata. Planområdet angörs från Älvstorpsvägen. För att mata trafiken till 

planområdet utförs en ny gata till en bredd av 7 meter vid nya tomter.  

 

Natur – är en allmän plats och ett friväxande grönområde som inte kräver lika 

omfattande skötsel som parkmiljöer. Dessa områden sköts än enligt skötselplan 

eller genom visst begränsat underhåll. I planen planläggs det område där 

gångstigen går i väst-östlig riktning från Övertorpsvägen till Pettra skog i 

planområdets sydöstra del av planområdet. Detta naturstråk avgränsar den 

befintliga bebyggelsen söder om planområdet mot det nya föreslagna 

bostadsområdet. 

 

Natur1, dagvattenhantering – naturytan är avsedd för att möjliggöra 

dagvattenfördröjning och minska översvämningsrisker för närliggande områden. 

Med hjälp av höjdsättning av mark och gata leder man vattnet och låter större 

mängder vatten infiltreras vid till exempel stora skyfall.  

 

Väg – planen har med en liten bit av användningsbestämmelsen väg, vilken ska 

tillämpas för områden avsedda för trafik till, från och genom en ort samt mellan 

olika områden inom en ort. Övertorpsvägen är en av huvudlederna i Ekedalen. 

 

Bostäder - planen möjliggör att sju stycken nya villatomter där friliggande 

bostadshus uppförs till en byggnadshöjd om högst 7 meter. Planen medger även 

rad-, par- och kedjehus. Planen har avsatt en yta på cirka 15 800 kvadratmeter för 

bostäder. Större lägenhetsbyggnader är inte tänkt att uppföras i området. 

 

Utfartsförbud - Planen reglerar att en körbar förbindelse inte får anordnas mellan 

kvartersmarken och vägen i planområdets västra delar. Detta för att begränsa 

antalet utfarter till Övertorpsvägen till de befintliga. Ytterligare in- och utfarter får 

inte tillkomma på Trafikverkets väg. 

 

Gång- och cykelväg – egenskapsbestämmelsen inom Natur innebär att ytan endast 

ska användas av gång- och cykeltrafik. Bil-, lastbil- och mopedtrafik är inte tillåten. 

Ytan kan dock behöva användas av de som sköter underhåll av naturmarken samt 
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av räddningstjänstens bilar, polisbilar och ambulans. Planen har avsatt en yta på 

cirka 230 kvadratmeter för gång- och cykeltrafik som ska utgöra vägen in i Pettra 

skog samt binda samman bostadsområdet med ortens skola, arbete och övriga 

delar utanför planområdet. Det finns tydliga övergångställen på Överstorpsvägen 

som gör området tillgängligt. Idag finns inga separata cykelbanor till området.   

 
Bild på gångstig i södra delen av planområdet. Fotot taget från Övertorpsvägen. 

hinder – mellan de bägge lokalgatorna i planområdet har en bestämmelse om 

hinder införts för att hindra genomfartstrafik. En ”P-formad” bilspärr är tänkt att 

uppföras på ytan. Det tänkta hindret/bommarna fungerar som utkörningsskydd 

och fartdämpare för cyklar och mopeder. Det finns olika varianter som är lätt 

öppningsbara. Hindret är tänkt att lätt kunna öppnas vid till exempel snöröjning. 

Se bild nedan. 

 
Foto som visar en typ av bilspärr. 
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Högsta byggnadshöjd - om 7 meter medger uppförande av tvåvåningshus. En 

byggnadshöjd om 7 meter ger förutsättningar att få en större boyta vid 

uppförande av sammanbyggda hus. Byggnadshöjd är avståndet mellan markens 

medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders 

lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Byggnadshöjden räknas från den 

medelnivå som marken har invid byggnaden. Se bild nedan.  

 
Illustration: Boken om lov, tillsyn och kontroll/Boverket 

e1 - Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 %. Tomterna 

komma att variera mellan 1200–1600 kvm. Största byggnadsarea som planen 

medger är 25 % av fastighetsarea. 

 

e2 – Högsta andelen hårdgjord yta (exklusive byggnadsarean) är maximalt 10 % av 

fastighetens storlek. För att möjliggöra infiltration av dagvatten inom den egna 

fastigheten. 

 

d1 – Största fastighetsstorlek regleras till maximalt 1950 m2 vilket möjliggör för 

tillskapandet av minst två fastigheter i den västra delen av planområdet. 

 

d2 - Största fastighetsstorlek regleras till maximalt 1675 m2 vilket möjliggör för 

tillskapandet av 4 fastigheter i den östra delen av planområdet. 

 

Prickmark – marken får inte förses med byggnadsverk.  

 

Takvinkel - minsta och största tillåtna takvinkel på byggnader regleras till 18 

grader upptill max 45 grader. Enligt Boverkets allmänna råd om redovisning av 

reglering i detaljplan kan bestämmelsen om takvinkel kan bestämmelsen även 

betecknas o. 

 

p1 – bestämmelsen reglerar placering av huvudbyggnader. Dessa ska placeras 

minst 4 meter från fastighetsgräns alternativ sammanbyggas i fastighetsgräns. 
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Risk för översvämning och skyfall 

Utifrån planområdets låga exploateringsgrad, jordens förmåga till infiltration och 

landskapets topologi bedöms risken för översvämning är liten. Förvaltningen 

bedömer att risken för allvarliga konsekvenser vid skyfall av ett 100-års regn är 

liten.  

Naturområdet som är avsedd för att möjliggöra dagvattenfördröjning och  som 

ska minska översvämningsrisker anses tillsammans med infiltrationsytorna på 

bostadsfastigheterna tillräckliga för att hantera kraftiga skyfall. Med hjälp av 

höjdsättning av lokalgata skulle regnvatten kunna ledas till naturytan som är 

avsedd för dagvattenhantering. 

Radon  

Marken klassas som normalradonmark vilket innebär att byggnaderna ska 

uppföras med radonskydd.  

Farligt gods 

Det finns ingen farligt godstransportled nära planområdet.  

Buller 

Bullerutredning (bilaga 3) utförd av Soundcon AB visar att den befintliga och 

planerade bebyggelsen bedöms klara kraven i trafikbullerförordningen 

(Förordning 2015:2016).  

De ekvivalenta ljudnivåerna och maximala ljudnivåerna uppfyller kraven vid 

samtliga bostadsfasader inom planområdet. Även riktvärden för uteplatser på 

högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå uppfylls 

under förutsättning att de befintliga husen inom fastigheterna längs med väg 2875 

förlägger uteplatser i östra delen av tomterna. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planarbetet handläggs med standardförfarande.  

