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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/72 

2022-09-09 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari - augusti år 2022 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-augusti år 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs till stor del enligt plan. Året inleddes med 
flera sjukskrivningar och flera i personalen som har behövt vara hemma med symptom av Covid 
19. Från mars har alla verksamheter utom museum och Barnens hus kunnat genomföras fullt ut 
enligt plan. Från september öppnar även dessa verksamheter. 
  
De beslutade anpassningsåtgärderna som genomförts under 2020-2021 ger effekt för 2022, vilket 
innebär att helårsprognosen är i linje med budgeten.  
 
Investeringsplanen är något under budget. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 54/2022 ”Beslut om delårsrapport för 

kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti år 2022”, 2022-08-30. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, 11 kap, 16 §, ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport. I 

Tidaholms kommun behandlar fullmäktige varje år en delårsrapport och en 

årsredovisning. Denna delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avser perioden 1 

januari - 31 augusti 2022. 
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2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs till stor del enligt plan. 

Året inleddes med flera sjukskrivningar och flera i personalen som har behövt vara 

hemma med symptom av Covid 19. Från mars har alla verksamheter utom museum 

och Barnens hus kunnat genomföras fullt ut enligt plan. Från september öppnar även 

dessa verksamheter, 

De beslutade anpassningsåtgärderna som genomförts under 2020-2021 ger effekt för 

2022, vilket innebär att helårsprognosen är i linje med budgeten. 

Investeringsplanen är något under budget. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 

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

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

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

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

krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. 

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

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

kap. 12 § Skuldsatta personer. 

Utöver dessa lagar är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som kultur- och fritidsförvaltningen utför. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

• Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 

• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 

• Öppen ungdomsverksamhet. 

• Inomhusbad. 

• Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor. 

• Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 

• Främjande av besöksnäringen. 

• Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och 

Turbinhusön samt kulturarrangemang. 

• Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 

• Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader och 

offentliga platser. 

• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska 

planeringen. 
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Organisation 

 

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

Kulturenheten inbegriper allmänkultur, kulturlokaler, bibliotek och öppen 

ungdomsverksamhet. Fritidsenheten består av friluftsliv, föreningsliv, 

idrottsanläggningar och badhus. Besöksenheten innefattar de verksamheter som riktar 

sig mot besökare till kommunen turistbyrå, museum, Barnens hus samt centrum- och 

besöksnäringsutveckling. 

Dessa enheter bistår nämnden med utredning, planering och genomförande av 

verksamheten. Verksamheten bedrivs av kommunen anställd personal. 

Folkhälsoenheten består av en folkhälsostrateg, som är anställd av Västra 

Götalandsregionen och arbetar kommunövergripande. Alla enhetschefer, 

verksamhetsledare och arbetsledare samt strategiska funktioner ingår i förvaltningens 

ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av förvaltningschefen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Inom kulturenheten har vårens Filmserie, påsk på Turbinhusön, nationaldagsfirande, 

musik i Bruksvilleparken och sommarverksamhet på Turbinhusön inklusive det 8:e 

Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm 23 juli till 7 augusti 2022 genomförts. 

I augusti var det även en promenadteater för barn. Planering pågår för att skapa och 
satsa på en kulturhelg i september för att ersätta samarbetet med Konstnatten. 

Biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten har anordnat lovaktiviteter, kollo, 

utflykter och läsfrämjande verksamhet som Sommarboken. Biblioteket har tecknat 

avtal för tjänsten Bibblix, en bokapp för barn och unga. Samarbetet med Skövde 

bibliotek inom ramen för "Stärkta bibliotek" fortsätter med Skövde som projektägare. 

Projektet med det kreativa rummet inom ramen för stärkta bibliotek avslutas i augusti. 

I fritidsenheten under första halvåret har verksamheten i samtliga idrottshallar kunnat 

bedrivas utan påverkan av pandemin. Sedan årsskiftet har Idrottshallen tillkommit till 
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kultur- och fritidsförvaltningen och Tidaholms Gymnastiksällskap har flyttat sin 

verksamhet från Forshallen till Idrottshallen. Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad 

har varit uthyrd säsongen. Stor vikt har lagts på förstudierapporter angående 

renovering av Ishallen, Forshallen och konstgräsplanen. Renoveringen av ishallen, ny 

sarg och pist, påbörjades under maj månad och beräknas vara klart i september. 

Arbete med förstudie för renovering badhus är slutförd och projekten för renovering 

ishall, iordningställande av Idrottshallen samt konstgräsplanen pågår. För Badhuset 

under första halvan av 2022 har verksamheten kunnat vara öppen utan påverkan av 

pandemin. Fokus har lagts på simskola för nybörjare och babysim där efterfrågan varit 

stor efter pandemin. Även den populära vattengympan har kunnat genomföras. 

Bokningarna av kurser genom Rbok har förenklat anmälningsprocessen väsentligt. 

Sommarsimskolan har genomförts med bra deltagarantal i alla nivåer. 

Besöksenheten med Tidaholms museum, med undantag för bilhallen och smedjan, och 

Barnens hus har varit stängt med anledning av ombyggnation. Öppnande sker i 

september 2022. Turistbyrån har varit öppen hela sommaren samt bemannat 

incheckning och utcheckning för de lag som bokat boende under Giffcupen samt 

incheckningen av U6 Cycle Tour och har i samarbete med Cykelklubben U6 tagit fram 

ändrade rutiner kring boendeförmedling under cykelveckan. Under året har det 

utökats till fem infopoints i kommunen. Inventeringar i ny version av 

Tillgänglighetsdatabasen har påbörjats. Under juni genomfördes Smides-SM på 

Vulcanön och i augusti prov-utgrävningar i Gestilren. I augusti arrangerades återigen 

Kräftans dag och Kräftivalen efter ett uppehåll med anledning av pandemin sedan 2019. 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 

och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 

möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 

generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 

beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden 

år 2022: Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett 

starkt och växande näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomi. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit strategiska mål med tillhörande 

strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå tillväga för 

att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av måluppfyllelsen. En väl 

vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen närmar 

sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som konkretiserar hur nämndens 

arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 
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Målområde Strategiska mål 

Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 

livet. 

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett starkt och växande 

näringsliv 

Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 

civilsamhället. 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomi (finansiella 

mål) 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, 

generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

 Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna delårsrapport följer upp nämndens verksamhetsmål och detaljbudget. För varje 

verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 

lärdomar som vuxit fram tack under årets första åtta månader. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), 

delvis uppnått målet (gul symbol) respektive ej uppnått målet (röd symbol). 

Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 

indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 

huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), delvis uppnått 

målvärdet (gul symbol) respektive ej uppnått målvärdet (röd symbol). 

Utfall för indikatorer kan saknas då vissa uppgifter endast sammanställs vartannat år 

eller därför att uppgiften inte redovisas per kön. I kolumnen ”jämförelse” anges i regel 

det genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 

(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för 

elev/invånare i Sverige. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet 

 Gult betyder att nämnden delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att nämnden ej har uppnått målet 

3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun 1 1  

Medborgaren i fokus 1   

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 
1   

Ett starkt och växande 

näringsliv 
1   

Attraktiv arbetsplats  1  
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God ekonomi 1   

Attraktiv kommun 

Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 

livet. 

 

Verksamhetsmål: Tidaholms medborgare upplever att Tidaholm har bra 

fritidsmöjligheter och kulturutbud. 

 

Analys: 

SCB  har gjort om redovisningsmodellen för medborgarundersökningen. Från och med 

år 2021 redovisas ett nyckeltal per enkätfråga. Det finns inga index för nyckeltal inom 

områdena bibliotek, kulturliv och mötesplatser eller idrott, motion och friluftsliv. Detta 

medför att resultatet inte blir jämförbart med tidigare undersökningar. Istället har ett 

medelvärde beräknats som inte kan jämföras med tidigare år. 

Under 2022 har publika kulturevenemang samt idrottsevenemang kunnat genomföras 

igen. Beläggningsgraden på Tidaholms sommargård och i idrottshallarna är inom det 

normala och uthyrning av Sagateatern pågår återigen. På biblioteket pågår 

förtidsröstning under augusti som brukar öka antalet besökare. 

Värdering: 

Nyckeltalen från medborgarenkäten ligger kring eller över rikssnittet. Bedömningen att 

nämnden delvis uppnår målet. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Kultur- och fritidsnämnden har anpassat, stöttat och underlättat för föreningslivet och 

medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen t.ex. idrott, kultur och 

friluftsliv för att minimera de negativa effekter av pandemin, men uppstarten har ändå 

varit lite osäker. För verksamheterna så har lärdomen framförallt varit att det i viss 

mån går att ställa om till digitala lösningar och skapa alternativ, men att detta inte fullt 

ut kan ersätta ordinarie verksamhet och de mötesplatser som kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter tillhandahåller. Det kommer att ta tid innan alla 

besökare hittar tillbaka till verksamheterna. 

Indikator 

(År) 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfa

ll 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Beläggningsgra
d Gamla 

Köpstad 
41 % 39 %    82 %   

Bibliotek, 

kulturliv och 

mötesplatser 

- 70 -   - -  

Idrott, motion 

och friluftsliv 
- 75 -   - -  

Antal som går 

på 

vandringsleder 

(uppskattning) 

120 00

0 

120 00

0 
   76 000   

Deltagartillfälle

n i 

idrottsförening

32     38   
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Indikator 

(År) 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfa

ll 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

ar 

 

Tre

nd 
Indikator (Delår) 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfa

ll 

202

2 

Utfall 

kvinnor/fli

ckor 2022 

Utfall 

män/poj

kar 

2022 

Målvär

de 

2022 

Jämföre

lse 

Värder

ing 

 
 

Saga-biografen antal 

aktiviteter/bokningar 
86 101    200   

 

 
 

Utlån per invånare 
5,3 5,4 2,6   6   

 

 
 

Utlån av 

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

 

 
 

Museivisningar för 

vuxna 
1 9    20   

 

 
 

Musevisningar för 

barn 
0 24    30   

 

 
 

Simskoledeltagare 

(antal) 
0 80 166   200   

 

 
 

Barnens husbesök 3 77

8 
0 0   8 000   

 

 
 

Tidaholmssökningar 

i Mellansjös 

bibliotekskatalog 

50 6

92 

50 3

93 
0   35 000   

 

 
 

Badhusbesök 23 4

37 

20 0

00 
   55 000   

 

 
 

Biblioteksbesök 68 6

18 

50 6

91 

33 1

75 
  75 000   

 

 
 

Museibesök 
348 150 

1 13

0 
  5 000   

 

 
 

Turistbyrå, antal e-

besök 
49 4

81 

62 7

75 

42 8

50 
  45 000   

 

 
 

Turistbyråbesök 1 59

9 
650 

1 25

0 
  12 000   

 

 
 

Ungdomsverksamhe

tsbesök 
8 00

0 

9 00

0 

3 79

9 
  15 000   

 

 
 

Förändring av 

verksamhetsbidrag 
4,2 

% 

2,5 

% 

-

1,7 

% 

  0 %   
 

Verksamhetsmål: Det ska finnas trygga och öppna mötesplatser även på kvällar (efter 

kl 17) och helger 

 

Analys: 

Under året har verksamheterna kunnat öppna upp och besökarna har återvänt efter att 

ha haft kraftigt reducerade öppettider med anledning av de särskilda omständigheter 

som covid-19-pandemin inneburit. Dock har Barnens hus och muséet har varit helt 

stängda för besökare under slutförandet av ombyggnation, men bilhallen var varit 

tillgänglig och vissa guidningar har kunnat genomföras. Turistbyrån öppnade innan 
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sommaren i ordinarie lokaler på Vulcanön. Den öppna ungdomsverksamheten har 

några få tillfällen tvingats stänga med anledning av brist på bemanning. 

Värdering: 

Verksamheterna bedöms nå målen för öppethållande. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Behovet av trygga mötesplatser i samhället är stort. Det är angeläget att kunna hålla 

kultur- och fritidsnämndens verksamheter öppna och tillgängliga för allmänheten. Det 

ökar tryggheten i samhället. Den öppna ungdomsverksamheten, EnTrappaNer, i 

kombination med biblioteket har vidgat sin målgrupp och bibliotekshuset har blivit en 

trygg mötesplats för många av Tidaholms ungdomar. Det är viktigt att fortsätta 

utveckla verksamheten med aktiviteter där ungdomarna får ha delaktighet och 

inflytande. Från 10 september öppnar Barnens hus på Vulcanen som då också blir en 

trygg mötesplats för besökare och familjer mitt i Tidaholm. 

Tre

nd 

Indikator 

(Delår) 

Utf

all 

202

0 

Utf

all 

202

1 

Utf

all 

202

2 

Utfall 

kvinnor/flic

kor 2022 

Utfall 

män/poj

kar 2022 

Målvär

de 

2022 

Jämföre

lse 

Värderi

ng 

 
 

Badhusets 

öppettimmar 
1 32

1 
796 

1 05

3 
  1 900   

 

 
 

Badhusets 

öppettimmar 

kvällar och helger 

312 234 304   550   
 

 
 

Bibliotekets 

öppettimmar 
1 95

1 

1 76

3 
976   1 600   

 

 
 

Bibliotekets 

öppettimmar 

kvällar och helger 

305 175 148   300   
 

 
 

Ungdomsverksamh

etens 

öppettimmar 

1 48

0 

1 52

4 
876   1 700   

 

 
 

Ungdomsverksamh

etens 

öppettimmar 

kvällar och helger 

690 924 451   800   
 

 
 

Vulcanens 

öppettimmar 
1 23

9 

1 16

0 
916   1 600   

 

 
 

Vulcanens 

öppettimmar 

kvällar och helger 

143 104 67   200   
 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

Verksamhetsmål: Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra medborgardialoger i 

viktiga frågor 

 

Analys: 

Kultur- och fritidsförvaltningen har låtit barn komma med önskemål och synpunkter på 
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flera av nämndens verksamheter. Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 

Barnrättsbedömningar görs i tjänstemannautlåtanden. Verksamheterna finns nu i 

tillgänglighetsanpassade lokaler. 

Värdering: 

Målet bedöms uppnås. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Del av det ständiga förbättringsarbetet är att rutiner vid synpunktshantering följs och 

att synpunktshanteringen är en naturlig del av det dagliga arbetet. Under året är det 

viktigt att återuppta arbetet med medborgardialoger och barns inflytande. 

Indikator (År) 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfa

ll 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvär

de 2022 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Andel synpunkter 

som besvarats inom 

10 dagar 

100 

% 

100 

% 
   100 %   

Antal  barn som fått 

tycka till 
109 237    145   

Antal aktiviteter där 

ungdomar har varit 

delaktiga i 

genomförandet 

     12   

Antal genomförda 

medborgardialoger 
0 0    3   

Andelen 

barnrättsbaserade 

beslutsunderlag 

90 % 94 %    90 %   

Tillgänglighetsanpass

ade lokaler 
 

Nej 
 

Ja 
 

Ja 
   Ja   

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

Verksamhetsmål: Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska vara miljödiplomerad enligt 

Svensk Miljöbas 

 

Analys: 

Under hösten 2018 inledde hela förvaltningen arbetet för att miljödiplomeras och 

våren 2019 var hela förvaltningen miljödiplomerad enligt svensk miljöbas. Alla 

verksamheter har inventerats och en miljöplan med miljöpolicy och miljömål har 

utarbetats. Miljörevisionen genomfördes i september 2020 och även i november 2021. 

Värdering: 

Målet är uppnått då förvaltningen erhöll en godkänd revision i november 2021 och 

fortsätter vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Arbetet med att genomföra de mål som finns i miljöplanen pågår och nya målsättningar 

behöver fortsätta utvecklas. Ny revision genomförs under 2022. 
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Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Uppfyller 

kraven för 

miljödiplomeri

ng 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

   Ja   

Antal mil med 

bil i tjänsten 
     2 000   

Ett starkt och växande näringsliv 

Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 

civilsamhället. 

 

Verksamhetsmål: Utveckla besöksnäringen genom att stötta idrottsevenemang, 

kulturevenemang och friluftsliv på Hökensås 

 

Analys: 

Under 2022 har de stora idrottsarrangemangen kunnat genomföras. 

Evenemangskalendern har återigen fyllts på alltmer. Under sommaren kunde Musik i 

Bruksvilleparken genomföras utan begränsningar.  Antalet besökare på Hökensås växer 

och likaså intresset för fiske. Turbinhusön har hållit öppet delvis med hjälp av 

feriepraktikanter under sommaren med många besökare. Under hösten och vintern 

planeras för Kulturhelgen (som ersätter Konstnatten) och julstämning på Turbinhusön. 

Kräftivalen kunde genomföras igen efter två års uppehåll med anledning av Covid 19 

pandemin. 

Värdering: 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Turistbyrån behöver fortsätta att samverka med andra närliggande kommuner för att 

marknadsföra friluftsturismen och stötta besöksnäringen. Förändringen med att 

genomföra en egen kulturhelg har mött stor positiv respons bland utställare och 

utställningsplatser. Arrangemanget växer och fler resurser krävs för att kunna 

administrera detta och andra evenemang. 

Indikator 

(År) 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Antal 

besökare 

på 

Konstnatte

n 

10 935 6 349    20 000   

Antal 

utställare 

på 

Konstnatte

n 

  130   90   

Antal 

besök på 

Turbinhusö

32 725 43 021    33 000   
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Indikator 

(År) 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

n 

Antal 

besökare 

och sålda 

fiskekort 

325 00

0 

325 00

0 
   330 000   

 

Tre

nd 
Indikator (Delår) 

Utf

all 

202

0 

Utf

all 

202

1 

Utf

all 

202

2 

Utfall 

kvinnor/fli

ckor 2022 

Utfall 

män/poj

kar 

2022 

Målvär

de 

2022 

Jämför

else 

Värder

ing 

 
 

Antal besökare till 

idrottsarrangemang, 

U6 & Giff-cupen 

0 920    17 000   
 

 
 

Antal evenemang 

marknadsförda via 

www.vastsverige.com/

tidaholm 

420 268 206   800   
 

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

 

Verksamhetsmål: Främja delaktighet och ett gott arbetsklimat 

 

Analys: 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål är att främja delaktighet och ett gott 

arbetsklimat. 