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

Tidsplan 

För detaljplanen gäller följande ungefärliga tidsplan under 2021/22: 

Samråd 1:a kvartalet  

Granskning 3:e kvartalet  

Antagande 4:e kvartalet  

Laga kraft 4:e kvartalet 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Ändras 

eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 

ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 

detaljplanen med dess byggrätter att gälla, men ändras eller upphävs planen finns 

det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade. 

 

Ansvarsfördelning 

Tidaholms kommun ansvarar för allmänna platser som gator och naturområde.  

Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av allmän platsmark. 

Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar. Där så behövs skyddas ledningar 

med u-område på plankartan 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 

för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom 

planområdet. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen möjliggör nybildning av flera fastigheter avsett för bostadsändamål.  

I syfte att inte reglera mer än nödvändigt tillåter detaljplanen olika bostadstyper 

och där med tillskapas olika möjligheter för fastighetsbildning.  

Föreslagna fastighetsgränser på illustrationskartan på sista sidan i detta dokument 

kan utgöra underlag för fastighetsbildningen och ge utrymme för 7 stycken större 

tomter. 
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Fastighetsreglering 

Planförslaget medför att flera fastigheter kommer behöva reglera mark mellan 

varandra innan avstyckning kan ske. Dessa fastighetsbildningsåtgärder redovisas 

nedan.  

Marken inom planområdet ingår i fastigheterna:  

- Älvstorp 1:10 

- Älvstorp 1:21 

- Älvstorp 1:45 

- Älvstorp 1:63 

- del av Älvstorp 1:58 

- del av Älvstorp 1:74 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer den allmänna platsmarken i form av 

gator, gång- och cykelvägar samt naturmark att ingå i del av fastigheterna Älvstorp 

1:74, 1:45 samt 1:58.  

Bostadsmarken styckas av från Älvstorp 1:45, del av 1:74 och del av 1:58.  

Kommunen bekostar fastighetsregleringen som berör fastigheterna Älvstorp 1:45, 

del av 1:74 och del av 1:58. Privata fastighetsägare till Älvstorp 1:21 respektive 

Älvstorp 1:10 bekostar fastighetsregleringen som gör att annan mark sammanslås 

med deras ursprungfastighet.  

  
Fastighetsytor – nuläge respektive fastighetsytor – efter planerad fastighetsreglering. 

Bilderna ovan visar fastighetsgränserna före (vänstra bilden) samt 

fastighetsgränserna efter planerad fastighetsreglering. 
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Ytor som utgör en skillnad efter planerad fastighetsreglering.  

 

Servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter 

På fastigheten Älvstorp 1:10 samt 1:58 finns ledningar och dessa ska säkras med 

u-område i plankartan. Planbestämmelsen u1 innebär att marken ska vara 

tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Då ledningarna är förlagda på kvartersmark behövs en ledningsrätt upplåtas för 

att säkra kommunens ledningar.  

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planarbetet bekostas av Tidaholms kommun. Utbyggnad av allmän platsmark 

bekostas av Tidaholms kommun. Planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Upparbetade kostnader tas ut i tomtpriset, även kostnaderna för fastighetsbildning 

kommer att tas ut i tomtpriset.  

På kvartersmark svarar fastighetsägarna för kostnaderna i samband med 

genomförandet. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Grundläggning 

Inom området kan byggnader grundläggas med platta på mark alternativt med 

sulor. Grundläggning kan även ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 

förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning sedan allt 

organiskt material borttagits. Tillåtet grundtryck fd sättes till 120 kPa i nuvarande 

markyta.  

Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande bland 

annat med avseende på schaktarbeten. Fyllning/packning skall utföras enligt 

AMA Anläggning.  

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. Innan fyllning 

skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig 

Ledningar 

Innan grävnings- och schaktningsarbete ska kontakt tas med ledningsägare för 

utsättning av ledningar.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft 
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Sammanfattning av undersökningsresultaten, nya kulturhisto-
riska lämningar 
Häradsekonomiska kartan från 1877-82 redovisar skogsmark inom hela områ-
det. I den sydvästra delen finns en backstuga markerad. På samma karta redovi-
sas kalkbrotten som finns i området. Under samma period dras järnväg fram till 
brotten. Denna passerar genom Ekedalen mellan Tidaholm och Svensbro och 
har stickspår till brotten. Den Ekonomiska kartan från 1960 redovisar även den, 
skogsmark inom hela området. Backstugan finns fortfarande kvar. 
 
Nypåträffade lämningar och förslag till AU2 
Utredningens syfte har varit att påvisa ej tidigare kända fornlämningar och öv-
riga kulturhistoriska lämningar inom området och bedöma dessa avseende 
fornlämningsstatus samt om behov finns ge förslag till områden för arkeologisk 
utredning steg 2. I skogsmarken har goda förhållanden rått vid inventeringen, 
förutom bitvis tät vegetation 
 
Den yngre bebyggelseplatsen, backstugan, har registrerats i Fornsök som 
L2021:3381. Inga synliga lämningar ovan mark påträffades i området för 
denna. Den antikvariska statusen är satt till; ingen antikvarisk bedömning- för-
störd. Den del av banvallen för den nu borttagna järnvägen har registrerats i 
sina synliga delar som L2021:3380. Den antikvariska statusen är satt till; övrig 
kulturhistorik lämning. Väghållningsstenen L1961:8368 (fornlämning) har inte 
återfunnits på platsen. Här är en anlagd GC-väg. Antikvarisk bedömning har 
ändrats till; ingen antikvarisk bedömning - förstörd. 
 
Registreringar i Fornsök har ännu inte godkänts av Länsstyrelsen. 
Västergötlands museum bedömer att ingen ytterligare antikvarisk åtgärd krävs 
för ovanstående platser och lämningar. Inga områden aktuella för arkeologisk 
utredning steg 2 föreslås. 
 
Det preliminära resultatet redovisas nedan i kartmaterial. Observera att den 
numrering över nya observationer som finns i kartorna är arbetsID som kan 
komma att ändras när lämningarna godkänts av Länsstyrelsen. Kartor kan inne-
hålla ännu inte rättade data. Slutgiltiga lämningsnummer förs in i färdig rap-
port.  
 
Konsekvens och förslag till fortsatta åtgärder  
Västergötlands museums bedömning är att inga ytterligare antikvariska åtgär-
der krävs. Berört område kan ur kulturmiljösynpunkt tas i anspråk för föresla-
get ändamål. 
 
Skara i juni 2021 
 
Maria Norrman 
 
 
Bifogas: Bilaga 1, Översiktskarta 
               Bilaga 2, Detaljplan 
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Samrådsredogörelse för Älvstorp 1:45 med flera, Ekedalen  
Tidaholms kommun, Västra Götalands län 
  
Samrådsförfarande  
2021-01-21 § 6 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen skulle ställa ut 
förslag till ny detaljplan för Älvstorp 1:45 med flera, Ekedalen 2 för samråd. 
 
Planen syftar till att erbjuda nya villatomter i Ekedalen. Marken är ej detaljplanelagd sedan 
tidigare. Mark inom planområdet är delvis i privat ägo och delvis i kommunens ägo.  
 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och samråddes enligt 5 kap 11 § plan- och 
bygglagen under tiden 2021-02-01 – 2021-02-22. 
 
Samrådet har annonserats i lokaltidningen VästgötaBladet, på kommunens anslagstavla och 
på hemsidan www.tidaholm.se. Samrådshandlingarna har skickats per post till berörda 
fastighetsägare samt via e-post till myndigheter och organisationer. Handlingarna har under 
samrådstiden funnits tillgängliga på stadsbiblioteket i Tidaholm, samt på kommunens 
hemsida.  
 
Under samrådstiden inkom 9 yttranden. Nedanstående yttranden är utdrag, 
sammanfattningar eller hela yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet att 
tillgå på Tidaholms kommun. 
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Sammanfattning om ändringar efter inkomna synpunkter: 
 
Planbeskrivningen 
Texten justeras och en kartillustration över planerad fastighetsreglering kommer att införas. 

 

 

Plankartan 
Föreslagna fastighetsgränser tas bort från plankartan. 

 

 

Inkomna yttranden  
Statliga och regionala myndigheter:  

 Lantmäteriet 

 Trafikverket 

 Länsstyrelsen Västra Götalands Län 

 Västtrafik 

Bolag och kommunala förvaltningar:  

 PostNord AB 

 Kultur och fritidsnämnden 

 Folkhälsorådet 

Berörda sakägare, övriga yttranden: 

 Sakägare 

 VA-ingenjör 
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Statliga och regionala myndigheter 

Lantmäteriet 2021-02-16 
Delar av planförslaget som bör förbättras:  
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut inom bland annat fastigheterna 
Älvstorp 1:63, 1:21, 1:45, 1:10. Fastigheterna ansluter mot allmän plats NATUR och GATA. Även 
planområdesgränsen följer en befintlig fastighetsgräns runt Älvstorp 1:63 med osäker kvalitet. 
Längs de flesta befintliga fastighetsgränser saknas inmätta gränspunkter både i grundkartan och i 
registerkartan. Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig 
ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsernas rätta läge är att antingen 
en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa inom angränsande 
fastigheter som blir planlagd med allmän plats. När denna typ av gränser är osäkra är det lämpligt att 
så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga 
gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att 
bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras. 
 
Planförslaget medför att befintliga fastigheter kommer behöva reglera mark mellan varandra innan 
avstyckning kan ske. Dessa fastighetsbildningsåtgärder bör redovisas tydligare i planbeskrivningen, 
exempelvis med en bild. Det bör också framgå vem som ansöker och bekostar dessa åtgärder.  
 
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-område ser 
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark dels att lovpliktiga 
åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar 
behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. 
 
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna fastighetsgränser i plankartor. Anledningen till 
detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. I många fall 
finns det behov av att illustrera möjlig framtida fastighetsgränser, men istället bör då antingen en 
särskild illustrationskarta upprättas eller illustrationen redovisas i planbeskrivningen. 
 
På s. 19 i planbeskrivningen under rubriken servitut och nyttjanderätter framgår att del av Älvstorp 
1:79 kommer att överföras till Älvstorp 1:74 för allmän plats, gata. Dock ser det inte ut som att 
Älvstorp 1:79 kommer beröras av planområdet. Kommunen bör se över om detta eventuellt kan vara 
en felskrivning. Under samma rubrik står även att ett nyttjanderättsavtal kommer tecknas för att 
Älvstorp 1:21 ska kunna angöras. Eftersom fastigheten kommer ansluta till allmän plats GATA i och 
med planförslaget, så finns ingen anledning att teckna nyttjanderättsavtal för att få tillgång till 
Älvstorp 1:21. Angöring kan ske via den allmänna platsen. 
 
I planbeskrivningen framgår det på flertalet ställen att planen möjliggör sju nya villatomter. Om det 
är specifikt sju villatomter som ska bildas så finns en möjlighet för kommunen att använda 
fastighetsindelningsbestämmelser, eller reglera genom största/minsta fastighetsstorlek så att 
antalet fastigheter uppfylls. Observera dock att val av sådana planbestämmelser behöver motiveras i 
planbeskrivningen. 
 

Kommentar 
Det är ett återkommande fel på fastighetsgränserna i Ekedalens tätort som behöver åtgärdas. I detta 
planarbete och framförallt till nästa skede i planprocessen kommer flera fastighetsgränser och 
fastighetspunkter att mätas in för att öka kvaliteten i primär- och registerkartan.  
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Kommande fastighetsregleringar ska redovisas på ett tydligare sätt med kartillustration till nästa 
steg i planprocessen.  
Planbeskrivningen ska kompletteras så att det framgår i genomförandebeskrivningen att man ska 
skapa en ledningsrätt för u-området på kvartersmarken. 
De illustrerade fastighetsgränserna kommer att tas bort ur plankartan. 
En del av fastigheten Älvstorp 1:79 har redan reglerats in i fastighet Älvstorp 1:74 och således 
behöver formuleringen i planbeskrivningen justeras. Detta kommer att göras till nästa steg i 
planprocessen. Beskrivningen om tecknande av nyttjanderättsavtal för Älvstorp 1:21 ska tas bort. 
 
 

Trafikverket 2021-02-15 

Trafikverket är väghållare för väg 2875 (Övertorpsvägen) omedelbart väster om planområdet. 
Gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h förbi skolan i södra delen av planområdet och 50 km/h i 
den norra delen. Trafikmängden uppmättes år 2019 till 400 fordon/dygn, varav 45 tunga.  
 