Vid medarbetarenkäten 2021 har värdet minskat marginellt för den upplevda 

arbetsglädjen och arbetsklimatet. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att främja en 

bättre stämning på arbetsplatsen och stärka känslan av gemenskap och meningsfullhet i 

arbetet. Genom heltidsprojektet har antalet heltidsanställda ökat. Under hösten 2021 

infördes ett självskattningsverktyg - Health Watch - för att mäta arbetsmiljön. 

Verktygen innebär att man gör mätningar frekvent och regelbundet. 

Värdering: 

Målet bedöms som delvis uppnått. Trenden för arbetsklimatet är något uppåtgående 

och har under hela mätperioden legat på en godkänd nivå. Sjukstatistiken har ökat 

mycket under pandemin. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Med anledning av att en relativt stor andel av personalen har bidragsanställning så 

kommer det inte att vara möjligt att uppnå en sysselsättningsgrad på 100 % för alla 

medarbetare, men genom anpassningar och flexibla arbetssätt ska alla verksamheter 

inom förvaltningen sträva efter höjd sysselsättningsgrad för de som har 

deltidsanställningar. Fortsätta att jobba med resultaten från Health Watch för att 

tillsammans i arbetsgrupperna förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Fokus på att 

sänka sjukstatistiken till de nivåer som var före pandemin. 
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Indikator (År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Medarbetarenkät

en (information) 
- 3,86 -   - -  

Arbetsklimat 

enkät Health 

Watch 

  73   68   

 

Tren

d 

Indikator 

(Delår) 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfa

ll 

202

2 

Utfall 

kvinnor/flic

kor 2022 

Utfall 

män/poj

kar 2022 

Målvär

de 

2022 

Jämförel

se 

Värderi

ng 

 
 

Sjukfrånvarostat

istik 
4,7 

% 

8,4 

% 

9,4 

% 
  4,5 %   

 

 
 

Andelen 

tillsvidareanställ

da som arbetar 

heltid 

88 % 
87,5 

% 

87,2 

% 
  89 %   

 

God ekonomi 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 

statsbidrag och kommunal utjämning. 

 

Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 

 

Verksamhetsmål: Nämndens budget ska vara i balans 

 

Analys: 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål är en budget i balans. Intäkterna har 
fortfarande inte helt återhämtat sig efter påverkan från Covid-19-pandemin, men en 

stor förbättring jämfört med föregående år. 

Nämnden har inte erhållit statligt stöd för sommarlovsaktiviteter, men däremot 

projektmedel för stärkta bibliotek vilket påverkat kostnader och intäkter för året. 

Beslutade anpassningar har genomförts enligt nämndens beslut i december 2020. 

Värdering: 

Prognosen är att nämnden kommer att uppnå budget i balans. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Kultur- och fritidsnämnden följer de beslutade anpassningsåtgärderna samt är 

återhållsamma med att tillsätta vikarier för vakanser. Från september öppnar Barnens 

hus i de nya lokalerna och då kommer intäkterna att öka något. 

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Resultat i 

avvikelse från 

budgetram 

-

0,9 % 

-

0,5 % 
   0 %   

Nämndresulta      0 %   
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Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

t, avvikelse 

mot budget 

(andel %) 

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Nyckeltal 

Nedan redovisas nyckeltal som beskriver hur förhållanden i nämndens löpande 

verksamheter har utvecklats över tid. 

Kostnad per invånare 

Nyckeltal 

Jmf 

riket 

2021 

Jmf 

med 

C7 

2021 

2021 2020 2019 2018 2017 

Nettokostnad per invånare enligt 

Kolada* 
2599 2430 2680 2617 2565 2834 2475 

+ Allmän kulturverksamhet 315 289 661 646 675 683 483 

+ Bibliotek 513 550 457 462 405 379 393 

+ Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet 211 214 159 155 146 169 154 

+ Allmän fritidsverksamhet 272 293 354 335 301 328 305 

+ Idrotts- och fritidsanläggningar 1 153 924 866 834 853 1 124 982 

+ Turistverksamhet 105 135 105 107 107 73 80 

+ Stöd till studieorganisationer 30 25 78 78 78 78 78 

*Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt dividerat med antal invånare totalt 31/12. 

Ökningen från 2018 inom kulturverksamheten beror främst på att Barnens hus 

rapporteras som kulturverksamhet och tidigare rapporterades som AME-verksamhet. 

Siffrorna för 2018 är korrigerade jämfört med KOLADA enligt nedan: 

• Idrotts- och fritidsanläggningar är sänkta med 99 kr per invånare för att delvis 

korrigera för att hela kostnaden för idrottshallarna nu ligger på kultur- och 

fritidsnämnden. Tidigare (före kommunen införde internhyra) rapporterades 

dessa in med en fördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- 

och fritidsnämnden. Enligt RS-handboken framgår det att lokaler (även 

idrottshallar) ska föras till skolverksamheten om det är skolan som nyttjar dem. 

(Se t ex sid 56-58 i handboken om kostnader i grundskolan). Så har inte gjorts 

för 2018. 

3.4 Framtid - Omvärldsanalys 

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

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

samhällsutvecklingen kring digitala tjänster, mötesplatser och förändrade 
beteendemönster. 

• Alla unga har inte hittat tillbaka till föreningslivet efter covid-19-pandemin med 
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negativa följder för folkhälsan kombinerat med redan starka trender av minskat 

föreningsengagemang bland äldre ungdomar. 

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

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

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

sysselsättning samt psykisk hälsa. 

• Biblioteket behöver kunna öka sin service till exempel genom meröppet. 
Bibliotekets fokus är fortsatt att utveckla samverkan inom Bibliotek Mellansjö 

och andra Koha-bibliotek. 

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

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

Skuldsatta personer. Det finns en ökande trend av skuldrådgivningsärenden. 

Denna oro ökar ytterligare med stegrade energipriser och inflation. 

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

tillgänglighet, publik verksamhet och förvaltning av samlingarna. Muséet möter 

ökade kostnader för arkivprogram och möjlighet att kunna tillgängliggöra 

samlingarna digitalt 

- Omvärld (ny teknik, digitalisering, demografi mm) 

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

badhuset. 

• För besöksverksamheten pekar trenden mot att fler och fler söker information 
digitalt och på den plats de befinner sig. Det är viktigt att turistbyrån stöttar 

besöksnäringsföretagen i frågor som rör digital närvaro samt sprider 

broschyrmaterial och kartor till InfoPoints och andra strategiska platser med 

många besökare. 

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

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

förbättra verksamheten. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är ett överskott mot budget på 0,15 

miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

Det beräknade överskottet beror på minskade personalkostnader. Dessa finns inom 

olika enheter och beror på olika orsaker, bland annat sjukfrånvaro, föräldraledigheter 

och vakanser i avvaktan på tillsättande. 

Jämfört med tidigare prognoser (0) görs nu en bedömning om ett överskott på 0,15 

miljoner kronor för Kultur- och fritidsnämnden. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
X 34,7 34,7 34,7 34,7 X X 34,6     

Budgetr

am 
 34,7 34,7 34,7 34,7   34,7     

Avvikelse 

(mnkr) 
 0,0 0,0 0,0 0,0   0,1     

Avvikelse 

(%) 
0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 
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4.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 10 000 11 129 -1 129 6 273 

Verksamhetens kostnader -44 600 -45 863 1 263 -40 906 

- varav personalkostnader -20 700 -21 912 1 212 -19 111 

Verksamhetens nettokostnader -34 600 -34 734 134 -34 633 

Budgetram 34 734 34 734 0 34 478 

Nämndens avvikelse 134 0 134 -155 

  

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• att Vulcanens (museum och Barnens hus) öppnande i september medför ökade 

intäkter för sista tertialet. 

• att personalfrånvaron blir något lägre och därmed ger högre personalkostnader 

  

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

4.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

23



Kultur- och fritidsnämnd, Delårsrapport augusti 2022 20(21) 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier kultur- och 

fritidsnämnd 

900

24 
0 1 000  1 000 400 1 000 

Ismaskin  0  1 300 1 300 0 1 300 

Summa kultur- och 

fritidsnämnd 
 0 1 000 1 300 2 300 400 2 300 

För ismaskin fanns 2021 en investeringsbudget på 1,3 miljoner kronor, men denna 

förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong. 

Ombudgetering av ismaskin har skett under april 2022. Ishallen får ny bädd och sarg, 
som är klart under tidig höst. Nuvarande ismaskin bedöms klara en säsong till och 

inköp av ny ismaskin skjuts framåt. 

Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2022 att använda investeringsmedel till olika 

mindre insatser som till exempel ljudabsorbenter i Vulcanen och ny innebandysarg i 

Sparbankshallen. 

För helåret så prognostiserar nämnden att 600 tkr kvarstår av utrymmet för 

inventarier och 1 300 tkr för ismaskin. 
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5 Personal 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat 

till heltidsprojektet och nämndens beslutade anpassningsåtgärder. Detta innebär att 

flera personer har kombinationstjänster och bemannar i flera av nämndens 

verksamheter och även i andra förvaltningar. Sjukskrivningstalet för förvaltningen ligger 

efter åtta månader på 9,4 %. Covid-19 pandemin har medfört hög sjukfrånvaro under 

årets första månader. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-08-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 41 42 44 

- Kvinnor 25 26 28 

- Män 16 16 16 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
61,0 61,9 63,6 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
39,0 38,1 36,4 

    

Antal årsarbetare 35,75 36,75 38,75 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

87,2 87,5 88,1 

Sjukfrånvaro (%) 9,4 8,4 4,7 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 54 Beslut om delårsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari - augusti år 2022 
KFN 2022/72 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-augusti år 2022. 

Delårsrapporten är inte färdigställd. En muntlig genomgång och en preliminär prognos 
redovisades. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till kultur- och 

fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti 

år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-07-22. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 55 Beslut om fyllnadsval till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 
KFN 2022/76 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att välja Lisa Öhgren (S) som 

ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2022-09-13--2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Michelle Hjerp Holmén (S) från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2022-06-28. 

Michelle Hjerp Holmén (S) är vald till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för 
tiden 2022-03-29—2022-12-31. 

Kultur- och fritidsnämnden ska därmed förrätta ett fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för tiden 2022-09-13--2022-12-31. 

Förslag till beslut 
- Bengt Karlsson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att välja Lisa Öhgren (S) 

som ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2022-09-13—12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2022-07-22. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/76 

2022-07-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Fyllnadsval till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 
Förslag till beslut 

-  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Michelle Hjerp Holmén (S) från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2022-06-28. 

Michelle Hjerp Holmén (S) är vald till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för 
tiden 2022-03-29—2022-12-31. 

Kultur- och fritidsnämnden ska därmed förrätta ett fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för tiden 2022-09-13--2022-12-31. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 Beslut om ansökan om folkhälsomedel till 
Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk 
ohälsa 
KFN 2022/77 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att skicka in ansökan om 

folkhälsomedel till Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Många ungdomar lever idag med psykisk ohälsa, blir mobbade eller är på annat sätt utsatta. För att 
jobba med att utveckla medvetenheten och kunskapen bland ungdomar vad gäller att kunna prata 
om och uttrycka olika känslor de känner har en plan med förslag på aktiviteter under hösten tagits 
fram i samarbete mellan den öppna ungdomsverksamheten, stadsbiblioteket och skolan. Syftet är 
att visa på och ge verktyg till ungdomarna att själva kunna hantera känslor och våga uttrycka dem 
bland vänner, föräldrar och andra vuxna genom att utveckla ungdomarnas bemötande gentemot 
varandra. 

För att kunna genomföra planen ansöker kultur- och fritidsnämnden om 110 000 kr i 
folkhälsomedel från Folkhälsorådet. 

Under våren 2022 påbörjades arbetet med ett konstprojekt där ungdomarna gavs möjlighet att 
uttrycka sina känslor genom att måla. Under hösten planeras fortsättningen med start under 
Kulturhelg Tidaholm (16-18 september) då ungdomarna kan ställa ut sina alster på 
"EnTrappaNer". Kommande aktiviteter blir en serie föreläsningar och workshops i värdegrund 
och medmänsklighet i samverkan med ungdomsmottagningen, familjecentralen, Tidaholms bostads 
AB och svenska kyrkan. Dessutom genomför biblioteket shared reading som syftar till att ge 
ungdomarna en djupare inblick/medvetenhet/kunskap inom ämnet.  

Satsningen avslutas vecka 45-46 i samband med Tidaholms kommuns tillsammansveckor.  

Målet med satsningen är att på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt ge ungdomarna möjlighet 
att på ett tidigt stadie bryta negativa mönster och beteende samt att ge ungdomarna nya normer 
och värderingar. Satsningen genomförs i samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

Satsningen kopplas till Folkhälsorådets prioriterade områden genom att ungdomarna aktivt själva 
ges möjlighet att arbeta med tidiga insatser och psykisk hälsa genom konstnärligt arbete, 
föreläsningar, workshops och utställning. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att skicka in ansökan om 

folkhälsomedel till Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om folkhälsomedel till projekt för att motverka psykisk ohälsa”, 
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-08-11. 

 Ansökan om folkhälsomedel till Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa. 
 Inbjudan Känslor och medmänsklighet. 

30



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/77 

2022-08-11 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Ansökan om folkhälsomedel till 
projekt för att motverka psykisk ohälsa 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka in ansökan om folkhälsomedel till 
Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa. 

 
Ärendet 
Många ungdomar lever idag med psykisk ohälsa, blir mobbade eller är på annat sätt utsatta. För att 
jobba med att utveckla medvetenheten och kunskapen bland ungdomar vad gäller att kunna prata 
om och uttrycka olika känslor de känner har en plan med förslag på aktiviteter under hösten tagits 
fram i samarbete mellan den öppna ungdomsverksamheten, stadsbiblioteket och skolan. Syftet är 
att visa på och ge verktyg till ungdomarna att själva kunna hantera känslor och våga uttrycka dem 
bland vänner, föräldrar och andra vuxna genom att utveckla ungdomarnas bemötande gentemot 
varandra. 

För att kunna genomföra planen ansöker kultur- och fritidsnämnden om 110 000 kr i 
folkhälsomedel från Folkhälsorådet. 

Utredning 
Under våren 2022 påbörjades arbetet med ett konstprojekt där ungdomarna gavs möjlighet att 
uttrycka sina känslor genom att måla. Under hösten planeras fortsättningen med start under 
Kulturhelg Tidaholm (16-18 september) då ungdomarna kan ställa ut sina alster på 
"EnTrappaNer". Kommande aktiviteter blir en serie föreläsningar och workshops i värdegrund 
och medmänsklighet i samverkan med ungdomsmottagningen, familjecentralen, Tidaholms bostads 
AB och svenska kyrkan. Dessutom genomför biblioteket shared reading som syftar till att ge 
ungdomarna en djupare inblick/medvetenhet/kunskap inom ämnet.  

Satsningen avslutas vecka 45-46 i samband med Tidaholms kommuns tillsammansveckor.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör ungdomar i åldern 13-19 år (högstadiet och gymnasiet) och bedöms påverka 
åldersgruppen positivt. 

Utredningens slutsatser 
Målet med satsningen är att på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt ge ungdomarna möjlighet 
att på ett tidigt stadie bryta negativa mönster och beteende samt att ge ungdomarna nya normer 
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och värderingar. Satsningen genomförs i samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

Satsningen kopplas till Folkhälsorådets prioriterade områden genom att ungdomarna aktivt själva 
ges möjlighet att arbeta med tidiga insatser och psykisk hälsa genom konstnärligt arbete, 
föreläsningar, workshops och utställning. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om folkhälsomedel till Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa. 
 Inbjudan Känslor och medmänsklighet. 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Ärendenummer: #2577 | Inskickat av: Tidaholms kommun kultur-och fritidsförvaltningen (CAROLA FREJ) (signerad) | Datum: 2022-06-22 10:40Sida  av 1 3

 Vilket belopp vill ni söka ?
110000

Folkhälsomedel - ansökan
Ärendenummer: #2577 | Inskickat av: Tidaholms kommun kultur-och fritidsförvaltningen (CAROLA 

FREJ) (signerad) | 2022-06-22 10:40

1. Ansökan

Sökt belopp

Vad är det ni ser som behöver utvecklas ?

Utveckla medvetenheten och kunskapen bland ungdomar vad gäller att kunna prata om och 
uttrycka olika känslor dom känner. Visa på och ge verktyg till ungdomarna att själva kunna 
hantera känslor och våga uttrycka dom bland vänner, föräldrar och andra vuxna. Utveckla 
ungdomarnas bemötande gentemot varandra och andra vad gäller talande språk, kroppsspråk, 
gester, m.m. Utveckla ungdomarna kunskap om och verktyg till att "tänka efter före".

Vad är syftet med satsningen ?

Många ungdomar lever idag med psykisk ohälsa, blir mobbade eller är på annat sätt är utsatta, 
vi vill genom satsningen uppmärksamma detta och arbeta med detta på ett ungdomligt sätt så 
att dom förstår och kan ta till sig. Att ge möjligheten till ungdomarna att växa in i vuxenvärlden 
med kanske andra normer o värderingar än dom delvis har idag. Vi vill på ett förebyggande och 
hälsofrämjande sätt ge ungdomarna möjlighet att på ett tidigt stadie bryta negativa mönster 
och beteende.
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Vad är målet med satsningen ?