Trafikverket ser positivt på att de nya villatomterna ansluts via befintlig lokalgata.  
För befintliga fastigheter som gränsar till statlig väg saknas utfartsförbud på norra delen samt ett 
större glapp längre söderut. Anslutningarna ska begränsas och regleras i detaljplanen.  
Trafikverket bedömer att befintlig anslutning som idag är enskild och ska övergå till kommunalt 
väghållarskap uppfyller krav enligt VGU och vi har därför inga synpunkter på att den kommer att 
användas enligt planbeskrivning.  
Tänkt GC-väg kommer ut där det är mycket dålig sikt. Kommunal mark direkt söderut skulle kunna 
användas för att koppla GC-vägen till övergångsstället så att trafikfarlig passage kan undvikas.  
 
Utöver ovanstående har Trafikverket inte några ytterligare synpunkter på detaljplanen och ser fram 
emot fortsatt deltagande i ärendet 
 

Kommentar 
Kommunen har mottagit och noterat Trafikverkets yttrande. Kommunen tar med sig synpunkten om 
dålig sikt och möjlig koppling till övergångsstället.  

 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län 2021-03-02 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen medverkar till att flera bostäder byggs inom den nu 
aktuella planen. Länsstyrelsen har däremot en del synpunkter på detaljplanen som kommunen ska 
beakta och arbeta in i nästa skede av planen. 

 Buller ska utredas närmare 

 Kommunen behöver beskriva hur översvämningsrisken är beaktad genom att komplettera 
planbeskrivningen med en beskrivning av konsekvenserna vid ett klimatanpassat 100-
årsregn inom och utanför planområdet 

 En arkeologisk utredning, steg 1, ska komma till stånd 

 En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande bör arbetas in i handlingarna. 

 Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att planområdet berör två grundvattenförekomster 
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Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden frågor som berör hälsa / säkerhet avseende buller måste lösas på ett tillfredsställande 
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
Motiv för bedömningen - Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.  

 Riksintresse (både MB kap 3 och 4) 

 Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 

 Strandskydd (MB 7kap) 

 Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik 
 
Buller 
I planhandlingen beskrivs att ”trafiken till området är i ringa mängd och den tillkommande trafiken 
från de nya bostäderna kommer påverka trafikintensiteten i mindre omfattning.” Men det finns 
ingen beskrivning/bedömning hur buller från befintlig väg kommer att påverka de planerade 
bostäderna i den nya detaljplanen. Detta behöver kommunen förtydliga och komplettera med inför 
granskningen om riktvärdena underskrids eller inte.  
Råd enligt PBL 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän 
synpunkt.  
Översvämning 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen behöver beskriva hur översvämningsrisken är beaktad genom 
att komplettera planbeskrivningen med en beskrivning av konsekvenserna vid ett klimatanpassat 
100-årsregn inom och utanför planområdet. Särskilt viktigt är det att ny bebyggelse inte tar skada 
eller orsakar skada vid en översvämning. Vidare måste framkomligheten till och från planområdet i 
händelse av översvämning beaktas. Eventuella skyddsåtgärder behöver beskrivas och säkerställas. 
Mer information finns i ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” 
(Fakta 2018:5), utgiven av länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland. 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 
PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det möjligt/svårt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt.  
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Arkeologi 
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning, steg 1, krävs. I området finns historiska 
husgrunder, färdvägssystem samt 500m söder om området finns ett gravfält som kan indikera att 
det finns okända fornlämningar inom området. 
Vatten 
Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att planområdet berör två grundvattenförekomster, sand 
och grusförekomsten Sandhem-Hömb och Skövde Falköping i sedimentär berggrund, för dessa finns 
fastställda miljökvalitetsnormer och förbud att försämra någon kvalitetsfaktor.  
Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  
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Kommentar 
Kommunen har mottagit och noterat Länsstyrelsens yttrande. 
en bullerutredning är beställd och kommer att redovisas i planbeskrivningen. Kommunen har beaktat 
översvämningsrisken med avseende på ett 100-årsregn. Kommunens åtgärder och ställningstagande 
beskrivs i planbeskrivningen.  
En arkeologisk utredning, steg 1 är beställd och resultatet redovisas i planbeskrivningen. Redovisning 
av (översiktlig) av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets 
förhållande har arbetas in i handlingarna. 
Kommunen beskriver grundvattenförekomsterna i planbeskrivningen och redovisar åtgärder och 
ställningstagande. 

 
 
 
 
 

Västtrafik 2021-02-22 
Västtrafik ser positivt på att ytterligare bostäder tillkommer i närhet av befintlig kollektivtrafik, vilket 
stärker resandeunderlaget för den kollektivtrafik som trafikerar Ekedalen.  
 
Enligt den politiskt beslutade Landsbygdsutredningen är grundutbudet för en tätort med 500-999 
invånare 5 turer i vardera riktningen per vardag. Ekedalen har färre än 500 invånare, men har 
historiskt ett utbud av kollektivtrafik som vida överstiger grundutbudet, även för det allra högsta 
intervallet i Landsbygdsutredningen (1000-3000 invånare). 
 
Just nu pågår en förstudie inför upphandling av kollektivtrafiken i Skaraborg. Det nya avtalet startar i 
juni 2024. I förstudien förs dialog med kommunen och där kommer linjesträckningar och utbud, i 
förhållande till resandeunderlag och resbehov att ses över. Eftersom körvägen via Ekedalen innebär 
en längre resväg mellan Skövde och Tidaholm, där det största resandeunderlaget finns och där 
resandet i huvudsak sker, så kan utbudet av kollektivtrafik i Ekedalen behöva anpassas till det 
verkliga resbehovet i tätorten. 
 
Det är viktigt att det skapas gena och säkra gång- och cykelvägar som binder ihop planområdet med 
befintliga gång- och cykelstråk till viktiga målpunkter såsom kollektivtrafik och skola mm. 
 
 

Kommentar 
Kommunen har mottagit och noterat Västtrafiks yttrande. 
 
 

Bolag och kommunala förvaltningar 

PostNord AB 2021-02-12 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området.  
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Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.  
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.  
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 

Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat PostNords yttrande. Kommunen har startat upp och för en 
dialog om lämplig placering av postlådorna i det nya bostadsområdet. 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-23 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. 
Ekedalen, Tidaholms kommun, Västra Götalands län utan erinran. 
 

Kommentar 
Kommunen har mottagit och noterat Kultur- och fritidsnämnden yttrande. 
 