Satsningens mål är att ungdomarna tidigt ska kunna se och ta ställning till vilka insatser som 
kan behövas för att motverka psykisk ohälsa. Vi vill med denna satsning öka ungdomarnas 
medvetenhet och vilja till att själva stärka sin självkänsla.

Beskriv konkret vad ni avser göra samt under vilken tidsperiod

Under våren 2022 har vi påbörjat satsningen genom att ge ungdomarna möjlighet att uttrycka 
sina känslor genom att måla. Under hösten vill vi fortsätta satsningen med start konsthelgen (16
/9-18/9) genom att ungdomarna då ställer ut sina alster på "EnTrappaNer". Satsningen fortsätter 
sedan med en serie föreläsningar/workshops i värdegrunder och medmänsklighet. Parallellt 
med detta kommer det genomföras share reading som syftar till att ge ungdomarna en djupare 
inblick/medvetenhet/kunskap inom ämnet. Under hösten kommer även 
ungdomsmottagningen, familjecentralen, Tidaholms bostads AB och kyrkan bjudas in till 
föreläsningarna för att "finnas där som vuxna" och visa att dom finns till för ungdomarna. Denna 
satsningen kommer att avslutas under vecka 45-46 då det infaller med Tidaholms kommuns 
tillsammansveckor. Satsningen genomförs i samarbete mellan EnTrappaNer (kultur och 
fritidsförvaltningen), stadsbiblioteket (kultur och fritidsförvaltningen) och skolan (barn och 
utbildningsförvaltningen).

Vilken är målgruppen för satsningen ?

Målgruppen för ansökan är ungdomar i åldern 13 -19 år ( Högstadiet samt Gymnasiet).

Beskriv satsningens totala kostnader och dess finansiering

Lokalhyra 12 000 kronor Bekostas av Kultur och fritidsförvaltningen

Personalkostnad 4*2 personal 9 600 kronor Bekostas av Kultur och fritidsförvaltningen

Lokal till vernissage 1 000 kronor Bekostas av Kultur och fritidsförvaltningen

Konstmaterial till vernissage 10.000 kronor Bekostas av Kultur och fritidsförvaltningen

Ordinarie skoltid Ges av Barn och utbildningsförvaltningen

Föreläsning *4 40 000 kronor Sökta medel

Konstnärlig handledare 40 000 kronor Sökta medel

Share reading 10 000 kronor Sökta medel

Fika 15 000 kronor Sökta medel

Vernissage Mingel 5 000 kronor Sökta medel
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Ärendenummer: #2577 | Inskickat av: Tidaholms kommun kultur-och fritidsförvaltningen (CAROLA FREJ) (signerad) | Datum: 2022-06-22 10:40Sida  av 3 3

 Notifieringar
E-post

 Telefon
0502-606206

 E-postadress
carola.frej@tidaholm.se

 För- & Efternamn
CAROLA FREJ

Kontaktperson

 Postnummer och ort
52231 Tidaholm

 Adress
Torggatan 26a

 Organisationsnummer
212000-1736

 Organisationens namn
Tidaholms kommun kultur-och 
fritidsförvaltningen

Beskriv hur satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade områden 
("psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt liv")

Satsningen kopplas till folkhälsorådets prioriterade områden genom att ungdomarna aktivt 
själva ges möjlighet att arbeta med tidiga insatser och psykisk hälsa genom konstnärligt arbete, 
föreläsningar, workshops och utställning.

2. Sökande

Sökande

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

CAROLA FREJNamn: 
196912245906Person ID: 

2022-06-22 10:40Datum: 
2559117ABA83E5C96FD3727148C1DFA38AE11FC2Signerad checksumma: 
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Känslor och medmänsklighet 

 

   Högstadiet         8 november kl. 12.30-15.30 i Stadsbibliotekets stora sal 

           9 november kl. 8.30-11.30 i Stadsbibliotekets stora sal 

    Gymnasiet         15 november kl. 12.30-15.30 i Stadsbibliotekets stora sal 

          16 november kl. 8.30-11.30 i Stadsbibliotekets stora sal 

 

Anmälan krävs. Anmälan görs till carola.frej@tidaholm.se.  

Sista anmälningsdag är 7 oktober. 

I samband med föreläsningarna kommer flera lokala  

verksamheter som finns till stöd för barn och unga  

att finnas på plats. Vi bjuder på fika! 

 

 

Elever i högstadiet och gymnasiet bjuds in till en föreläsning och workshop 

med författaren Maria Andersson som har skrivit böckerna ”Innanför 

västen” och ”Mellan väggarna” och grundat Orange Day MC.  

Föreläsningen handlar om hur vi bemöter varandra och om att förebygga 

psykisk ohälsa och våld. Syftet är att prata om känslor och att det finns hjälp 

att få när det behövs.  
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Under hösten sker också andra evenemang på tema  

Känslor och medmänsklighet: 

 

Shared reading 

I samband med föreläsningarna ordnas Shared reading för unga tillsammans 

med bibliotekspersonal på Stadsbiblioteket. Shared reading handlar om att 

dela sina känslor och tankar kring en gemensam text. 

 

Konstutställning 

Konstutställningen ”Känslor” av ungdomar ställs ut under Kulturhelgen den 

16-18 september på Entrappaner. Utställningen finns sedan kvar under hela 

hösten. 

 

 

Tips på material och länkar för arbete i skolan kopplat till temat: 

Hjälp till barn och unga - Tidaholms kommun 

Våld och övergrepp - Tidaholms kommun 

Policy mot våld i nära relation - Tidaholms kommun 

En kortlek fri från våld - Borås Stad 

Våldsprevention, unga | SKR 

Machofabriken: Kortversion | Machofabriken 

Handboken Inget att vänta på | Jämställdhetsmyndigheten 

 

 

Kontakt vid frågor: Carola Frej, tel. 0502-60 62 06 
 

  

Satsningen sker i samarbete med det lokala folkhälsorådet. 
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§ 57 Beslut om Remiss - Skaraborgs Kulturplan 
2030 
KFN 2022/66 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna framtaget förslag 

som remissvar angående Skaraborgs Kulturplan 2030. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030), samt Kulturstrategi Västra 
Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. I mars 2022 tog Direktionen beslut att anta 
Delregional Utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030, som fastställde målen att Skaraborg ska vara en 
attraktiv, robust och kompetensförsörjd delregion till 2030. Med effektmålen att nå 300 000 
invånare år 2030 och vara en arbetsmarknadsregion.  

Skaraborgs Kulturplan 2030 beskriver hur Skaraborg ska uppfylla delar av målen i den delregionala 
utvecklingsstrategin samt Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2020–2023. 
Skaraborgs Kulturplan 2030 är framarbetad i nära dialog med Kultur- och fritidschefsnätverket samt 
tjänstepersoner på Skaraborgs Kommunalförbund. Direktionen har vid särskilt tillfälle diskuterat 
innehåll och riktning. 

Direktionen remitterar härmed förslag Skaraborgs Kulturplan 2030. Fram till den 31 oktober 2022 
finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Kulturplanen utgår från Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023, samt 
Delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030. Planen fokuserar på tre samverkansområden 
med tillhörande insatsområden:  

1. Profilera Skaraborg genom kultur – genom att utveckla och främja den kulturella 
infrastrukturen, främja kulturella och kreativa näringar samt utveckla samarbeten 
nationellt och internationellt. 

2. Skapa attraktiva livsmiljöer – genom goda förutsättningar för platsutveckling, 
tvärsektoriellt arbete mellan samhällsplanering och kultur & fritid samt tillvarata 
kompetenser hos kulturella och kreativa näringar. 

3. Fler människor trivs och utvecklas – genom att öka kulturellt deltagande i samverkan med 
civilsamhället, öka delaktighet och inkludering för barn och unga samt främja jämlik tillgång 
till sociala nätverk och mötesplatser. 

De önskade effekterna av insatsområdena är att öka Skaraborgs attraktivitet genom ökat 
kulturutbud, bredd och kvalitet, attraktiva och spännande livsmiljöer, 300 000 invånare år 2030, 
förbättrad folkhälsa, inkludering av barn och unga samt ökad tillit i samhället. Dessa effekter 
stämmer väl överens med effektmålen i Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 2 av 3 

Sida 2 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tidaholms kommun har en riktlinje för Kultur, Idrott & Fritid från 2018, antagen av kultur- och 
fritidsnämnden. I riktlinjen beskrivs att kulturpolitiken ska: 

• främja alla möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
• främja kulturella och kreativa näringar 

Dessa punkter stämmer väl överens med de insatsområden som Skaraborgs kulturplan 2030 lyfter 
och förutsättningarna för att Tidaholms kommun ska kunna vara med och bidra till 
samverkansområdena är goda. 

I remissvaret ska följande frågeställningar besvaras:  

1. Fångar urvalet av insatsområden Skaraborgs utmaningar för att kunna uppfylla 
kulturplanens målsättningar? Finns behov att komplettera med ytterligare utmaning?  

Bedömningen är att profilera Skaraborg genom kultur, skapa attraktiva livsmiljöer samt att 
fler människor trivs och utvecklas stämmer väl med Delregional utvecklingsstrategi för 
Skaraborg 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023. Det 
stämmer även väl med de prioriteringar som Tidaholms kommun gör. 

2. Kommer föreslagna samverkansområden och behov av stärka Skaraborgs 
gemensamma arbete inom kulturområdet för att bidra till en ökad tillgång och utbud 
av kultur? 

Under förutsättning att kommunerna i Skaraborg lever upp till ambitionerna i Skaraborgs 
Kulturplan 2030 så finns absolut möjlighet att samverkansområdena kommer att leda till de 
önskvärda positiva effekter som beskrivs i planen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att lämna framtaget förslag på remissvar angående Skaraborgs Kulturplan 2030. 
- Per-Erik Vrang (M) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna framtaget förslag 

som remissvar angående Skaraborgs Kulturplan 2030. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Vrangs förslag.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 3 av 3 

Sida 3 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remissvar Skaraborgs Kulturplan 2030”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2022-08-05. 
 Missiv Skaraborgs Kulturplan 2030. 
 Remiss Skaraborgs Kulturplan 2030. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/66 

2022-08-05 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - remissvar Skaraborgs Kulturplan 
2030 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att lämna 
framtaget förslag på remissvar angående Skaraborgs Kulturplan 2030. 

Ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030), samt Kulturstrategi Västra 
Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. I mars 2022 tog Direktionen beslut att anta 
Delregional Utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030, som fastställde målen att Skaraborg ska vara en 
attraktiv, robust och kompetensförsörjd delregion till 2030. Med effektmålen att nå 300 000 
invånare år 2030 och vara en arbetsmarknadsregion.  

Skaraborgs Kulturplan 2030 beskriver hur Skaraborg ska uppfylla delar av målen i den delregionala 
utvecklingsstrategin samt Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2020–2023. 
Skaraborgs Kulturplan 2030 är framarbetad i nära dialog med Kultur- och fritidschefsnätverket samt 
tjänstepersoner på Skaraborgs Kommunalförbund. Direktionen har vid särskilt tillfälle diskuterat 
innehåll och riktning. 

Direktionen remitterar härmed förslag Skaraborgs Kulturplan 2030. Fram till den 31 oktober 2022 
finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Utredning 
Kulturplanen utgår från Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023, samt 
Delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030. Planen fokuserar på tre samverkansområden 
med tillhörande insatsområden:  

1. Profilera Skaraborg genom kultur – genom att utveckla och främja den kulturella 
infrastrukturen, främja kulturella och kreativa näringar samt utveckla samarbeten 
nationellt och internationellt. 

2. Skapa attraktiva livsmiljöer – genom goda förutsättningar för platsutveckling, 
tvärsektoriellt arbete mellan samhällsplanering och kultur & fritid samt tillvarata 
kompetenser hos kulturella och kreativa näringar. 

3. Fler människor trivs och utvecklas – genom att öka kulturellt deltagande i samverkan med 
civilsamhället, öka delaktighet och inkludering för barn och unga samt främja jämlik tillgång 
till sociala nätverk och mötesplatser. 
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De önskade effekterna av insatsområdena är att öka Skaraborgs attraktivitet genom ökat 
kulturutbud, bredd och kvalitet, attraktiva och spännande livsmiljöer, 300 000 invånare år 2030, 
förbättrad folkhälsa, inkludering av barn och unga samt ökad tillit i samhället. Dessa effekter 
stämmer väl överens med effektmålen i Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030. 

Tidaholms kommun har en riktlinje för Kultur, Idrott & Fritid från 2018, antagen av kultur- och 
fritidsnämnden. I riktlinjen beskrivs att kulturpolitiken ska: 

• främja alla möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
• främja kulturella och kreativa näringar 

Dessa punkter stämmer väl överens med de insatsområden som Skaraborgs kulturplan 2030 lyfter 
och förutsättningarna för att Tidaholms kommun ska kunna vara med och bidra till 
samverkansområdena är goda. 

Barnrättsbedömning 
Barn har rätt till kultur. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ger en 
universell definition av vilka rättigheter som ska gälla för alla barn i hela världen. Konventionen 
handlar om det enskilda barnets rättigheter, där alla mellan 0 och 18 år räknas som barn.  
 
Flera av artiklarna i barnkonventionen handlar om barns kulturella rättigheter. Artikel 31 erkänner 
barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.  

Skaraborgs Kulturplan 2030 berör alla barn mellan 0-18 år genom ökad delaktighet och 
inkludering för barn och unga samt främjande av jämlik tillgång. 

Utredningens slutsatser 
I remissvaret ska följande frågeställningar besvaras:  

1. Fångar urvalet av insatsområden Skaraborgs utmaningar för att kunna uppfylla 
kulturplanens målsättningar? Finns behov att komplettera med ytterligare utmaning?  

Bedömningen är att profilera Skaraborg genom kultur, skapa attraktiva livsmiljöer samt att 
fler människor trivs och utvecklas stämmer väl med Delregional utvecklingsstrategi för 
Skaraborg 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023. Det 
stämmer även väl med de prioriteringar som Tidaholms kommun gör. 

2. Kommer föreslagna samverkansområden och behov av stärka Skaraborgs 
gemensamma arbete inom kulturområdet för att bidra till en ökad tillgång och utbud 
av kultur? 
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Under förutsättning att kommunerna i Skaraborg lever upp till ambitionerna i Skaraborgs 
Kulturplan 2030 så finns absolut möjlighet att samverkansområdena kommer att leda till de 
önskvärda positiva effekter som beskrivs i planen. 

Beslutsunderlag 
 Missiv Skaraborgs Kulturplan 2030. 
 Remiss Skaraborgs Kulturplan 2030. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2022-05-24 

 
DIARIENUMMER 

SKBKF2022.0039 
 

 

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 
• E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 

MISSIV 

Remiss Skaraborgs Kulturplan 2030 
Bakgrund 
Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030), samt Kulturstrategi Västra 
Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. I mars 2022 tog Direktionen beslut att anta 
Delregional Utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030, som fastställde målen att Skaraborg ska 
vara en attraktiv, robust och kompetensförsörjd delregion till 2030. Med effektmålen att vi 
ska ha nått 300 000 invånare och vara en arbetsmarknadsregion.  

Skaraborgs Kulturplan 2030 beskriver hur Skaraborg ska uppfylla delar av målen i den 
delregionala utvecklingsstrategin samt Kulturstrategi Västra Götaland - och regional 
kulturplan 2020–2023. Skaraborgs Kulturplan 2030 är framarbetad i nära dialog med 
Kultur- och fritidschefsnätverket, samt tjänstepersoner på Skaraborgs Kommunalförbund. 
Direktionen har vid särskilt tillfälle diskuterat innehåll och riktning.  

Remiss 
Direktionen remitterar härmed förslag Skaraborgs Kulturplan 2030. I remissvaret ska 
följande frågeställningar besvaras: 

1. Fångar urvalet av insatsområden Skaraborgs utmaningar för att kunna uppfylla 
kulturplanens målsättningar? Finns behov att komplettera med ytterligare 
utmaning? 
 

2. Kommer föreslagna samverkansområden och behov av stärka Skaraborgs 
gemensamma arbete inom kulturområdet för att bidra till en ökad tillgång och utbud 
av kultur? 

Fram till den 31 oktober 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via e-post: 

- info@skaraborg.se 

Märk remissvaret med: 

”Remissvar Skaraborgs Kulturplan 2030 – SKBKF2022.0039” 

Med Vänlig Hälsning 

 

Katarina Jonsson   Kristofer Svensson 

Förbundsordförande   Förbundsdirektör 
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Inledning 
Bakgrund 
Skaraborgs kulturplan utgår från Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020–2023, som är en övergripande strategi för det regionala kulturarbetet i Västra 
Götaland. Genom att ta fram en delregional kulturplan kan vi tillsammans kraftsamla i 
Skaraborg. Planen tar sin utgångspunkt i Delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 
2030 och dess tre övergripande mål och sex samverkansområden.  

Kulturplanen omfattar inte all utveckling, utan fokuserar på områden som behöver 
genomföras i samverkan på Skaraborgsnivå. Den är utformad för att ta höjd för det vi ännu 
inte känner till, liksom för förändringar och skiftningar i samhället. 

Syfte 
Syftet med planen är att skapa genomförandekraft genom samverkan mellan Skaraborgs 
kommuner och andra aktörer, kring de insatser som identifieras.  

Aktualisering 
Skaraborgs Kulturplan ska främja en långsiktig hållbar utveckling av Skaraborg. 
Kulturplanen ska utvärderas år 2026 för att säkerställa riktningen mot de övergripande 
målen. Om det finns behov kan planen revideras.  