 

Folkhälsorådet 2021-02-24 
Efter genomförd trygghetsvandring i Ekedalen där det kom upp flera tankar från invånarna om 
mörka platser, trafikmiljön, bebyggelse och gångvägar. Bland annat vill man ha en utbyggnad av 
cykelvägar i samhället och hastigheten på lokalgatorna är för höga. Brist på cykelvägar till och från 
skola, idrottsplats, busshållplatser och bostäderna i Ekedalen utgör en risk och bidrar till en känsla av 
otrygghet.  Belysningen på flera gång- och cykelvägar behöver förbättras och utökas. Under 
trygghetsvandring framhölls en önskan om polisiär närvaro på orten för att stävja en del 
oegentligheter och suspekta beteenden i samhället. 
 
 

Kommentar 
Kommunen har mottagit och noterat Folkhälsorådets yttrande. Synpunkterna kommer att beaktas 
vid genomförandet av detaljplaneförslaget samt i det kontinuerliga arbetet med belysning, park och 
gata. 

 

Övriga 

Sakägare 1 2021-02-21 
Vid inköp av sakägarens fastighet fick de information om att ingen bebyggelse skulle tillkomma intill 
deras fastighet. De påpekar att deras boendesituation kommer att påverkas mycket om 
planförslaget genomförs. De är rädda att det kommer att bullra mer och att trafikmängden kommer 
att öka och skapa störningar. De anser att bostaden redan nu är utsatt för buller samt att de är mån 
om att bevara den tysta sidan av deras fastighet. Fastighetsägarna vill köpa till mer mark till sin 
fastighet som andra fastighetsägare har fått göra. Fastighetsägarna vill att kommunen ska kontakta 
dem då de har framfört detta önskemål. Vidare meddelar fastighetsägarna att de har en 
komplementbyggnad nära fastighetsgräns och de undrar varför den inte finns med på tomtritningen. 
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Vidare kräver fastighetsägarna att kommunen ska bekosta insynsskydd, besiktning av torpargrund 
(för att förhindra sättningar etc.) innan grävarbete i det nya bostadsområdet påbörjas. 
Fastighetsägarna påpekar också att insynsskyddet eller staketet ska löpa utmed hela sträckningen 
mot planerad bebyggelse. Vidare vill fastighetsägarna att inget arbete utföras i skogsområdet för 
planerad bebyggelse innan tomter är sålda.  
 
 

Kommentar 
Kommunen har mottagit och noterat era yttranden. Relevanta frågeställningar och önskemål tas 
med och behandlas på förvaltningen med berörda tjänstemän. Vid förfrågan om mark ska en formell 
intresseanmälan skickas in till kommunen. Åtgärder på privatägd fastighet ansvarar respektive 
fastighetsägare för.  
 
 

Sakägare 2 2021-02-21 
Synpunkt 1: 
Om intresse finns för att bygga så ser vi gärna att naturområdet breddas då det finns plats att skjuta 
tomterna mera norrut, se den bifogade ritningen som vi har streckat. 
Synpunkt 2: 
Vi förutsätter efter svaret från en tjänsteperson, se svaret nedan, att man inte avverkar skogen 
innan man ser att det finns ett intresse och att en kölista upprättats samt att ett bindande intresse 
finns. 
Vår största farhåga är att man avverkar all skog och så finns inte intresset för byggnation och 
området förfaller. Dels försvinner ett mysigt skogsområde för oss boende i närområdet samt att det 
kommer minskar värdet för våra fastigheter då det ligger granne med ett förfallet kalhygge. 
Synpunkt 3: 
Vi ser gärna ett samråd där vi kan träffas ute på plats för att diskutera hur ni tänkt. 

 
Med vänliga hälsningar 
 

Kommentar 
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Kommunen har mottagit och noterat era yttranden. Relevanta frågeställningar och önskemål tas 
med och behandlas på förvaltningen med berörda tjänstemän. 
 

VA-ingenjör  2021-03-19 
Innan planen äger laga kraft skall projektering av gator, VA, el och dylikt vara utfört till en nivå där 
handlingarna är stämplade som bygghandlingar. Särskild hänsyn skall tas till anläggningsdelar som 
gränsar mot tomtmark. Utredningar gällande kapaciteter i vattennät, spillvattennät och 
dagvattennät skall göras. 
 

Kommentar 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Projekteringsmöte kommer att äga rum innan 
planen går till antagande. 
 
 

Sakägare  2021-02-22 
Sakägarna påpekar att det har funnits en skiss med 6 tomter men har det tillkommit ytterligare en 
tomt. De tycker att den tomten i planförslaget som ligger deras tomtgräns ska kvarstå som 
naturtomt. Denna tomt närmast deras fastighet tycker de inte ska bebyggas. Därtill vill de inte att 
vändplatsen inte ska vara placerad enligt plankartan i planförslaget utan ska placeras längre från 
deras fastighet. Vidare skriver sakägarna att planförslaget kommer att generera en större rörelse av 
människor och fordon samt att detta kommer att generera en ökad ljudnivå. 
 
Sakägarna påpekar de att de föll för skogen invid deras hus samt att den fridfulla miljön inte ska få 
förstöras av motortrafik. De anser att skogen i planområdet inte ska tas ner innan tomterna är sålda. 
Vidare påpekar sakägarna att de vill skriva avtal för att nyttja vägen invid deras fastighet.  
Med vänlig hälsning 
 

Kommentar 
Kommunen har mottagit och noterat era yttranden. Relevanta frågeställningar och önskemål tas 
med och behandlas på förvaltningen med berörda tjänstemän. Avtal för att nyttja vägen invid deras 
fastighet behöver inte tecknas. Då den vägen kommer att utgöra allmän plats har ni full rätt och 
möjlighet att nyttja vägen som in- och utfart. Texten i planbeskrivningen som handlar 
nyttjanderättsavtal kommer att tas bort till nästa steg i planprocessen. 
 



















From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Thu, 9 Sep 2021 15:53:23 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Visste du detta om folkbildningen?

 
 

Från: Folkbildningsrådet <info@folkbildningsradet.se> 
Skickat: den 9 september 2021 14:32
Till: Info-utskick <info-utskick@folkbildningsradet.se>
Ämne: Visste du detta om folkbildningen? 
 

Visste du detta om folkbildningen? 
Folkbildningen utvecklar och stärker samhället och demokratin. Genom folkbildningen möts människor 

för lärande, social samvaro och kultur. Under coronapandemin har många vittnat särskilt om hur 

värdefullt det varit att till exempel gå en studiecirkel för att upprätthålla rutiner och kontakter med 

andra. Folkhögskolan har en viktig roll i utbildningssystemet i Sverige och erbjuder varje år nya chanser 

för unga som av olika anledningar inte har avslutat grundskolan eller gymnasiet. Förra året gick drygt 

4000 deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurs, dessutom delades nästan 3000 behörighetsintyg 

ut för högre studier. 

Studieförbund och folkhögskolor erbjuder tillfälle till bildning och utbildning i hela landet. 

—    900 000 människor samlades förra året i folkbildningsverksamhet. 

—    154 000 studiecirklar anordnades av Sveriges 10 studieförbund. 

—    58 000 unika deltagare gick en lång kurs på en av landets över 150 folkhögskolor. 

Du kan läsa mer i Folkbildningsrådets folder Fakta om folkbildningen 2021. I den har vi sammanställt mer 

information och lättillgänglig statistik om folkbildningen i Sverige. Vi skickar gärna ut fysiska exemplar av 

foldern kostnadsfritt. Beställ via e-post till info@folkbildningsradet.se. 

 
Hälsningar 

–  

Rebecka Svensén 
Enhetschef, kommunikation och kunskapsutveckling 
Folkbildningsrådet 
  
T  08-412 48 07   |   M  070-588 61 99   |   folkbildningsradet.se 
Box 38074   |   100 64 Stockholm   |   Besök: Ringvägen 100 



När du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter. Mer om hur dina personuppgifter 
behandlas hittar du på folkbildningsradet.se/personuppgifter 
 

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 2021-08-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/403 

§ 114 Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter 
Johan Liljegrahn (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar utse Per-Erik Vrang (M) till ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-08-30 till 2022-12-31.  

 Kommunfullmäktige beslutar utse Lisa Andersson (M) till ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-08-30 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-08-31, § 113/2021 behandlat ärende kring 
beslut om entledigande av uppdrag Johan Liljegrahn (M).  
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. Moderaterna har innan sammanträdet meddelat att det 
kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslaget innebär att det även behöver förrättas ett fyllnadsval av ersättare till 
social- och omvårdnadsnämnden efter Per-Erik Vrang (M). 
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Per-Erik Vrang (M) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för perioden 
2021-08-30 till 2022-12-31. 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Lisa Andersson (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för 
perioden 2021-08-30 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Johan Liljegrahn. 

 
Sändlista 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/403 

§ 113 Beslut om entledigande från uppdrag Johan Liljegrahn (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johan Liljegrahn (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Johan Liljegrahn (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Johan 
Liljegrahn (M) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-08-11. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/191 

§ 110 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträdesdagar under år 2022 enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti   26 september 
 17 oktober 31 oktober 28 november  19 december 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 

under år 2022 ska kungöras i Västgöta-Bladet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för år 2022. 
 
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som 
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2022 
enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti   26 september 
 17 oktober 31 oktober 28 november  19 december 

 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska kungöras i 
Västgöta-Bladet. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 169/2021 ”Beslut om sammanträdesdagar 

för kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”,  
2021-08-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, vikarierande 
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Ärendenummer
LIV.2021.291

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon: 0502-60 60 00

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Britt Svensson Kultur & Fritidsnämnden
Miljö- och livsmedelsinspektör Tidaholms kommun
0502-60 63 27 522 83 Tidaholm
britt.svensson@tidaholm.se

Rapport – livsmedelskontroll utförd 2021-08-23 på
anläggningen En Trappa Ner

Närvarande

Emil och Henrik från En Trappa Ner samt undertecknad livsmedelsinspektör från
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med kontrollen

Planerad kontroll, som baseras på verksamhetens tilldelade kontrolltid, med syfte
att säkerställa att livsmedelslagstiftningen efterföljs. Kontrollen genomfördes som
en inspektion på plats.

Följande framkom vid kontrollen

Allmänt
En Trappa Ner är ett ungdomscafé som ger ungdomar möjlighet att träffas. Det
finns förpackat godis att köpa och det sker enklare servering av färdigmat som
värms i mikro, bagetter, toast och liknande. Allt färdigställs efter beställning.

Administrativa krav
1. Godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter

Utan anmärkning. Anläggningen registrerades 2021-05-31 och öppnade för
en vecka sedan.

Grundförutsättningar, hygien
1. Allmänna krav på livsmedelssäkerhet

Utan anmärkning.

2. Utformning och underhåll av lokaler och utrustning
Utan anmärkning, lokalerna är nyrenoverade, ljusa och fräscha. Även
vitvarorna (kyl- och frys) är nya.

Sorteringsanläggning för avfall finns för förpackningar av olika slag. Matavfall
slängs i soptunna på utsidan efter varje dag.

Lättare städning så som avtorkning av bord och rengöring i köket utfördes av
personalen. Det är meningen att annan städpersonal ska vara behjälplig med
den lite "grövre" städningen, men ansvarsfördelningen var inte riktigt klar än.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon: 0502-60 60 00

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

www.tidaholm.se

3. Hygien före, under och efter processen
Utan anmärkning, i stort sett är den enda "process" som förekommer
beredning av bagetter varma smörgåsar.

4. Personlig hygien
Arbetskläder hade inte hunnit anlända, men de var på gång. Hanteringen av
oförpackade livsmedel är ganska begränsad och sker på beställning, därför är
även kravet på arbetskläder begränsat. En t-shirt/tröja och något att ha på
huvudet (keps) uppfyller kraven, om inte livsmedelshanteringen väsentligt
utökas.

Personalen kommer att ha tillgång till ett utrymme för att tvätta sina
arbetskläder, men det var lite osäkert om tvättmaskinen också användes av
städpersonalen för tvätt av golvmoppar. Att tvätta arbetskläder och
golvmoppar tillsammans är ingen bra idé. Med tanke på den antagligen
ganska lilla mängd kläder som behöver tvättas vid varje tillfälle kan en lösning
vara att personalen (mot någon form av ersättning?) tar hem och tvättar sina
arbetskläder hemma. Hur det ska göras för att säkerställa hygienen
informeras om i bifogad broschyr.

Personalen har en egen toalett som hölls låst för besökarna.

5. Utbildning i hygien och arbetsmetoder
Utan anmärkning.

6. Bekämpning av skadedjur
Utan anmärkning, inga spår av, eller uppenbar risk för skadedjur fanns.

7. Vattenförsörjning
Utan anmärkning, kommunalt vatten och avlopp finns.

8. Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier
Kyl och frys var nya, men vid kontrollmätning av temperaturen i kylskåpet var
det lite tveksamt om den höll max 8°C. Det kan vara en fråga om inställning,
Emil skulle kolla upp detta och också skaffa lösa termometrar av enklare slag
att lägga i både kyl och frys.