Vilka omfattas av kulturplanen? 
Kulturplanen vänder sig till Skaraborgs kommuner och andra relevanta organisationer och 
fungerar som vägledning och inspiration för de som vill vara en del av det gemensamma 
arbetet för att utveckla Skaraborg.   

Kulturplanen ska främja till att utveckling genomförs i samverkan med kulturlivet och dess 
organisationer, Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund, akademi, det 
civila samhället, Västra Götalandsregionen samt andra berörda 
myndigheter/organisationer. Vi har alla olika ansvar, resurser och kunskaper. Planen är 
plattformen för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande. 

Skaraborgs Kommunalförbunds roll 
Kulturplanen är styrande för Skaraborgs Kommunalförbunds prioriteringar inom det 
kulturstrategiska arbetet och fördelning av delregionala utvecklingsmedel inom kultur.  

Samverkan kring genomförandet av kulturplanen bygger på förståelse och ömsesidig respekt 
mellan olika aktörer med avseende på roller och mandat. Under tidsperioden fram till 2030 
behövs ett pågående och respektfullt samtal om roller och ansvar mellan berörda aktörer.  

Skaraborgs Kommunalförbund har, baserat på sin förbundsordning, ett ansvar att samordna 
utveckling genom tillitsfull samverkan med kommunerna och andra aktörer.  
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Så här läser du kulturplanen 
Kulturplanen bygger, vilket också anges ovan, på den delregionala utvecklingsstrategin för 
Skaraborg och ansluter sig till dess vision, delregionala mål och delregionala prioriteringar. 

Kulturplanen pekar ut riktningen för det gemensamma arbetet för Skaraborgs utveckling. 

Skaraborgs samverkansområden anger vad vi behöver samverka kring för att uppnå 
målen.  

Insatsområden beskriver de prioriteringar som görs inom samverkansområdena.  

Önskade effekter anger vilka förändringar som skall uppnås inom samverkansområdet. 

Samverkansområdena, deras insatsområden och önskade effekter fastställs av direktionen 
för Skaraborgs Kommunalförbund.  

Regionala styrdokument som påverkar Skaraborg 
Regional vision: Det goda livet 
Vision Västra Götaland – Det goda livet, är en vision för Västra Götaland.  

Det centrala inslaget i visionen är ”Det goda livet”. Det definieras enligt följande; En god 
hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god 
miljö där de förnybara systemen värnas – naturen, boendet och arbetslivet, möta behoven 
hos barn och ungdomar, uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv. 

Kulturstrategi Västra Götaland- och kulturplan 2020–2023 
Kulturstrategi Västra Götaland utgår från två principer, armkrok och armlängds avstånd, 
genom vilka den understryker vikten av samverkan respektive tillit. Tillsammans med 
delregioner och kommuner bidrar VGR:s kulturnämnd till utvecklandet av kulturens 
infrastruktur i regionen, ett sammanhållande och sammanhängande nät av 
kulturverksamheter. Fem perspektiv är vägledande för Västra Götalandsregionens 
kulturpolitik: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk 
potential och regional profilering. För att dessa ska bli verklighet utpekas fem områden som 
strategiska och av särskild vikt. Vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteten, 
nyttja tekniken och öka internationaliseringen.  

Kultursamverkansmodellen 
Kultursamverkansmodellen är till för att decentralisera inflytandet inom kulturpolitiken. 
Den är ett exempel på flernivåsamverkan mellan stat, regioner, kommunalförbund och 
kommuner, och förutsätter även dialog med det civila samhället, yrkesverksamma 
konstnärer och organisationer. Modellen möjliggör för regionerna att göra egna 
prioriteringar och skapar utrymme för regionala variationer. Kultursamverkansmodellen 
syftar till att flytta kulturpolitiken närmare medborgarna. Regioner tar i samverkan med 
kommuner och kommunalförbund fram en flerårig regional kulturplan. Samråd ska ske med 
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civilsamhälle och kulturskapare. Genom att den reglerar det statliga stödet till regional 
kulturverksamhet är kultursamverkansmodellen central för ett vitalt regionalt kulturliv. 

 

Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030 
Övergripande mål 1: Skaraborg är synligt i världen och skaraborgarna trivs och 
utvecklas 
Skaraborg är en attraktiv region för invånare och näringsliv med en smidig vardag, där hög 
kvalitet kännetecknar skola och kultur, och med en väl fungerade social omsorg och 
infrastruktur.  

Övergripande mål 2: Skaraborg är en industriregion i världsklass där befintliga 
företag är framgångsrika, nya etablerar sig och dit människor flyttar. 
Företagen i Skaraborg är framgångsrika. En del av dem är världsledande i processer eller 
produkter.  Skaraborg är en region med god och kommunöverskridande samhällsplanering 
som skapar förutsättningar för det goda livet och hållbar utveckling, till exempel 
etableringar och inflyttning. 

Övergripande mål 3: Skaraborg är globalt konkurrenskraftigt genom att möta 
kompetensbehoven för ett arbetsliv i omställning och en värld i förändring. 
Skaraborg är känt som en arbetsmarknadsregion där intressanta branscher och 
arbetsplatser attraherar en mångfald av företag, människor och kompetenser att vilja verka 
och utvecklas här. 

Effektmål: 

1. Skaraborg är en arbetsmarknadsregion, Sveriges fjärde största 
2. Skaraborg har 300 000 invånare 
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Begreppsförklaring 
 

Kulturella och Kreativa näringar 

Enligt Tillväxtverkets definition ingår i kulturella och kreativa näringar; arkitektur, turism- 
och besöksnäringar, mode, design, film, foto, dator- och Tv-spel, media, musik, måltid, 
upplevelsebaserat lärande, litteratur samt scenkonst.  

Kulturens infrastruktur 

Den kulturella infrastrukturen kan sägas utgöras dels av kulturinstitutioner av olika slag 
som är mer eller mindre offentligt finansierade (från statligt, regionalt eller kommunalt håll) 
samt andra lokaler för mötesplatser och andra arbetsplatser t ex replokaler, verkstäder, 
träningslokaler och inspelningsstudios), dels de kulturverksamheter som utgörs av olika 
satsningar på kulturskapares villkor runt om i landet såsom kompetensutvecklingsinsatser, 
centrumbildningar, inkubatorer osv och det s k ”fria” kulturlivet. 
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Samverkansområden 
 

Samverkansområde 1: Profilera Skaraborg genom kultur 
Skaraborg 2030 är en plats där kulturen är viktig för livsmiljön och ett effektivt instrument 
för förnyelsekraften. Utveckling av kulturens infrastruktur prioriteras för att skapa vidgat 
deltagande och ett kulturutbud med hög kvalitet. Samtidskonsten, natur- och kulturarvet är 
viktiga delar för att bygga stolthet över vilka vi är och för profileringen av Skaraborg som en 
livskraftig, modig och inkluderande plats. Kulturlivet i Skaraborg tar plats i det offentliga 
rummet, både genom tillfälliga uttryck och händelser samt permanent i form. Det är centralt 
för att skapa förutsättningar för det goda livet och hållbar utveckling, till exempel när det 
gäller ökad befolkning och etablering.   

I Skaraborg finns ett utvecklat samarbete mellan besöksnäring och kultur. som levererar 
Högkvalitativa produkter som bidrar till fler besökare och befolkning. Vi har en stark 
lyskraft genom väl utvecklat samarbete med nationella och internationella 
kulturinstitutioner och aktörer, som bidrar till ett spännande kulturliv.  

Insatsområden Profilera Skaraborg genom kultur: 

I Skaraborg profilerar vi oss genom att tillsammans:  

• Öka tillgängligheten till och skapa förutsättningar för att utveckla och främja 
befintliga och nya infrastrukturer inom kulturen i Skaraborg. 

• Främja goda förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna och 
besöksnäring genom nätverksstärkande insatser.  

• Möjliggöra för Skaraborgs invånare och besökare att ta del av ett större kulturutbud 
genom att utveckla samarbeten nationellt och internationellt.  

Önskade effekter Profilera Skaraborg genom kultur: 

• Skaraborg ska bli mer attraktivt genom ökat utbud av innovativa, kreativa och 
attraktiva produkter och upplevelser av hög kvalitet inom besöksnäring och kultur. 

• Ökad attraktivitet genom att kultur, med kvalitet och bredd, blomstrar i hela 
Skaraborg.  

• Ökad andel nationella och internationella samarbeten inom kultur som bidrar till 
ökad attraktivitet för befolkning och näringsliv.  
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Samverkansområde 2: Skapa attraktiva livsmiljöer 
Skaraborg är 2030 en region där samhällsplanering och attraktiva livsmiljöer skapar 
förutsättningar för det goda och hälsofrämjande livet och hållbar utveckling. Genom väl 
gestaltade och hållbara natur-, kultur- och stadsmiljöer, är Skaraborg en attraktiv region att 
bo, leva och växa i. Både natur- och kulturmiljöer bidrar till att främja folkhälsa och rörelse, 
vilket ger förutsättningar för en välmående befolkning. Vi skapar spännande och modiga 
miljöer genom att använda kreativ och konstnärlig kompetens.  

Insatsområden Skapa attraktiva livsmiljöer  

I Skaraborg skapas attraktiva livsmiljöer genom att tillsammans:  

• Skapa goda förutsättningarna för platsutveckling och upplevelser genom att främja 
initiativ för det. 

• Främja kompetensutvecklingsinsatser och utveckla arbetssätt i kommunerna för 
tvärsektoriellt arbete mellan samhällsplanering, kultur & fritid och andra relevanta 
sektorer.   

• Tillvarata och nyttja kompetenser hos kulturella och kreativa näringar för att 
åstadkomma attraktiva livsmiljöer. 

Önskade effekter Skapa attraktiva livsmiljöer 

• Ökad attraktivitet genom att Skaraborg har attraktiva och spännande miljöer.  

• Ökad kompetens hos kommunerna kring tvärsektoriellt arbete för att åstadkomma 
utveckling av livsmiljöer. 

• Ökad befolkning i Skaraborg till 300 000 invånare år 2030.   
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Samverkansområde 3: Fler människor trivs och utvecklas 
År 2030 ges varje människa likvärdiga förutsättningar att under hela livet må bra, utvecklas, 
delta i kulturlivet och ha en meningsfull fritid.   

Här finns en välutvecklad samverkan mellan civilsamhälle, kommuner, kulturorganisationer 
och företag som möjliggör inkludering och delaktighet till sociala nätverk och såväl fysiska 
som digitala mötesplatser och upplevelser för alla i Skaraborg.  Tillgången till mötesplatser 
och att inkluderas i sociala sammanhang främjar hälsan och välbefinnandet, och möjliggör 
för människor att utvecklas och skapa tillit till andra människor och samhället.  

Digitala möjligheter skapar goda förutsättningar för att utveckla och tillgängliggöra 
kulturutbudet för fler människor.  

Här prioriteras att Skaraborgs barn och ungas har likvärdiga möjlighet till att vara 
inkluderade och delaktiga i samhället och ha en meningsfull fritid.  

Insatsområden Fler människor trivs och utvecklas  

I Skaraborg ökas människors trivsel och utveckling genom att tillsammans:   

• Främja och öka kulturellt deltagande genom att utveckla kontinuerlig dialog med 
civilsamhället. 

• Främja initiativ som utvecklar samverkan för och med barn och unga genom att 
skapa goda möjligheter för att öka delaktighet och inkludering i samhället i hela 
Skaraborg.  

• Främja en jämlik tillgång till sociala nätverk och mötesplatser mellan människor.  

Önskade effekter Fler människor trivs och utvecklas 

• Ökad delaktighet till kultur- och fritidsutbud, som bidrar till förbättrad folkhälsa.  

• Ökad inkludering av barn och unga för kultur i samverkan med skolan och andra 
aktörer. 

• Ökad tillit mellan människor, till samhället och till demokratin.  
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Så här arbetar Skaraborgs Kommunalförbund med planen 
Under planperioden prioriterar Skaraborgs Kommunalförbund att 

- Undersöka utvecklingsmöjligheter kring nationell och internationell samverkan.  

Flernivåsamverkan kallas även samhällsstyrning och är mer horisontell och nätverksbaserad 
än formell styrning. Nivåerna – internationell, nationell, regional och kommunal – 
interagerar idag sinsemellan och utvecklar gemensamma intressen i direkt samarbete. 
Flernivåsamverkan bygger på delaktighet och kan innehålla konsultationer, inkluderande 
beslutsprocesser och medborgardialog. 

Under planperioden prioriterar Skaraborgs Kommunalförbund 

- samverkan mellan nivåer och politikområden för att utveckla kulturen och öka 
deltagandet i kulturlivet. Kulturpolitiken behöver aktivt interagera med andra 
politikområden för att visa på kulturens förnyelsekraft och kapacitet i 
samhällsutvecklingen. 

- Utveckla former för delregional dialog och samverkan för Skaraborgs kommuners 
Kulturnämnder.  

Eftersom det delregionala uppdraget är dynamiskt och regelbundet inkluderar nya frågor 
och perspektiv, behöver det finnas en väl fungerande samverkan, dels mellan administrativa 
och nivåer, dels mellan olika politikområden.  

Under planperioden prioriterar Skaraborgs Kommunalförbund 

- Undersöka samverkan med organisationer och aktörer i den kulturella 
infrastrukturen som verkar med ett större uppdrag eller över en större geografisk 
yta.  

- Arbeta för att öka tillgängligheten till Skaraborgs kulturutbud och platser.  
- Att säkra projekt och resurser för att genomföra kulturplanen.  

Kommunerna har det grundläggande offentliga ansvaret och den avgörande 
basfinansieringen för det lokala kulturlivet. Beslut ska tas så nära invånaren som möjligt – 
det som bäst görs på kommunal nivå ska hanteras där. Delregionala insatser kompletterar 
och stärker den kommunala kulturpolitiken för att ta tillvara synergier och skapa mervärde. 
Det delregionala perspektivet har en unik förutsättning i att kombinera markkontakt med 
överblick. 

En viktig roll för Skaraborgs Kommunalförbund kommer därför att vara att bidra till 
utveckling i form av projekt och säkra resurser för att säkerställa genomförandet av planen. 
Kommunerna och andra aktörer är de som har genomförandekraften både i och genom 
ordinarie verksamheter och eget utvecklingsarbete. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 58 Beslut om ansökan från BK Tranan om bidrag 
för användande av Gotlandsränna 
KFN 2022/70 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till BK 

Tranan för merkostnad av banhyra vårterminen 2022 med 4 355 kr.  

Sammanfattning av ärendet 
BK Tranan ansöker om bidrag för täckning av banhyra för vårterminen 2022. BK Tranan använder 
sig av en så kallad Gotlandsränna för personer med särskilda behov. Vanligtvis är det två bowlare 
per bana. Då rännan används är det endast en bowlare per bana. För att kompensera för den 
merkostnad som uppstår då rännan används ansöker BK Tranan om bidrag för den kostnaden. BK 
Tranan ansöker om 4 355 kr för vårterminen 2022. 

BK Tranan bedriver en viktig verksamhet som är inkluderande. Därför bedöms det vara av vikt att 
ge bidrag för den merkostnad som uppstår i samband med användande av en så kallad 
Gotlandsränna. Sammanlagt har Gotlandsrännan använts vid 67 tillfällen under vårterminen 2022 
av 6 bowlare. Summan uppgår då till 4 355 kr. Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att 
det finns ett tak på 10 000 kr/år/förening (2022/70) för denna typ av bidrag. BK Tranan har inte 
tidigare under 2022 ansökt om bidrag för banhyra. 

Den merkostnad som uppstår i samband med användande av så kallad Gotlandsränna bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. BK Tranan kan då erbjuda 
personer med särskilda behov att bowla för samma kostnad även om det endast är en bowlare 
per bana.  

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

för merkostnad av banhyra vårterminen 2022 med 4 355 kr.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna”, 

enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna, 2022-06-20. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/70 

2022-08-12 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, Enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från BK Tranan om 
bidrag för användande av Gotlandsränna 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till BK Tranan för merkostnad av 
banhyra vårterminen 2022 med 4 355 kr.  

Ärendet 
BK Tranan ansöker om bidrag för täckning av banhyra för vårterminen 2022. BK Tranan använder 
sig av en så kallad Gotlandsränna för personer med särskilda behov. Vanligtvis är det två bowlare 
per bana. Då rännan används är det endast en bowlare per bana. För att kompensera för den 
merkostnad som uppstår då rännan används ansöker BK Tranan om bidrag för den kostnaden. BK 
Tranan ansöker om 4 355kr för vårterminen 2022. 

Utredning 
BK Tranan bedriver en viktig verksamhet som är inkluderande. Därför bedöms det vara av vikt att 
ge bidrag för den merkostnad som uppstår i samband med användande av en så kallad 
Gotlandsränna. Sammanlagt har Gotlandsrännan använts vid 67 tillfällen under vårterminen 2022 
av 6 bowlare. Summan uppgår då till 4 355 kr. Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att 
det finns ett tak på 10 000 kr/år/förening (KOF 2017/70) för denna typ av bidrag. BK Tranan har 
inte tidigare under 2022 ansökt om bidrag för banhyra. 

Barnrättsbedömning 
Det är viktigt att tillgänglighetsanpassa verksamheter så att så många som möjligt kan utöva 
idrotten. 

Utredningens slutsatser 
Den merkostnad som uppstår i samband med användande av så kallad Gotlandsränna bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. BK Tranan kan då erbjuda 
personer med särskilda behov att bowla för samma kostnad även om det endast är en bowlare 
per bana. Ansökt belopp uppgår till 4 355 kr.  

Beslutsunderlag 
 Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna, 2022-06-20. 