Resultat av kontrollen
Verksamheten är alldelses nystartad och alla delar var inte riktigt på plats, men
det mesta verkar att fungera tillfredställande. Någon uppföljande kontroll kommer
inte att ske, utan det som vi hade synpunkter på tittar vi på vid nästa ordinarie
kontroll.

Bilaga: Sändlista:
Broschyr, Så Tvättar du Rent En Trappa Ner

Johanna Andersson
Kultur- & Fritidsnämnden

För samhällsbyggnadsförvaltningen

Britt Svensson
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2021/4 

§ 78 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
aktuella kurser och konferenser. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att lämna till kultur- och 
fritidsnämnden att besluta om aktuella kurser och konferenser. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-09-16. 
 Inbjudan till - Kunskapsseminarium konsumentvägledning 2021-10-07. 
 Inbjudan till - Kommunträff 2021-10-15. 
 Inbjudan till - Välfärdsdagarna 2021-10-27—28. 
 Inbjudan till - Webbinarium om hot och hat 2021-11-10.



 1/1

 

Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-16 
 
Ärendenummer 
2021/4 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
 
Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  
 
Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Kunskapsseminarium konsumentvägledning 2021-10-07. 
 Inbjudan till - Kommunträff 2021-10-15. 
 Inbjudan till - En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 

2021-10-18. 
 Inbjudan till - Välfärdsdagarna 2021-10-27—28. 
 Inbjudan till - Webbinarium om hot och hat 2021-11-10. 
 Inbjudan till - Utveckla och kvalitetssäkra den öppna 

ungdomsverksamheten 2021-11-19. 
 Inbjudan till - Nationell samling  - Internationella funktionshindersdagen 

2021-12-01—02. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
aktuella kurser och konferenser.









From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Wed, 29 Sep 2021 16:22:00 +0200
To:                                      Tidaholms kommun Socialförvaltningen;Kultur och fritid;Tidaholms kommun 
Bunkontoret;Samhällsbyggnad;Henrik Johansson;Eva Thelin;Ekonomi;Jan-Olof Sandberg
Subject:                             VB: Info till samtliga nämnder, förvaltningschefer, ekonomer och revisorer:

 
 

Från: Piku <info@pikukommun.se> 
Skickat: den 29 september 2021 10:59
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Info till samtliga nämnder, förvaltningschefer, ekonomer och revisorer: 
 

 

 

Extrainsatt!
Livesändning 18 oktober:

  

 



 

En effektiv ekonomistyrning
i kommuner och regioner

Möt regeringens särskilde utredare

Clas Olsson i direktsändning 18 oktober!  

 

För mer info och anmälan!  

 

 

 

Ta den av utredningens arbete, överväganden,

slutsatser och förslag! 

  

Ställ dina frågor direkt till utredaren! 

En unik chans till fördjupad kunskap om utedningen

och vad den betyder för din kommun! 

 

 
Regeringens särskilda utredare Clas Olsson, generaldirektör vid Ekonomistyrningsverket, presenterar 

utredningen och dess huvudsakliga förslag!  

 



 

Utredningen bedömer att det behövs ändringar, exempelvis föreslås  

 en ny skrivning i Kommunallagen som även ska omfatta de 

kommunala företagen 

 ett nytt, långsiktigt sätt att planera för den kommunala ekonomin 

 skärpning av balanskravet och krav på budget 
Om detta och mycket mer, den 18 oktober!

   

 

För mer info och anmälan!  

 

   

 

Ni har fått viktig information till en av kommunens officiella mailadresser.
Kommunens officiella adresser ska enligt lag ska ta emot all inkommande post, vilken i och med det blir s 

k allmän handling. Om vi har råkat skicka detta nyhetsbrev till en personlig adress som du vill 

avregistrera, är vi tacksamma om du meddelar oss detta på: info@pikukommun.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  











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  





From:                                 Pema Malmgren
Sent:                                  Fri, 1 Oct 2021 16:01:25 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: SAVE THE DATE: 19 november

 
 

Från: Isabel Eriksson <isabel.eriksson@skaraborg.se> 
Skickat: den 28 september 2021 14:25
Till: asa.veghed@skara.se; Awaz Karim <awaz.karim@gullspang.se>; Camilla Helander 
<camilla.helander@skara.se>; Christer Svensson <Christer.Svensson@hjo.se>; Ewa-Lena Johansson 
<ewa-lena.johansson@gullspang.se>; Fredrik Lindström <fredrik.lindstrom@toreboda.se>; Jenny 
Skarstedt <jenny.skarstedt@skovde.se>; Jytte Rixman-Svantesson <jytte.rixman-
svantesson@gotene.se>; Maria Wallengren <mia.wallengren@falkoping.se>; mona.wesslen 
<mona.wesslen@grastorp.se>; Nettan Larsson <nettan.larsson@essunga.se>; Pema Malmgren 
<Pema.Malmgren@tidaholm.se>; Per Karlsson <per.k.karlsson@skovde.se>; Peter Doverholt 
<peter.doverholt@tibro.se>; Rigmor Persson <rigmor.persson@edu.vara.se>; Thomas Blomgren 
<Thomas.Blomgren@karlsborg.se>; Tobias Bengtsson <tobias.bengtsson@lidkoping.se>; Tomas Ekström 
<tomas.ekstrom@mariestad.se>
Ämne: VB: SAVE THE DATE: 19 november 
 
SAVE THE DATE 
Välkommen till en förmiddag om hur du kan vara med att utveckla och kvalitetssäkra den öppna 
ungdomsverksamheten! 
 
Under träffen den 19 november pratar vi tillsammans med organisationen KEKS, om chartern och hur denna 
kan användas för att stärka och utveckla den öppna ungdomsverksamheten ute i våra kommuner.  
För mer information:  
https://skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/digital-kunskapsdag-youth-charter/ 
 
När: 19 november kl 10-12 
Vem: personal, chefer, förvaltningschefer och politiker som beslutar, planerar och utför den öppna 
ungdomsverksamheten.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Isabel Eriksson 
------------------------------------ 
Isabel Eriksson 
Kulturstrateg 
 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Box 54 
541 22 Skövde 
0500 - 497209 



www.skaraborg.se 
====15 kommuner i samverkan===== 

 
 
 
 

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  





1 december 8.30-10.00 

Inledning 

 

8.30-9.00 

Öppningssamtal – internationella funktionshindersdagen 2021: Vad bör 
vi fira och vart vill vi komma framöver? 
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet 
Daniel Gustafsson, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Västernorrland 
Anna Thomsson, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner 
Diana Chafik, projektledare, Funktionsrätt Sverige 
 