 

56



Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Sändlista 
BK Tranan 
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Sidan 1 av 3

Copyright Rbok AB 2022

Bidragsansökan: 112142

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: BK Tranan (802461-1157)

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?

  50

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

  50

Vad gäller din ansökan?

Tillgänglighetsanpassning

Här beskriver du vad din ansökan gäller

BK Tranan ansöker om utvecklingsbidrag för användande av sk Gotlandsränna våren 2022. 

Sammanlagt 6 bowlare har använt den. Sammantaget 67 tillfällen*65:-/tillfälle blir 4355kr.
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Copyright Rbok AB 2022

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-06-30

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

doc02947120220620083846.pdf

Ansökt belopp

4 355 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Copyright Rbok AB 2022

Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-06-20 09:28

Åsa Sjögren

Handläggare ändrad Inskickad
2022-06-20 08:42

Ärendet skapades Inskickad
2022-06-20 08:42
Daniel Andersson
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 59 Beslut om ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart 
tumblinggolv 
KFN 2022/73 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till 

Tidaholms Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart 
tumblinggolv vilket blir 77 550 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av 
kvitton. Sista datum för redovisning 2022-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap ansöker om bidrag till ett höj- och sänkbart tumblinggolv för att 
kunna ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. Ansökt belopp uppgår till 258 500 kr. 

Tidaholms Gymnastiksällskap anger i ansökan att ett höj- och sänkbart tumblinggolv utvecklar 
verksamheten på så sätt att de kan ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. I samband 
med att en hoppgrop kommer att anläggas finns behovet att kunna hissa upp tumblinggolvet för 
att möjliggöra ytan också till hopp. På det viset utvecklas verksamheten för såväl trupp som 
artistisk gymnastik och ungdomsgymnastik.  

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. 

Ett höj- och sänkbart tumblinggolv bedöms vara en utveckling av verksamheten genom att 
Tidaholms Gymnastiksällskap då kan bedriva fler träningsverksamheter vid samma redskap vilket 
bedöms gagna alla barn och ungdomar i deras verksamhet. Därav bedöms ansökan vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Det bör dock beaktas att 
Tidaholms Gymnastiksällskap under år 2017 erhöll bidrag på 16 200 kr för inköp av ett begagnat 
tumblinggolv.   

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för ett höj- och sänkbart tumblinggolv uppgår 
till 258 500 kr. 30 % av kostnaden blir 77 550 kr. 

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

Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart tumblinggolv 
vilket blir 77 550 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-11-30. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och 

sänkbart tumblinggolv”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv, 

2022-06-22. 
 Offert höj- och sänkbart tumblinggolv, 2022-06-22. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/73 

2022-08-12 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, Enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart 
tumblinggolv 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap 
med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart tumblinggolv vilket blir 77 550 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-11-30. 

Ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap ansöker om bidrag till ett höj- och sänkbart tumblinggolv för att 
kunna ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. Ansökt belopp uppgår till 258 500 kr. 

Utredning 
Tidaholms Gymnastiksällskap anger i ansökan att ett höj- och sänkbart tumblinggolv utvecklar 
verksamheten på så sätt att de kan ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. I samband 
med att en hoppgrop kommer att anläggas finns behovet att kunna hissa upp tumblinggolvet för 
att möjliggöra ytan också till hopp. På det viset utvecklas verksamheten för såväl trupp som 
artistisk gymnastik och ungdomsgymnastik. Kostnaden beräknas till 258 500 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 
Tidaholms Gymnastiksällskap bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Ett nytt 
tumblinggolv kan ytterligare utveckla deras verksamhet och bedöms därav påverka alla barn och 
ungdomar i verksamheten positivt. 

Utredningens slutsatser 
Ett höj- och sänkbart tumblinggolv bedöms vara en utveckling av verksamheten genom att 
Tidaholms Gymnastiksällskap då kan bedriva fler träningsverksamheter vid samma redskap vilket 
bedöms gagna alla barn och ungdomar i deras verksamhet. Därav bedöms ansökan vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Det bör dock beaktas att 
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0502-60 60 00

Tidaholms Gymnastiksällskap under år 2017 erhöll bidrag på 16 200 kr för inköp av ett begagnat 
tumblinggolv.   

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för ett höj- och sänkbart tumblinggolv uppgår 
till 258 500 kr. 30 % av kostnaden blir 77 550 kr. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv, 

2022-06-22. 
 Offert höj- och sänkbart tumblinggolv, 2022-06-22. 

Sändlista 
Tidaholms Gymnastiksällskap 
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Copyright Rbok AB 2022

Bidragsansökan: 113761

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 Gymnastiksällskap (867200-4879)

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?

  207

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

  50

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Höj och sänkbart tumblinggolv. För att kunna ha flera träningsverksamheter vid samma redskap

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-10-31
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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

Oppert telfer.pdf

Ansökt belopp

258 500 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner

66



Sidan 3 av 3

Copyright Rbok AB 2022

Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-06-30 10:47

Åsa Sjögren

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-06-22 15:51

Kent Ödvall

Handläggare ändrad Inskickad
2022-06-22 15:51

Ärendet skapades Påbörjad
2022-06-22 15:49

Kent Ödvall
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 60 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till inköp av 5-mannamål 
KFN 2022/74 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till IFK 

Tidaholm med max 30 % av ansökt belopp till inköp av 5-mannamål vilket blir 8 243 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag för inköp av 2 stycken 5-mannamål för att kunna bedriva 
träningar för barn i åldern 4-9 år. Ansökt belopp uppgår till 27 475 kr. 

IFK Tidaholm ansöker om bidrag för inköp av 2 stycken 5-mannamål till sin knatteplan. I ansökan 
uppger föreningen att målen ska användas till träningar för barn i åldern 4-9 år.  

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. 

Inköp av nya 5-mannamål bedöms vara en utveckling av verksamheten som gagnar föreningens 
barn- och ungdomsverksamhet, i synnerhet barn i åldern 4-9 år. Att införskaffa mål till en specifik 
målgrupp bedöms vara bidragsgrundande då det utvecklar verksamheten och möjliggör 
verksamhet som är anpassad för målgruppen. Därav bedöms ansökan vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för 2 stycken 5-mannamål uppgår till 27 475 
kr. 30 % av kostnaden blir 8 243 kr. 

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

Tidaholm med max 30 % av ansökt belopp till inköp av 5-mannamål vilket blir 8 243 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-11-30. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till inköp av 5-mannamål”, 

enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till inköp av 5-mannamål, 2022-06-29. 
 Offert 5-mannamål, 2022-06-29. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/74 

2022-08-12 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, Enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till inköp av 5-mannamål  
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IFK Tidaholm med max 30 % av 
ansökt belopp till inköp av 5-mannamål vilket blir 8 243 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-11-30. 

Ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag för inköp av 2 stycken 5-mannamål för att kunna bedriva 
träningar för barn i åldern 4-9 år. Ansökt belopp uppgår till 27 475 kr. 

Utredning 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag för inköp av 2 stycken 5-mannamål till sin knatteplan. I ansökan 
uppger föreningen att målen ska användas till träningar för barn i åldern 4-9 år. Kostnaden 
beräknas till 27 475 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 
Nya 5-mannamål bedöms påverka barn i de yngre åldrarna 4-9 år positivt då de kan använda mål 
som är anpassade för åldersgruppen. 

Utredningens slutsatser 
Inköp av nya 5-mannamål bedöms vara en utveckling av verksamheten som gagnar föreningens 
barn- och ungdomsverksamhet, i synnerhet barn i åldern 4-9 år. Att införskaffa mål till en specifik 
målgrupp bedöms vara bidragsgrundande då det utvecklar verksamheten och möjliggör 
verksamhet som är anpassad för målgruppen. Därav bedöms ansökan vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för 2 stycken 5-mannamål uppgår till 27 475 
kr. 30 % av kostnaden blir 8 243 kr. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till inköp av 5-mannamål, 2022-06-29. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

 Offert 5-mannamål, 2022-06-29. 

Sändlista 
IFK Tidaholm 
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Bidragsansökan: 115256

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: IFK TIDAHOLM (867200-3822)

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?

  235

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

  210

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

2 st mål till 5-mann för att kunna bedriva träningar för barn i ålder 4-9 år.

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-07-29
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Finns det övrig finansiering för arbetet? Om JA, beskriv.

Egen budget

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

Offerter 20220661.pdf

Ansökt belopp

27 475 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-06-30 10:57

Åsa Sjögren

Handläggare ändrad Inskickad
2022-06-29 22:58

Ärendet skapades Inskickad
2022-06-29 22:58

Tobias Larsson
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SE556207666001Momsnr:

Valuta: SEK

Säljare

PE Fritt vårt lager i Göteborg.
Leveransvillkor vid order om hela denna offert

Planerad leveransdatum Leveranssätt

st.
PAR

Giltighet

2022-05-01

Offert

IFK Tidaholm
Tidavallen
522 37  TIDAHOLM

20220661

Vi förbehåller oss rätten att, i fall av Brexit, vi får höjt kostnadsläge,

Org.nr.:
Postgiro:
Bankgiro:

Telefax:
Telefon:

917026-7
550-9732

031-87 87 98
031-87 70 70Svensk JORDELIT AB

Gamla Almedalsvägen 21 C
412 63 GÖTEBORG

100,0

556207-6660

Att betala:

Moms:

Summa:

Jan Antonsson

Patrik
Betalningsvillkor

Kundnr

Er referens

Vår referens

Offertdatum

10 990,00
1 598,00

2022-04-01

30 dagar netto

20522

Summaà-prisSpecifikationAntalArtikel

27 475,00

5 495,00

21 980,00

21 980,00
0,00

2
1

Mål 5-5 SMARTLIFT 1,5 m. Naturaluminium - Djup 60x150
Målnät 5 SMARTLIFT 3mm (1,5m.) PP knutlöst 100 mm. VIT

JE0002-5SA
JE0008-5S3

Vi hoppas att denna offert skall leda till en beställning från er
vilken vi kommer att ägna den största omsorg

Patrik Ewerstein

Härmed har vi nöjet att offerera enligt överenskommelse:

Villkor:
Denna offert gäller endast i sin helhet.

i efterhand justera dessa priser. I de fallet kan du välja att kanselera denna offert/order.

Gamla Almedalsvägen 21C 412 63 Göteborg
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 61 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 
anstånd med redovisning 
KFN 2021/90 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga sista datum för 

redovisning till 2022-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i oktober 2021 bidrag till Tidaholms GIF för att iordningställa 
5-mannaplan, sargplan och teknikplan. Sista datum för redovisning var 2022-03-31. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars att förlänga sista datum för redovisning till 2022-06-
30. 

Tidaholms GIF skickade i juni in ansökan om anstånd med redovisning till 2022-08-31 då projektet 
ännu inte är klart. Föreningen uppger att det har blivit fördröjning av hjälp från utomstående 
maskiner. I augusti skickade föreningen in ny ansökan om anstånd med redovisning till 2022-10-31 
på grund av ytterligare fördröjning av hjälp från utomstående maskiner och ideellt arbete. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga sista datum för 

redovisning till 2022-10-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF om anstånd med redovisning”, enhetschef 

Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2022-08-19. 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2022-06-30. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 

anstånd med redovisning”, 2022-03-29. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92/2021 ”Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 

bidrag till iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod”, 2021-
10-12. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2021/90 

2022-08-12 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, Enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms GIF om 
anstånd med redovisning 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga sista datum för redovisning till 2022-10-
31. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i oktober 2021 bidrag till Tidaholms GIF för att iordningställa 
5-mannaplan, sargplan och teknikplan. Sista datum för redovisning var 2022-03-31. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars att förlänga sista datum för redovisning till 2022-06-
30. 

Tidaholms GIF skickade i juni in ansökan om anstånd med redovisning till 2022-08-31 då projektet 
ännu inte är klart. Föreningen uppger att det har blivit fördröjning av hjälp från utomstående 
maskiner. I augusti skickade föreningen in ny ansökan om anstånd med redovisning till 2022-10-31 
på grund av ytterligare fördröjning av hjälp från utomstående maskiner och ideellt arbete. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2022-08-19. 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2022-06-30. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 

anstånd med redovisning”, 2022-03-29. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92/2021 ”Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 

bidrag till iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod”, 2021-
10-12. 

Sändlista 
Tidaholms GIF 
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From:                                 Åsa Sjögren
Sent:                                  Tue, 23 Aug 2022 11:27:20 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Tidaholms GIF

 

Från: per@tidaholmsgif.se <per@tidaholmsgif.se> 
Skickat: den 19 augusti 2022 08:38
Till: Daniel Andersson <daniel.andersson@tidaholm.se>
Ämne: Tidaholms GIF 
 
Hej Daniel! 
 
Ärende nr 26877 skulle vara slutbesiktigat den  31/8. 
P.g.a yttre hjälp från utomstående maskiner och ideellt  
arbete hinner vi inte göra detta. 
Vi ber därför om ytterligare uppskov  till den 31/10. 
 
Mvh Arne Lundgren genom Per Danielsson TGIF 
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Daniel Andersson
Sent:                                  Thu, 30 Jun 2022 07:47:50 +0200
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             VB: Tidaholms GIF Ärende nr: 26877

 
 
Daniel Andersson 
Enhetschef Fritid 
0502-60 62 07 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter 

När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter 
 

 

Från: per@tidaholmsgif.se <per@tidaholmsgif.se> 
Skickat: den 30 juni 2022 07:30
Till: Daniel Andersson <daniel.andersson@tidaholm.se>
Ämne: Tidaholms GIF Ärende nr: 26877 
 
Hej Daniel! 
Ärende nr 26877 skulle vara slutbesiktning av idag 30/6. 
P.g.a yttre hjälp från utomstående maskiner kan vi inte göra detta. 
Vi ber därför om uppskov t.om 31 augusti. 
 
Mvh Arne Lundgren genom Per Danielsson TGIF 

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 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-03-29 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 
anstånd med redovisning 
KFN 2021/90 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga sista datum för redovisning till 2022-06-

30. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i oktober 2021 bidrag till Tidaholms GIF för att iordningställa 
5-mannaplan, sargplan och teknikplan. Sista datum för redovisning är 2022-03-31. 

Tidaholms GIF ansöker om anstånd med redovisning till 2022-06-30 med anledning av att arbetet i 
vinter har försenats på grund av snö och tjäle i marken.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga sista datum för 

redovisning till 2022-06-30. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF om anstånd med redovisning”, enhetschef 

fritid Daniel Andersson, 2022-03-21. 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2022-03-16. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92/2021 ”Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 

bidrag till iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod”, 2021-
10-12. 

Sändlista 
Tidaholms GIF 

80



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/90 

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

 
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 2021-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till 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.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2021 ”Beslut om 

ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till iordningställande av 5-
mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod”, 2021-10-01. 

✓ 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. 

 
Sändlista 
Tidaholms GIF 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 62 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna redovisningen av 

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-05-25—08-23. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-05-25 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider på biblioteket 
och den öppna 
ungdomsverksamheten 
under perioden 13/6-21/8. 

2022-05-27 2.5 Startbidrag 

KFN 2022/65 
Beviljat startbidrag om 
1 000 kr till Tidaholms 
Boxningsklubb. 

2022-06-01 4.1 
Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-07-03 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-07-07 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 8/7 
och 29/7. 

2022-07-07 6.9 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

KFN 2022/67 
Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
- barnbiblioteksappen 
Bibblix 

2022-08-01 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-07-22. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-05-25--08-23. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-07-01--2022-07-31. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-06-01--2022-06-30. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-05-01--2022-05-31. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/2 

2022-07-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-05-25—08-23. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-05-25--08-23. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-07-01--2022-07-31. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-06-01--2022-06-30. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-05-01--2022-05-31. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2022/2 
2022-07-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2022-05-25—08-23 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-05-25 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider på biblioteket 
och den öppna 
ungdomsverksamheten 
under perioden 13/6-21/8. 

2022-05-27 2.5 Startbidrag 

KFN 2022/65 
Beviljat startbidrag om 
1 000 kr till Tidaholms 
Boxningsklubb. 

2022-06-01 4.1 
Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-07-03 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-07-07 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 8/7 
och 29/7. 

2022-07-07 6.9 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

KFN 2022/67 
Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
- barnbiblioteksappen 
Bibblix 

2022-08-01 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

460 Kultur och fritd Biblioteksverksamhet BIBLIOTEKARIE 25-jul-22 3 Vikariat
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

460 Kultur och fritid Barnens hus BEREDSKAPSARB 01-jun-22 49 Tidsbegränsad, allmänvisstid med lönestöd

460 Kultur och fritid Biblioteksverksamhet BIBLIOTEKARIE 25-jul-22 3 Vikariat

460 Kultur och fritid Biblioteksverksamhet BIBLIOTEKSASS 07-jun-22 3 Vikariat

460 Kultur och fritid Museum MUSEIASSISTENT 01-jun-22 61 Timanställning, allmän visstid

460 Kultur och fritid Turistbyrån TURISTASS. 01-jun-22 61 Timanställning, allmän visstid

460 Kultur och fritid Ungdomsverksamhet UNGDOMSLOTS 01-jun-22 6 Timanställning, vikariat
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

460 Kultur och fritid Biblioteksverksamhet BIBLIOTEKSASS 07-jun-22 3 Vikariat
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 63 Inkomna skrivelser och beslut 
KFN 2022/1 

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, 

2022-07-22. 
 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde angående sammanträdestider för 

Regionfullmäktige 2023, 2022-08-08. 
 Inbjudan till Internationella Litografiska Symposiet 2022-07-23--08-07, 2022-07-14. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 87/2022 ”Fyllnadsval av ledamot till kultur- och 

fritidsnämnden efter Michelle Hjerp Holmén (S)”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 86/2022 ”Beslut om entledigande från uppdrag Michelle 

Hjerp Holmén”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2022 ”Beslut om antagande av 

informationssäkerhetspolicy”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 81/2022 ”Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut 

fattade av kommunfullmäktige”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

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

 Kommunfullmäktiges beslut § 79/2022 ”Beslut om revidering av tidsplan för 
investeringsprojekt konstgräsplan”, 2022-06-27. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt”, 2022-06-27. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-
2025”, 2022-06-27. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 73/2022 ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-06-27. 