9.00-9.20 

Möjligheter till stöd i kommunalt och regionalt arbete från 
Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet 
Jessica Dahlbäck, utredare, Myndigheten för delaktighet 
Linnéa Björk, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Erik Lindqvist, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 
9.20-9.30 

Paus 
 

9.30-9.50 

Läget i funktionshinderspolitiken – dåtid, nutid och framtid gällande 
levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning 
Myndigheten för delaktighet 
 

9.50-10.00 

Paus 
 



1 december 10.00-11.30 

Ledning och styrning av 
funktionshinderspolitiken 

10.10-10.15 

Välkommen till fokusområde ”Ledning och styrning av 
funktionshinderspolitiken”  
 

10.05-10.30 
FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Hans von Axelson, utredare, Myndigheten för delaktighet 
 
10.35-10.45 

Paus 
 

10.45-11.05 
Funktionshinderspolitiken och Agenda 2030 
Karl-Oskar Öhman, utredare, Myndigheten för delaktighet 
 
11.05-11.30 
Att få med dialog och funktionshindersperspektiv i genomförandet av 
Agenda 2030 
Charlotte G Brynielsson, hållbarhetschef, Kalmar kommun 
 
11.30-13.00  

Lunchpaus 

  



1 december 13.00-15.15 

Ledning och styrning av 
funktionshinderspolitiken, fortsättning 

13.00-13.50 

Perspektivträngsel eller perspektivgemenskap? Tvärsektoriellt arbete i 
tvärperspektiv 
Petra Svensson, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad 
 

13.50-14.05 

Paus 
 

14.05-14.20 

Myndigheten för delaktighets metodstöd för strategi 
Pedro Landfors, utredare, Myndigheten för delaktighet 
 

14.20-14.40 

En ny styrning av det kommunala tillgänglighetsarbetet 
Anna Granlund, enhetschef, Melleruds kommun 
Annette Karlsson, före detta sektorschef, Melleruds kommun 
 

14.40-15.00 

Jönköpings kommun – vinnare av EU:s Access City Award 2021 
Kristine Andreassen, hållbarhetsstrateg med inriktning funktionsrätt, 
Jönköpings kommun 
 

15.00-15.15 

Avslutning ledning och styrning av funktionshinderspolitiken  



2 december 8.30-10.10 

Demokrati och inflytande 

 

8.30-8.40 

Välkommen till fokusområde ”Demokrati och inflytande” 
 

8.40-8.55 

Myndigheten för delaktighets metodstöd för dialog 
Pedro Landfors, utredare, Myndigheten för delaktighet 
 

8.55-9.15 

Mitt val: studiecirklar för demokratisk delaktighet 
Kjell Stjernholm, samordnare, Studieförbundet Vuxenskolan 
 

9.15-9.30 

Paus 
 

9.30-9.50 

Utmaningar och möjligheter till demokratisk delaktighet – kartläggning 
genom workshops hos Funktionsrätt Göteborg 
Pia Emanuelsson, ombudsman, Funktionsrätt Göteborg 
 

9.50-10.00 

Avslutning demokrati och inflytande 
 

10.00-10.10 

Paus  



2 december 10.10-11.30 

Effekter och lärdomar av pandemin hos 
personer med funktionsnedsättning 

10.10-10.15 

Välkommen till fokusområde ”Effekter och lärdomar av pandemin hos 
personer med funktionsnedsättning”  
 

10.15-10.55 

Coronapandemins påverkan - resultat från MFD:s uppföljning av 
pandemins konsekvenser för personer med funktionsnedsättning 
Therese Arnewing, utredare, Myndigheten för delaktighet 
 

10.55-11.10 

Paus 
 

11.10-11.30 

Pandemins effekter hos personer med funktionsnedsättning: vilka 
lärdomar tar vi med oss? 
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige 
 

11.30-12.40 

Lunchpaus 
  



2 december 12.40-14.10 

Upphandling som verktyg för 
tillgänglighet och universell utformning 

12.40-12.45 

Välkommen till fokusområde ”Upphandling som verktyg för 
tillgänglighet och universell utformning” 
 

12.45-13.30 

Upphandling som verktyg för att skapa tillgänglighet – vilka krav gäller 
enligt LOU och hur kan vi leva upp till dessa? 
Ellionor Triay Strömvall, ansvarig social hållbarhet, Upphandlingsmyndigheten 
Lena Ceesay, kommunikatör, Upphandlingsmyndigheten 
 

13.30-13.45 

Paus 
 

13.45-14.10 

Upphandling för ökad delaktighet – exempel på 
innovationsupphandling med medborgardialog som utgångspunkt 
Carina Norman, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun 
Madelene Wigenstam, enhetschef, Skellefteå kommun 
  



2 december 14.10-15.30 

Funktionshinderspolitik och integration 

 

14.10-14.15 

Välkommen till fokusområde ”Funktionshinderspolitik och integration” 
 

14.15-14.45 

Välkommen vem du än är - migranter, funktionshinder och integration 
Jamie Bolling, director, Independent Living Institute 
 

14.45-14.55 

Paus 
 

14.55-15.20 

Funkibator - funktionsnedsättning, innovation och integration 
Fia Sjöstrand, verksamhetsledare, Nätverket SIP 
 

15.20-15.30 

Avslutning 
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§ 79 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens 
deltagande i styrelser. 
 
Fritidsenheten 

 Relaxavdelningen i badhuset Forshallen öppnar 1/10 efter att ha varit 
stängd med anledning av covid-19. 

 Från och med 4/10 hyr kultur- och fritidsnämnden i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden ut Idrottshallen. 

 Allmänhetens åkning i ishallen öppnar för säsongen 1/10. 
 Enhetschef fritid ska ha möte med Länsstyrelsen för att diskutera 

utveckling av Ödegårdsstigen. 
 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Konstnatten lockade många besökare. 
 Den öppna ungdomsverksamheten har många besökare och tidigare 

fattat beslut om åldersintervall ska gälla. 
 Flera synpunkter angående rökning utanför den öppna 

ungdomsverksamheten har inkommit och åtgärder vidtas.   
 Information om personalsituation. 

 
Besöksenheten 

 Tidsplan inför öppning av Vulcanen ska tas fram. 
 
Folkhälsa 

 Medel har beviljats för att anställa unga kommunutvecklare. 
 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2021-09-16.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-16 
 
Ärendenummer 
2021/3 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information 
 
Ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens 
deltagande i styrelser. 
 
Beslutsunderlag 

  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.