 Nyhetsbrev från regional utveckling juni 2022, 2022-06-27. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

 Kommunstyrelsens beslut § 109/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – april år 2022”, 2022-06-15. 

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

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/1 

2022-07-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde angående sammanträdestider för 

Regionfullmäktige 2023, 2022-08-08. 
 Inbjudan till Internationella Litografiska Symposiet 2022-07-23--08-07, 2022-07-14. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 87/2022 ”Fyllnadsval av ledamot till kultur- och 

fritidsnämnden efter Michelle Hjerp Holmén (S)”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 86/2022 ”Beslut om entledigande från uppdrag Michelle 

Hjerp Holmén”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2022 ”Beslut om antagande av 

informationssäkerhetspolicy”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 81/2022 ”Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut 

fattade av kommunfullmäktige”, 2022-06-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

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

 Kommunfullmäktiges beslut § 79/2022 ”Beslut om revidering av tidsplan för 
investeringsprojekt konstgräsplan”, 2022-06-27. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt”, 2022-06-27. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-
2025”, 2022-06-27. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 73/2022 ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-06-27. 

92



Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

 Nyhetsbrev från regional utveckling juni 2022, 2022-06-27. 
 Kommunstyrelsens beslut § 122/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen år 2023”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 109/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – april år 2022”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023”, 2022-06-01. 
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Protokoll från regionfullmäktige, 2022-06-13 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

26 (46) 

§ 143 

Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige 
Diarienummer RS 2022-01739 

Beslut 
1. Regionfullmäktige sammanträder 14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 

26 september, 23-24 oktober och 28 november. 
2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:30. 

Tvådagarssammanträde börjar kl. 09.30 dag 1 och kl. 09.00 dag 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina 
sammanträdesdagar och tid för sammanträdena.  

Nyvalda regionfullmäktige kommer att i november 2022 slutgiltigt besluta om 
sina sammanträdestider för nästa år.  

I sammanhanget kan nämnas att SKR:s valkongress äger rum den 21 mars 2023 i 
Stockholm och ordinarie kongress är den 15–16 november i Helsingborg. 
Bolagsdagen äger rum den 21 mars 2023. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 127 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-02 

Skickas till 

• Kommunerna i Västra Götaland 
• Samtliga nämnder och styrelser 
• Camilla Tengström, för planering av bolagsdagen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 87 Fyllnadsval av ledamot till kultur- och 
fritidsnämnden efter Michelle Hjerp Holmén (S) 
KS 2018/403 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o utse Lisa Öhgren (S) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för perioden  
2022-06-28 - 2022-12-31. 

o utse Asem Alkordi (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden  
2022-06-28 - 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Michelle Hjerp Holmén (S) från sitt uppdrag i 
kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför förrätta fyllnadsval.  

Förslag till beslut 
- Georgos Moschos (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Lisa Öhgren (S) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för perioden  
2022-06-28 - 2022-12-31. 

o utse Asem Alkordi (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden  
2022-06-28 - 2022-12-31 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot efter Michelle Hjerp Holmén (S)”, kanslichef 

Jenny Beckman, 2022-06-16. 
 Begäran om entledigande, 2022-06-14. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
De valda 
Personalenheten 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 86 Beslut om entledigande från uppdrag Michelle 
Hjerp Holmén 
KS 2018/319 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Michelle Hjerp Holmén (S) från sina uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden från och med  
2022-06-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Michelle Hjerp Holmén (S) har begärt att bli entledigad från sina förtroendeuppdrag som ledamot 
i kommunfullmäktige och i kultur- och fritidsnämnden.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Michelle Hjerp Holmén (S) 

från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden från 
och med 2022-06-27. 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Michelle Hjerp Holmén (S) 
från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden från 
och med 2022-06-28. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Michelle Hjerp Holmen”, kanslichef 

Jenny Beckman, 2022-06-14. 
 Begäran om entledigande, 2022-06-14. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 83 Beslut om antagande av 
informationssäkerhetspolicy 
KS 2022/76 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till informationssäkerhetspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och en förutsättning för att kommunens 
verksamheter ska kunna bedrivas. Informationssäkerhetsarbetet ska vara ett stöd för 
verksamheterna samt till medarbetare och förtroendevalda. 

Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstillgångar.  

Informationssäkerhetspolicyn beskriver Tidaholms kommuns inriktning på hur 
informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt för att förbygga oönskade händelser. 
Policyn ger också ett övergripande stöd för hantering av kommunens viktigaste 
informationstillgångar.  

Policyn kommer kompletteras med en riktlinje som kommer ge ytterligare vägledning. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 

informationssäkerhetspolicy. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 120/2022 ”Beslut om antagande av 

informationssäkerhetspolicy”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69/2022 ”Beslut om antagande av 

informationssäkerhetspolicy”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av informationssäkerhetspolicy”, 

säkerhetssamordnare Peder Samuelsson, 2022-05-19. 
 Utkast: Informationssäkerhetspolicy. 

Sändlista 
Informationssäkerhetssamordnare 
Säkerhetssamordnare 
Samtliga nämnder 
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§ 82 Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 2022/114 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente om ersättningar till förtroendevalda i 

enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 197/2021, att tillsätta en arvodesberedning som skulle utgöras av 
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utsågs till beredningens 
ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utsågs till beredningens vice 
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade även att ge beredningen i uppdrag att se över och 
utvärdera reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod  
2022-2026 i enlighet med förslaget. 

Förslaget till uppdragsbeskrivning för beredningen var följande:  

”Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Tidaholms kommun och att eventuellt föreslå förändringar som ska gälla från nästa mandatperiod 
efter 2022 års val. Uppdraget ska främst bestå av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de 
frågeställningar som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning under nuvarande 
mandatperiod.  Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden vilket framgår av § 
51 i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut 
i kommunfullmäktige senast juni år 2022 för att reglementet ska kunna gälla under kommande 
mandatperiod.” 

Arvodesberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och har arbetat fram ett utkast till reviderat 
reglemente. Fokus har, precis som uppdraget angav, legat vid att göra förtydliganden av skrivningar 
som har uppfattats som oklara. Arvodesberedningen har vid ett tillfälle stämt av utkastet med de 
politiska gruppledarna och beredningen har tagit synpunkterna som kom fram vid den träffen i 
beaktande. 

Arvodesberedningen har beslutat, § 2/2022, att fastställa utkast till reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 126/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-15. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 61/2022 ”Beslut om revidering av reglemente 
om ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-17. 

 Arvodesberedningens beslut § 2/2022 ”Revidering av reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda 2022”, 2022-04-25. 

 Utkast ”Reglemente om ersättningar till förtroendevalda”. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 197/2021 ”Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför 

mandatperioden 2022-2026”, 2021-12-20 (ärendenr: 2021/342).  

Sändlista 
Personalenheten 
Samtliga nämnder 
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§ 81 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut 
fattade av kommunfullmäktige 
KS 2022/187 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar fram en årlig sammanställning för att säkerställa att samtliga beslut som 
kommunfullmäktige fattar verkställs.  

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner eller 
medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat. 

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-04-25. 

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning: 

2012-04-23 2011/91 Motion om att 
erbjuda 
småhustomter i 
Ekedalen 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
Tidaholms kommun 
ska erbjuda 
byggnadstomter i 
Ekedalen samt att 
uppdra åt miljö- och 
byggnadsnämnden att 
upprätta en 
detaljplan för 
området A-B, öster 
om Ekedalens skola, 
som medger tre till 
fyra småhustomter. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att 
ta fram tomter. 

2017-12-18 2017/297 Markförväv 
Acklingakorset 
och Suntaks-
rondellen 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att inleda 
förhandlingar för 
inköp av lämpliga 
exploateringsytor för 
industrifastigheter. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnads-
nämnden. 
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2019-03-25 2018/278 Revidering av 
vindbruksplan 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motion om att 
revidera kommunens 
vindbruksplan. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att 
ta fram förslag på ny 
vindbruksplan. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om 
Strategisk plan 
och budget 
2021-2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till barn- 
och 
utbildningsnämnden 
att i samråd med 
berörda nämnder 
förutsättningslöst 
utreda 
ytterskolornas roll 
inom 
skolorganisationen i 
dialog med 
medborgare i 
Tidaholms kommun 
och att detta sker 
under kommande 
treårsperiod. 

Ärendet hanteras av 
barn- och 
utbildningsnämnden. 
Det pågår en utredning 
som genomförs av en 
extern aktör. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om 
Strategisk plan 
och budget 
2021-2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till kultur- 
och fritidsnämnden 
att i samråd med 
övriga nämnder se 
över alternativa 
driftsformer för 
ishallen i Tidaholms 
kommun. 

 

Ärende hanteras av 
kultur- och 
fritidsnämnden som 
genomför en utredning. 

2021-01-25 2018/223 Demens-
avdelning 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
tillskapa en 
demensavdelning 

Ärendet hanteras av 
social- och 
omvårdnadsnämnden. 
Frågan om 
demensavdelning ingår i 
ett större arbete med 
lokalplanering för 
äldreomsorgen. 

2021-10-25 2020/371 Motion om att 
utreda 
inrättandet av 
ett 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen 

Ärendet hanteras av 
kommunstyrelsen. Två 
av de unga 
kommunutvecklarna 
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ungdomsfullmäk
tige i Tidaholms 
kommun 

håller på med en 
utredning. 

2021-10-25 2021/184 Beslut om 
ställningstagande 
av förändrade 
ägardirektiv 
Tidaholms 
Bostads AB 

Kommunfullmäktige 
beslutar att revidera 
ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads 
AB avseende 
soliditetsmålet samt 
att som sitt 
ställningstagande 
tillstyrka bolagets 
förslag till revidering 
av ägardirektiven 
med tillägget att 
soliditetsmålet år 
2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 

Kommunstyrelsen 
bevakar ärendet. 

2021-12-20 2021/342 Beslut om 
tillsättande av 
arvodesberedni
ng inför 
mandatperioden 
2022-2026 

Kommunfullmäktige 
besluta att tillsätta en 
arvodesberedning 
som utgörs av 
kommunfullmäktiges 
presidium samt att 
ge beredningen i 
uppdrag att se över 
och utvärdera 
reglementet för 
ersättning till 
förtroendevalda inför 
kommande 
mandatperiod 2022-
2026 i enlighet med 
förslaget 
(Arvodesberedninge
ns arbete föreslås 
vara klart för beslut i 
kommunfullmäktige 
senast juni år 2022) 

Kommunfullmäktige 
väntas fatta beslut i om 
revidering av 
reglemente på sitt 
sammanträde  
2022-06-27. 

2022-04-25 2022/38 Beslut om 
årsredovisning 
för Tidaholms 
kommun 
avseende år 
2021 

Kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra 
till 
samhällsbyggnadsnäm
nden att i enlighet 
med antagna 
ekonomi-

Samhällsbyggnads-
nämnden väntas fatta 
beslut om 
slutredovisningar på sitt 
sammanträde  
2022-05-19. 
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styrprinciper 
omgående inkomma 
med 
slutredovisningar för 
avslutade 
investeringsprojekt, 
senast 2022-05-20. 

2022-04-25 2022/95 Beslut om 
tillsättande av 
landsbygdsbered
ning 

Kommunfullmäktige 
beslutar att 
beredningens 
mandattid är ett år 
från tillsättandet och 
förslagen som tas 
fram ska presenteras 
för 
kommunfullmäktige 
när beredningens 
mandattid är slut 

Ärendet hanteras av 
kommunstyrelsen. 
Landsbygdsberedningen 
har påbörjat sitt arbete. 

  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga uppföljningen till 

handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 125/2022 ”Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut 

fattade av kommunfullmäktige”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 66/2022 ”Beslut om uppföljning av ej 

verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige till och 

med april år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-06. 

Sändlista 
Nämnder med pågående ärenden 
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§ 80 Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
år 2023 
KS 2022/192 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023. 
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt 

följande: 
 

30 januari 27 februari 27 mars 24 april 
29 maj 26 juni 25 september 30 oktober 
27 november 18 december   

 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunfullmäktige ska hålla ordinarie 
sammanträde varje månad förutom juli och augusti. Kommunfullmäktige fastställer 
sammanträdesdagarna. Det framgår vidare av § 11 i arbetsordningen att kommunfullmäktige 
beslutar om i vilken ortstidning som annonsering om sammanträde ska ske. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023. 
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt 

följande: 
 

30 januari 27 februari 27 mars 24 april 
29 maj 26 juni 25 september 30 oktober 
27 november 18 december   

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 123/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023”, 2022-06-15. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 64/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023”, 2022-06-01. 
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 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2023”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2022-05-18. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 79 Beslut om revidering av tidsplan för 
investeringsprojekt  konstgräsplan 
KS 2021/400 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att flytta fram tidsplanen för investeringsprojekt 

konstgräsplan med start år 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 28/2022, att godkänna förstudie för konstgräsplan samt uppdrog 
till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra 
projekteringen enligt den tidsplan som fanns angiven i förstudien. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den beslutade tidsplanen måste revideras då 
budgetberedningen bedömer att projektet inte kommer kunna påbörjas förrän år 2025.    

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta fram tidsplanen för 

investeringsprojekt konstgräsplan med start år 2025. 
- Bengt Karlsson föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå en framflyttning av tidsplanen. 
- Peter Friberg (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
- Henrik Vang (V) föreslår bifall till Karlssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Karlssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 

JA: 21 
NEJ: 20 
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Följande röstar JA: 
Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Per-Erik Vrang (M), Fredrik Kvist (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), 
Karin Olofsson (MP), Roger Lundvold (KD) 
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna  
Zöögling (S), Emma Graaf (S), Othmar Fiala (S), Lisa Öhgren (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ingvar Jansson (S), Kristina Spetz 
Larsson (S), Malin Andersson (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V), Lisbeth Ider (V), Christoffer 
Axelsson (S), Erik Ezelius (S) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 115/2022 ”Beslut om revidering av tidsplan för 

investeringsprojekt  konstgräsplan”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2022 ”Beslut om revidering av tidsplan för 

investeringsprojekt  konstgräsplan”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av tidsplan investeringsprojekt konstgräsplan”, 

kanslichef Jenny Beckman, 2022-05-23. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 28/2022 ” Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-03-28. 
 Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21. 
 Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 76 Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt 
KS 2022/173 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade slutrapporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överskrider 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige. Projekt av löpande karaktär undantas. 
Slutredovisningarna ska göras i samband med årsredovisningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med slutredovisningar avseende: 

- Rosenbergsområdet. 
- Anpassningar av kök och matsal samt konvertering från åk F-6 till åk 7-9 på före detta 

Hökensåsskolan, numera Hellidsskolan. 
- Flytt av arbetsmarknadsenheten, AME. 

Dessa är de större projekt som har slutförts de senaste åren. Det saknas dock redovisningar för 
flera andra projekt som omfattas av investeringsprocessen. Dessa behöver 
samhällsbyggnadsnämnden komplettera med. 

Ekonomistyrprinciperna omfattar samtliga investeringsprojekt som är påbörjade under gällande 
ekonomistyrpinciper.  Om en revidering av ekonomistyrprincer beslutas kommer de 
investeringsprojekten som då påbörjas att omfattas av den nya ärendehanteringsprocessen.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget.  Ärendena har inte hanterats i enlighet med 
ekonomistyrprinciperna som anger att ”om investeringsutgiften avviker från beslutad 
investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.   

De beslutade ekonomistyrprinciperna ska efterlevas av samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 
För att säkerställa detta bör investeringsprocessen inkluderas i internkontrollen för att säkerställa 
att projekt bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 

slutrapporter. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 111/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-06-15. 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise 
Holmvik, 2022-05-31. 

 Rapport ”Strategisk plan och budget 2022-2024”. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-04-21. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 65/2022 ” Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-05-19. 
 Slutrapport – Flytt av AME, 2022-04-21. 
 Slutrapport – Hökensåsskolan/Hellidsskolan, anpassningar kök och matsal samt 

konvertering F-6 till 7–9, 2022-04-21. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-25.  
 Slutrapport – Rosenbergsområdet, 2022-01-21. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 

110



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 1 av 5 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet 
med utkast 2. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för Tidaholms kommun 
för åren 2023–2025. Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för 
att styra och leda den kommunala verksamheten.  

I dokumentet återfinns kommunens strategiska mål och målområden samt upprättade räkenskaper 
och nämndernas ramar för 2023 och framåt.   

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att dokumentet är upprättat i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser. Förvaltningen vill särskilt belysa följande:  

- Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2,0 % år  
2023-2025.  
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- Strategisk plan och budget för åren 2023–2025 innehåller ett antal politiskt prioriterade 
investeringar som kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa 
investeringar att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och år 2024. 

- Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta investera och 
återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för kommunen.  

- För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under åren 2022, 
2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika upplåning till investeringar". 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till 
290 miljoner kronor, vilket är en ökning.  

Sammantaget innebär detta att budgeten för åren 2023–2025 ligger i linje med kommunens 
strategier för en god ekonomi.  

Kommunledningsförvaltningen förespråkar att kommunen med föreslagen investeringsplan, ökade 
pensionskostnader, ökade räntekostnader och inflationspåverkan noga avväger alla beslut som får 
ekonomisk påverkan för att fortsättningsvis säkerställa förutsättningar att bibehålla en god 
ekonomisk hushållning. 

Mot bakgrund av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge, med fortsatt stora 
investeringsbehov, förespråkar kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0 
procent av skatter och generella bidrag.  

Söderberg Partners har tagit fram ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för 
interna lån alternativt borgensavgift för kommunens kommunala bolag. Beräkningsmodellen utgår 
från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och 
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rapportens slutsats om borgensavgifter bör ligga till 
grund för borgensavgifter för år 2023.   

Budgetberedningen föreslår att kommunen utreder ägandeform och förvaltning av kommunens 
fastigheter.  I skrivelsen undertecknad Runo Johansson finns utredningsuppdragets fullständiga 
formulering. 

Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2022 eftersom det är valår i år. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet 
med utkast 2. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
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o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 
fastställs till 1,75% för år 2023. 

o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

- Anna-Karin Skatt (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
o anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets framtagna Strategiska plan och 

budget för 2023 - 2025 där partierna håller fast vid de samordningsprocesser och 
andra prioriteringar partierna tidigare föreslagit för att därmed förbättra kvalitén 
och frigöra resurser som kommer fler barn, ungdomar och äldre till del i hela 
Tidaholms kommun. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

- Runo Johansson (L), Peter Friberg (M), Karin Olofsson (MP), Ambjörn Lennartsson (M), 
Lennart Nilsson (SD), Birgitta Andersson (L), Ulf Alteg (M), Anneli Sandstedt (C), Marika 
Lund (SD), Roger Lundvold (KD) och Johan Liljegrahn (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

- Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Henrik Vang (V) och Lena Andersson (S) 
föreslår bifall till Skatts förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Skatts förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 

JA: 21 
NEJ: 20 
 
Följande röstar JA: 
Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Per-Erik Vrang (M), Fredrik Kvist (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), 
Karin Olofsson (MP), Roger Lundvold (KD) 
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna  
Zöögling (S), Emma Graaf (S), Othmar Fiala (S), Lisa Öhgren (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ingvar Jansson (S), Kristina Spetz 
Larsson (S), Malin Andersson (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V), Lisbeth Ider (V), Christoffer 
Axelsson (S), Erik Ezelius (S) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 112/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-

2025”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget 

för år 2023-2025”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Strategisk plan och budget 2023-2025”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-05-19. 
 Utkast 2 ”Strategisk plan och budget 2023–2025”. 
 Skrivelse ”Utredningsuppdrag från budgetberedningen”, 2022-05-17. 
 Rapport ”Borgensavgifter kommunala bolag – Tidaholms kommun”, 2022-04-22. 
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Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna  
Zöögling (S), Emma Graaf (S), Othmar Fiala (S), Lisa Öhgren (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ingvar Jansson (S), Kristina Spetz 
Larsson (S), Malin Andersson (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V), Lisbeth Ider (V), Christoffer 
Axelsson (S) och Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Vi 
reserverar oss till förmån för eget budget förslag samtliga beslutande i båda partierna”. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten  
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§ 73 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
dansbana i Bruksvilleparken 
KS 2021/262 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tidaholmsförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken. 
Personen framhåller i sitt förslag att Bruksvilleparken är ett smultronställe i Tidaholm där det finns 
möjlighet för både ungdomar och familjer att hitta på saker och ta del av underhållning. 

Förslagslämnaren framhåller vidare att hon har haft möjlighet att dansa på utedansbanor på flera 
andra orter runt om i Sverige och att det har varit en trevlig upplevelse. Med anledning av detta 
föreslår hon att det ska byggas en dansbana i Bruksvilleparken, till exempel genom att den 
befintliga scenen byggs in. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 9/2022. 

Dagens scen i Bruksvilleparken används framförallt vid kulturevenemang. Kultur- och 
fritidsnämnden nyttjar scenen som en del av internhyran för övriga byggnader kring 
Bruksvilleparken. 

Om det finns behov av att anlägga denna typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera 
detta och komma in med ett önskemål enligt gällande investeringsprocess. I en förstudie kan 
alternativ tas fram som möter behovet. Att bygga till, bygga nytt eller flytta annan byggnad bedöms 
initialt som tre olika alternativ.  

Utifrån en initial bedömning bör scenen rent konstruktionsmässigt kunna utvecklas till det 
ändamålet som beskrivs och då kombineras med tak för åskådare. Ärendet bedöms som 
bygglovspliktigt och utmanande vad gäller gestaltningen och utformning som harmoniserar med 
befintlig scens utformning och övriga byggnader. Då liknande funktioner finns i till exempel Folkets 
park bedöms det som svårt att få intäkter av väsentlig betydelse för att täcka driftkostnader med 
annat än skattemedel. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att begära in yttrande från kultur- 
och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 20/2022, att remittera förslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 
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Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 29/2022. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att en utedansbana ligger utanför nämndens ansvarsområde då 
det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för utomhusmiljöer som till exempel parker och 
lekplatser.  

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

Kultur- och fritidsnämnden värnar den dansbaneverksamhet som bedrivs i Tidaholms Folkets park 
och bedömer inte att det finns ytterligare behov av dansbana i Tidaholms kommun. Då liknande 
funktion redan finns i Tidaholms kommun bedöms det vara svårt att få intäkter för att täcka 
driftskostnader. Kommunen bör inte heller bedriva konkurrerande verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående Tidaholmsförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att båda nämnderna hänvisar till utedansbanan som 
finns i Folkets park och att de menar att det skulle vara svårt att få tillräckligt med intäkter för att 
bedriva ytterligare en dansbana i Tidaholms kommun. Kultur- och fritidsnämnden framhåller även 
vikten av att kommunen inte bör bedriva konkurrerande verksamhet med andra aktörer. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 127/2022 ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 

dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 71/2022 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-19. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29/2022 ”Beslut om yttrande angående 

Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-05-10. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts § 20/2022 ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag 

om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-02-23. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

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

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag ”Dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-08-06. 
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Sändlista 
Förslagslämnaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev juni 2022
   

   

Ledarskap för industriomställning 
 

När framtidens näringsliv diskuterades 
för bara några år sedan, lyste 
utvecklingen av tjänstekonomin allra 
klarast i prognosmakarnas spåkula. Men 
den näringslivstransformation som vi 
klivit in i, är industriell och tydligt 
material, energi- och logistikintensiv. Och 
framtiden kom överraskande snabbt. Just 
nu pågår en återindustrialisering i 
Sverige av sällan skådat slag och i en 
svindlande takt. Stort fokus har med 
rätta legat på utveckling i Västerbotten 
och Norrbotten, men det som inte varit 
lika uppmärksammat är den industriella 
revolution som pågår i Västsverige.

Just nu sker viktiga överväganden om 
industriell omställning inom såväl 
fordonsindustri som kemiindustri. Och 
tillsammans med industri, akademi, 
institut och offentliga aktörer på lokal, 
regional och nationell nivå skapar vi 
förutsättningar för att det ska kunna ske i 

Västra Götaland. Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2030 har 
som tydligt mål att vi ska vara ett föredöme för omställning till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle, där en hållbar industri är en av de viktiga hörnpelarna.
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Bara de senaste veckorna har vi från Västra Götalandsregionen bidragit till flera 
gemensamma initiativ; ett nytt centrum för additiv tillverkning har invigts, beslut har 
tagits om en fortsatt stor innovationssatsning för en klimatledande processindustri 
och ett nytt samarbete har inletts mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen 
och Svenska kraftnät med målet att accelerera utbyggnad av elnätskapacitet i länet. 
Det västsvenska samarbetet manifesteras också i ett gemensamt råd för industrins 
klimatomställning, som hade sitt första möte under maj.

I sista nyhetsbrevet inför sommaren kan ni läsa mer om dessa exempel, tillsammans 
med det senaste från andra områden som tar Västsverige in i framtiden. Vad sägs om 
film, besöksnäring, infrastruktur, skog och de maritima näringarna. Och med koppling 
till det sistnämnda – jag hoppas att vi ses på Västerhavsveckan den 6-14 augusti, vår 
temavecka för havsmiljön som vi nu arrangerar för 14:e gången.

Önskar er alla en fin sommar,

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Industrin och klimatet

Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning
 

 

Rådet för klimatomställning i Västra Götaland vid sitt första möte 25 maj. 
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Det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland består av ledande företrädare för 
industriföretag och i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Det ersätter 
Klimatråd Västra Götaland 2018-2021. 

- Rådet för industriomställning Västra Götaland utgår från insikten att olika aktörer är ömsesidigt 
beroende av varandra för att vi ska lyckas minska klimatutsläppen. Det är många aktörer som måste 
bidra och snabbt göra det möjligt med till exempel elektrifiering, cirkulära affärsmodeller eller att 
ersätta fossila råvaror, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande (M), VGR.

Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om 
   

   

►Elektrifiering

ACCEL – ny samverkansarena för ökad elektrifiering i Västra Götaland
 

 

Fotograf: Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät
 

VGR, Svenska kraftnät och Länsstyrelsen startar nu en arena för omställning till elektrifiering med 
namnet ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland.

 - Elektrifieringen är ett av de viktigaste verktygen för att minska klimatpåverkan, speciellt från 
tillverkande industri. Om vi ska hålla minst samma tempo som i andra delar av Europa och världen 
måste vi säkra att utbyggnaden av hållbara lösningar, inte minst elnätskapaciteten, sker mycket 
snabbare, säger Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen VGR.

Accel – inbjudan till uppstartskonferens 27 september

121

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o5koP-0005Kz-68&d=3%7Cmail%2F90%2F1656321000%2F1o5koP-0005Kz-68%7Cin11d%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C62B974C543598B46544C9AC6E9A2C42C&s=fqHpj8uFpEyjnqw3o7J5fnI046c&o=https%3A%2F%2Ft.vgrnyhetsbrev.se%2Fgo%2F2%2F4ZFRDTOA-4XOFKVS8-4Z1SSSBK-JFL78L.html
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o5koP-0005Kz-68&d=3%7Cmail%2F90%2F1656321000%2F1o5koP-0005Kz-68%7Cin11d%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C62B974C543598B46544C9AC6E9A2C42C&s=GWNN6RmFWqbIGE1doS3Ei58C-cA&o=https%3A%2F%2Ft.vgrnyhetsbrev.se%2Fgo%2F2%2F4ZFRDTOA-4XOFKVS8-42FL3U7U-74D1DMN.html
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o5koP-0005Kz-68&d=3%7Cmail%2F90%2F1656321000%2F1o5koP-0005Kz-68%7Cin11d%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C62B974C543598B46544C9AC6E9A2C42C&s=UkAiKWeg1Ms0QbZOfrAAIyUkyU8&o=https%3A%2F%2Ft.vgrnyhetsbrev.se%2Fgo%2F2%2F4ZFRDTOA-4XOFKVS8-4Z9ZGNKV-188UVU9.html


Västsvensk kraftsamling elektrifiering
   

   

►FoU och kompetensförsörjning

VGR ger fortsatt stöd till satsningen Klimatledande Processindustri
 

 

Foto: AdobeStock
 

Samhällsutmaningarna är många och klimatfrågan avgörande för processindustrin, som stod för en 
tredjedel av de koldioxidutsläppen i Västra Götaland år 2019. Nu är det klart att satsningen 
Klimatledande Processindustri som arbetar för en fossiloberoende, klimatsmart processindustri i 
Västra Götaland får fortsatt finansiering av Vinnova och VGR.

- Västsverige är en av de regioner i världen där det satsas mest på investeringar i forskning och 
utveckling. Globala företag, lärosäten, starka forskningsmiljöer samt välutvecklade strukturer för 
entreprenörskap och innovation skapar möjligheter för en klimatledande industri, säger Kristina 
Jonäng (C), ordförande, regionutvecklingsnämnden, VGR.

Pressmeddelande från Johanneberg Science Park 2022-06-20
   

   

►FoU och kompetensförsörjning

Sveriges största öppna satsning inom additiv tillverkning
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Foto: RISE
 

Nu har Applikationscenter för additiv tillverkning i Göteborg invigts. Detta center ska driva på 
utvecklingen av additiv tillverkning (3D-printning) inom svensk industri genom att erbjuda utrustning 
och kompetens på internationell spetsnivå.

 - Additiv tillverkning är en av de nya resurssnåla tillverkningsmetoder som vid sidan av mer cirkulära 
materialflöden behövs för att göra den framtida industrin mer hållbar. Denna satsning både breddar 
och stärker Västra Götalands position inom innovation och hållbara och digitala tillverkningsmetoder, 
säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden, VGR.

Sveriges största öppna kraftsamling inom additiv tillverkning
   

   

►VG2030 

Uppföljning av VG2030 - nuläge Västra Götaland
 

 

Missade du Kunskapsseminariet 23 maj? Där besvarades frågor om var vi står idag, och hur vi kan 
närma vi oss ett Västra Götaland som är hållbart och konkurrenskraftigt.

Film och dokumentation från kunskapsseminariet 

   

►VG2030 

Riskrapport utifrån Regional utvecklingsstrategi 2021-2030 
 

 

I VG2030 lyfts behovet av att identifiera och analysera risker och konsekvenser som påverkar 
genomförandet av de regionala utvecklingsstrategin. Globala risker som kan påverka Västra 
Götaland delas in i kategorierna miljömässiga, geopolitiska, samhälleliga, teknologiska och 
ekonomiska.
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Save the date!
Torsdag 1 december 2022 hålls vår nästa konferens Framtid Västra Götaland i Göteborg.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
 

   

Syftet är att öka samtliga aktörers samlade förmåga att förutse och hantera risker, öka 
genomförandekraften och möjligheterna att nå målen.

Riskrapport Utifrån regional utvecklingsstrategi 2021–2030 (pdf)
   

   

►Nationell infrastruktur

VGR kommenterar regeringens nationella infrastrukturplan
 

 

Att beslutet om järnvägssträckan Göteborg-Borås står fast när regeringen presenterade den nya 
nationella planen för infrastruktur är det viktigaste beskedet enligt VGR.

Dessutom blir det mer pengar till cykelbanor, en återtagen satsning på Västra stambanan Laxå-
Alingsås och ett utredningsuppdrag för tågförbindelsen Göteborg-Oslo.

VGR kommenterar regeringens nationella infrastrukturplan
   

   

►Samhällsananalys

Första resultaten från SOM-undersökningen 2021 
 

 

VGR har haft forskningssamverkan med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet sedan regionen 
bildades 1998. En unik tidsserie har byggts upp där det går att följa invånarnas syn på samhället och 
dess utveckling men också hur invånarna ser på sina liv, levnadsförhållanden och hur de lever.

De första resultaten från den Västsvenska SOM-undersökningen 2021 har nu publicerats 
i tabellform.

Om VGR och SOM-undersökningen
   

   

►VGR:s kulturpris

Glasets Hus fick Limmared på fötter – Kjell Svensson prisas
 

 

Både orten Limmared och glasbruket höll på att tyna bort när  Kjell Svensson började engagera sig i 
hur Limmared skulle komma på fötter igen. Nu har hanbelönats med VGR:s kulturpris för sitt tioåriga 
utvecklingsarbete med Glasets Hus i Limmared.

   

►Film

Ruben Östlund vinner en Guldpalm för andra gången
 

 

Woody Harrelson och Ruben Östlund. 
Foto: Film i Väst
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”Glas är formbart och förnybart – precis som samhället. När Kjell Svensson fick uppdraget att skapa 
ett Glasets Hus formade han inte bara ett industrihistoriskt besöksmål – hela Limmared återfick sin 
framtidstro. Genom hans gärning har unga på några år växt från tonåringar till kökschefer och 
engagemanget fortsätter att glöda i femtonhundra grader”. Så löd motiveringen till årets kulturpris.

VGRfokus: Glasets Hus fick Limmared på fötter – Kjell Svensson prisas
   

Ruben Östlund vann för andra gången en av filmvärldens mest prestigefulla priser, en Guldpalm för 
sin film Triangle of Sadness, samproducerad med Film i Väst.

– Ruben Östlunds bedrift är helt makalös. Det är bara fem år sedan han vann en Guldpalm för The 
Square. Nu gör han om det! Det är svensk filmhistoria och vi är bara så tacksamma över att vi fått 
följa Ruben Östlund under hela hans filmskapande , säger Kristina Börjeson, produktionschef på Film 
i Väst.

Film i Västs pressmeddelande: Ruben Östlund vinner en Guldpalm för andra gången
   

   

►Skogens resurser

Skogsprogrammet Västra Götaland - skogen i centrum för en fossilfri 
framtid
 

 

Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett 
hållbart sätt. Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i 
Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållbart skogsbruk, nya innovationer, ett 
lönsamt företagande och ökad jämställdhet i sektorn.

- Skogsprogrammet understryker de skogliga frågornas roll i genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin och nu ger vi Johanneberg Science Park resurser för att hålla ihop det 
gemensamma arbetet, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden, VGR.

Skogsprogrammet Västra Götaland - skogen i centrum för en fossilfri framtid
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►Norsk-svenskt samarbete

Skagerraks möjligheter i fokus i nytt norsk-svenskt samarbete
 

 

VGR har tillsammans med Vikens Fylkeskommune, Vestfold og Telemarks fylkeskommune och 
organisationen Svinesundskommittén enats om att bilda Politiskt Forum Skagerrak.

Forumet ska gemensamt verka för ett friskt och produktivt Skagerrak, där havet är en resurs för att 
skapa hållbar utveckling, men där målkonflikter mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekter inom de marina och maritima näringarna måste hanteras.

Skagerraks möjligheter i fokus i nytt norsk-svenskt samarbete
   

►Maritima näringar

Omvärldsanalys - så här ser de maritima näringarna ut 2022
 

 

Nu finns Maritima klustrets omvärldsanalys som fångar trenderna för de maritima näringarna för 
2021-2022.

Analyserna inom klustrets sex fokusområden: Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina 
livsmedel och Maritima operationer - sjöfart och teknik, ska bidra till ökad kunskap och ökad 
förståelse för blå tillväxt.

Maritima klustret Västra Götaland - omvärldsanalys
   

   

►Hav och miljö

 Västerhavsveckan 6-14 augusti
 

 

Västerhavsveckan arrangeras varje år sedan 2008 av VGR:s miljönämnd tillsammans med 
forskningsinstitut, kommuner, organisationer, företag och andra medaktörer för att ge en upplevelse 
av havet och samtidigt bidra till en större förståelse för hur havsmiljön påverkas av människan. 
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6–14 augusti bjuds det som vanligt på en mängd olika havsnära aktiviteter för alla åldrar -  lyssna på 
föreläsningar om havsforskning, hjälpa forskare med observationer, prova på olika aktiviteter och 
experiment och mycket mer - det allra mesta helt gratis!

Aktiviteter och program för Västerhavsveckan
   

   

►Turism

Sugen på nya upplevelser? Turista med en invånare i Västsverige
 

 

Sarah Lycksten, en "local" på Hönö tar dig gärna med på en promenad runt ön, badar 
och fikar i hamnen som här med Anna Martinez. Foto: Pensky’s
 

 

Är du nyfiken på vad som finns bortom de vanliga turiststråken, eller vill du bara träffa folk och 
umgås? Nu kan du enkelt få kontakt med en ”local” i Västra Götaland.
– Det som är vardag för någon kan vara en fantastisk upplevelse för någon annan, säger Anna 
Martinez, projektledare för ”Meet the locals” hos Turistrådet Västsverige, som är en verksamhet inom 
VGR.
– Vissa ordnar guidade turer, tar med dig på en joggingtur eller visar hur de bakar sin favoritkaka. 
Det är de små, okonstlade, upplevelserna som är i fokus och att upptäcka världen med någon 
annans ögon, berättar Anna.

VGRfokus: Sugen på nya upplevelser? Turista med en invånare i Västsverige
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► Maritima näringar

UTLYSNING: Rena hav och kuster från skräp i Västsverige
 

 

Nu är det öppet för att ansöka om finansiering för projekt med innovativa lösningar för att komma till 
rätta med plast i havet i Västsverige.

För VGR utgör skräpfrågan en tydlig koppling till uppdraget om regional utveckling för turism, 
plastindustri, klimatanpassning och nya innovationer.

Utlysning: Rena hav och kuster från skräp i Västsverige
   

► Klimat och attraktiva samhällen

UTLYSNING: Fokus på attraktiva samhällen, inom Klimat 2030 
 

 

Hur kan vi forma våra liv och vår närmiljö så vi kan skapa en attraktiv framtid som också är 
klimatsmart och resurseffektiv?

VGR:s miljönämnd utlyser nu stöd som utgår från Klimat 2030:s arbetssätt ”attraktiva samhällen” och 
fokuserar på livsstilsfrågor och sociala värden som viktiga komponenter för nästa steg i 
klimatomställningen. Projekten ska genomföras 2023 i Västra Götaland. Idéskiss som beskriver 
projektidé ska skickas in senast 30 september. 

Klimat 2030 utlysningar
   

   

►Näringsliv

UTLYSNING: SMF - öka innovationskapaciteten och utveckla 
konkurrenskraften
 

 

Regionalfonden (ERUF) 2021-2027 har två pågående utlysningar inom områden ”öka kapaciteten för 
innovationer” och ”utveckla små och medelstora företags (SMF) konkurrenskraft”. 
Regionalfondsprogrammet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i 
Västsverige.

Målgruppen för Västsveriges regionala strukturfondsprogram är små- och medelstora företag och det 
är en viktig finansieringskälla för genomförandet av VG2030, speciellt kopplat till den långsiktiga 
prioriteringen ”Stärkt innovationskraft”.

Mer information finns hos Tillväxtverket
   

   

►Regional utveckling på Linkedin

Följ oss på Linkedin! 
 

 

Till målgruppen för VGR:s Linkedinkonto om regional utveckling hör du som arbetar inom näringslivet 
och dess organisationer, hos någon av länets 49 kommuner eller är verksam inom de fyra 
kommunalförbunden, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, VGR, länsstyrelsen eller 
andra statliga myndigheter.

Eller, bara är intresserad av vad VGR gör tillsammans med andra aktörer!  

Linkedin Regional utveckling Västra Götalandsregionen

(Detta kräver inloggning på eget konto på LinkedIn.) 
   

   

►Demokrati

Frihamnsdagarna 25-27 augusti
 

   

►Fullföljda studier

Konferens för kraftsamling fullföljda studier 26 september
 

128

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o5koP-0005Kz-68&d=3%7Cmail%2F90%2F1656321000%2F1o5koP-0005Kz-68%7Cin11d%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C62B974C543598B46544C9AC6E9A2C42C&s=fWFZ7yJ054DO0fIyAWGglYrp6ro&o=https%3A%2F%2Ft.vgrnyhetsbrev.se%2Fgo%2F2%2F4ZFRDTOA-4XOFKVS8-4Z1PBK60-2JOZC9.html
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o5koP-0005Kz-68&d=3%7Cmail%2F90%2F1656321000%2F1o5koP-0005Kz-68%7Cin11d%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C62B974C543598B46544C9AC6E9A2C42C&s=eSgk_T-YhLYn1eRWBPC2KC1URW8&o=https%3A%2F%2Ft.vgrnyhetsbrev.se%2Fgo%2F2%2F4ZFRDTOA-4XOFKVS8-4XGJBAQ2-VTJU6Y.html
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o5koP-0005Kz-68&d=3%7Cmail%2F90%2F1656321000%2F1o5koP-0005Kz-68%7Cin11d%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C62B974C543598B46544C9AC6E9A2C42C&s=h6DP8W7y8jyY9qY6yLqGhqg5OUI&o=https%3A%2F%2Ft.vgrnyhetsbrev.se%2Fgo%2F2%2F4ZFRDTOA-4XOFKVS8-4Z58VRPR-153C6L4.html
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o5koP-0005Kz-68&d=3%7Cmail%2F90%2F1656321000%2F1o5koP-0005Kz-68%7Cin11d%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C62B974C543598B46544C9AC6E9A2C42C&s=BtLt0trkWpGo8mBEI1z6KAhkzLQ&o=https%3A%2F%2Ft.vgrnyhetsbrev.se%2Fgo%2F2%2F4ZFRDTOA-4XOFKVS8-4TC78350-1BACVQW.html


 

Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats i Göteborg som är öppen för allmänheten att 
besöka. Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som drivs utan 
vinstsyfte. Programmet på Frihamnsdagarna utgörs av samhällsfrågor som lyfts i möten, seminarier, 
workshopar, labbar, debatter och samtal.

- Som partner i Frihamnsdagarna bidrar vi till en viktig mötesplats som kan stärka demokratin och 
presentera innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar, säger Kristina Jonäng, regionråd (C) 
Västra Götalandsregionen.

VGR på Frihamnsdagarna
   

 

Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att alla barn och unga ska fullfölja sina studier? Den 26 
september samlas vi i Göteborg för att ta del av den senaste forskningen och praktiska exempel.

Konferensen vänder sig till samverkansaktörer inom Västra Götaland med uppdrag och ansvar 
kopplat till barn och ungas hälsa, utbildning och framtid; kommuner, kommunalförbund, myndigheter, 
det civila samhället, VGR, akademi, näringsliv med flera.

Konferens för kraftsamling fullföljda studier den 26 september 2022
   

   

På gång
 

3-7 juli Almedalsveckan
6-14 aug Västerhavsveckan
16 aug Hållbar digitalisering Högskolan i Skövde 
25-27 aug Frihamnsdagarna
26 sept Fullföljda studier
27 sept ACCEL uppstartskonferens
26-27 okt Medie- och kommunikationskunnighet
1 dec Framtid Västra Götaland
7 dec Digitalisering i människans tjänst
8 dec Power Väst @ Chalmers 2022 

Fler evenemang inom regional utveckling 
   

   

Utveckling Västra Götaland
 

 

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

Utveckling Västra Götaland

Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Konjunkturläget i Västsverige

Till den senaste Konjunkturrapporten
 

   

   

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

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

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 122 Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen år 2023 
KS 2022/192 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar 

för år 2023 enligt följande: 
 

11 januari 8 februari 8 mars 5 april 
10 maj 7 juni 9 augusti 6 september 
11 oktober 8 november 29 november  

 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av § 24 i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen fastställer ordinarie 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa kommunstyrelsens 

ordinarie sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 
 

11 januari 8 februari 8 mars 5 april 
10 maj 7 juni 9 augusti 6 september 
11 oktober 8 november 29 november  

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 63/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen år 2023”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-18. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 109 Beslut om månadsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – april år 2022 
KS 2022/23 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o godkänna upprättad månadsrapport för Tidaholms kommun samt att lägga den till 
handlingarna. 

o hantera samhällsbyggnadsnämndens underskott i ärendet KS 2022/159. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och budget för åren 
2022-2024 att samtliga nämnder ska ta fram en ekonomisk uppföljning efter februari, april och 
oktober månad till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att begära in åtgärdsplaner från samtliga 
nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet. 

Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en budget i balans för år 2022.   
Samhällsbyggnadsnämndens underskott mot budget hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159.  

Budgeten för år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 procent av 
skatter och bidrag. Prognosen efter april månad visar ett resultat på 35,5 miljoner kronor, vilket 
är ett överskott mot budget på 16,6 miljoner kronor. Det motsvarar 4,1 procent av skatter och 
bidrag och innebär att kommunen uppnår resultatmålet för år 2022.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att resultatet kommer att minska kommunens 
lånebehov de kommande åren vilket ökar graden av finansiering med eget kapital. Både lånebehov 
och räntor förväntas stiga de kommande åren och en ökad egenfinansiering har positiv effekt på 
finansiella kostnader.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o godkänna upprättad månadsrapport för Tidaholms kommun samt att lägga den till 
handlingarna. 

o hantera samhällsbyggnadsnämndens underskott i ärendet KS 2022/159. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari-april 

år 2022”, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg, 2022-05-25. 
 Månadsrapport – april 2022 (Tidaholms kommun). 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 39/2022 ”Beslut om månadsrapport för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-05-19. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april år 2022. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om månadsrapport för social- 

och omvårdnadsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-05-24. 
 Månadsrapport april 2022, social- och omvårdnadsnämnden. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 36/2022 ”Beslut om månadsrapport för barn- och 

utbildningsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-05-17. 
 Månadsrapport april 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2022 ”Beslut om månadsrapport för kultur – och 

fritidsnämnden avseende april år 2022”, 2022-05-10.  
 Månadsrapport april 2022, kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 62 Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023 
KS 2022/192 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att fastställa arbetsutskottets ordinarie sammanträdesdagar för 

år 2023 enligt följande: 
 

25 januari 22 februari 22 mars 26 april 
24 maj 21 juni 23 augusti 27 september 
25 oktober 15 november 13 december  

 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av § 42 i kommunstyrelsens reglemente att arbetsutskottet fastställer ordinarie 
sammanträdesdagar för arbetsutskottet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att fastställa arbetsutskottets ordinarie 

sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 
 

25 januari 22 februari 22 mars 26 april 
24 maj 21 juni 23 augusti 27 september 
25 oktober 15 november 13 december  

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-18. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 64 Kurser och konferenser 
KFN 2022/4 

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 lämna till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 

aktuella kurser och konferenser. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

07-22. 
 Inbjudan till - webbutbildning Prata EU. 
 Inbjudan till - Funktionshindersperspektivet - ett verktyg för god folkhälsa 2022-09-08. 
 Inbjudan till - Mötesplats social hållbarhet 2022-09-20—21. 
 Inbjudan till - Antirasistiska dagarna 2022-11-09—11. 
 Inbjudan till - Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö - Var kommer barnen in? 2022-12-07. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/4 

2022-07-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Utbildning i suicidprevention - Att våga mötas i det som är svårt hösten 

2022. 
 Inbjudan till - webbutbildning Prata EU. 
 Inbjudan till - Funktionshindersperspektivet - ett verktyg för god folkhälsa 2022-09-08. 
 Inbjudan till - Mötesplats social hållbarhet 2022-09-20—21. 
 Inbjudan till - Regional tankesmedja för hållbart friluftsliv 2022-10-12. 
 Inbjudan till - Webbinarium - hot och hat mot förtroendevalda hösten 2022. 
 Inbjudan till - Antirasistiska dagarna 2022-11-09—11. 
 Inbjudan till - Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö - Var kommer barnen in? 2022-12-07. 
 Inbjudan till - Erfarenhetskonferens 2023-01-26—27. 
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Att våga mötas i det som är svårt  

 

      
5 september kl. 14-16 

30 september kl. 9-11 

17 oktober kl. 9-11 

26 oktober kl. 9-11 

2 november kl. 18-20 
 

Anmälan sker via en e-tjänst: anmälan till utbildning. 

Vid frågor kontakta malin.gustafsson@tidaholm.se. Välkommen! 

Psykisk ohälsa är ett komplext samhällsproblem. Varje år tar cirka 200 

personer sitt liv i Västra Götaland och uppskattningsvis görs 2 000 

suicidförsök.  

Tidaholms kommun har antagit en handlingsplan för psykisk hälsa och 

suicidprevention för att verka för en nollvision mot suicid.  

En del i arbetet är att erbjuda en basutbildning till medarbetare och politiker om 

hur man kan bemöta någon som mår dåligt. Utbildningen hålls av överläkare 

Ullakarin Nyberg som har mångårig erfarenhet som psykiatriker, föreläsare och 

suicidforskare.  

Utbildningen är digital och kan genomföras enskilt eller i arbetslaget. Välj mellan 

flera tillfällen: 
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From:                                 MUCF
Sent:                                  1 Aug 2022 10:46:35 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             Inför skolstart och val - dags att Prata EU!

INFORMATION FRÅN

Webbversion

Till mucf.se

EU - en viktig fråga i valtider

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommun i Sverige 
och valkampanjerna är i full gång. EU-frågor är viktiga i nationella val 
och om två år är det val till Europaparlamentet. Dessutom pågår 
Europaåret för unga just nu. Hur står det till med dina EU-kunskaper? 
Behöver de fräschas upp? Inför höstterminen kan det vara bra att ta 
tillfället i akt. Vår kostnadsfria webbutbildning Prata EU är ett utmärkt 
ställe att börja.

Webbutbildningen Prata EU ger inte bara kunskap om EU-frågor, utan
också tips och inspiration för att engagera unga i frågor som rör EU,
demokrati och deras vardag. Inte minst genom att lyfta fram olika former av 
EU-stöd som finns för att förverkliga ungas drömmar och idéer.
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Utbildningen tar endast cirka två timmar att genomföra och
du kan gå den när – och i den takt – det passar dig.

Kunskap = delaktighet
Forskning visar att kunskap påverkar deltagandet i politiska val, i synnerhet
hos unga människor. Därför är det viktigt att engagera unga i EU-frågor och
uppmuntra dem att göra sin röst hörd och för att stärka det demokratiska
deltagandet.

Verktygslåda med EU-material
Webbutbildningen är en del av en verktygslåda som MUCF tagit
fram med olika former av stöd och insatser som du kan använda,
mixa och anpassa som det passar dig och unga i din närhet.

Du hittar utbildningen och allt annat material här: mucf.se/prataeu

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap? 
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. 
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. 

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 Dela nyhetsbrevet  

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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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

Funktionshindersperspektivet: ett verktyg för 
god folkhälsa 
 
Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. De får inte samma 
förutsättningar som andra att vara delaktiga i samhället fullt ut och skillnaderna i 
levnadsvillkor är stora. I många av de områden som stärker folkhälsan har personer med 
funktionsnedsättning sämre villkor än övriga befolkningen. Det finns väsentliga 
skillnader både vad gäller inkomst, delaktighet på arbetsmarknaden, hälsa och 
levnadsvanor. Kommuner och regioner spelar därför en avgörande roll för förbättrade 
levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en konferens med fokus på hur 
funktionshindersperspektivet kan stärkas inom det kommunala och regionala 
folkhälsoarbetet. Under dagen presenterar Folkhälsomyndigheten en nulägesbild av 
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och Länsstyrelsen lyfter 
grunderna i funktionshinderspolitiken med fokus hur folkhälsa och 
funktionshindersperspektivet hänger samman. 

Målgrupp 
Konferensen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker med 
folkhälsa, funktionshindersfrågor, mänskliga rättigheter, och/eller social hållbarhet i 
kommun eller region. 

Tid och anmälan 
8:e september 08.30 – 12.00 

Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att 
skickas ut i god tid till dig som anmält dig. 

Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats. Sista anmälningsdag är 29/8. 

Anmälan är kostnadsfri för alla deltagare. 
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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

Program 
 

 

8.30 – 9.05  Introduktion till funktionshinderspolitiken 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

9.05 – 9.15  Paus 

9.15 – 11.05 Folkhälsa och funktionshinder 

• Folkhälsopolitiken och dess kopplingar till 
funktionshinderspolitiken 

• Hälsa och levnadsvillkor bland barn, unga och 
vuxna med funktionsnedsättning 

• Kommunalt folkhälsoarbete och uppföljning 

Folkhälsomyndigheten 

11.05 – 11.15 Paus 

11.15 – 11.55 Digital caseövning - hur kan vi koppla ihop folkhälso- 
och funktionsrättsarbetet? 

11.55 – 12.00 Avslutning 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Fri, 10 Jun 2022 14:38:49 +0200
To:                                      Malin Gustafsson; Samhällsbyggnad; Kultur och fritid; Tidaholms kommun 
Socialförvaltningen
Subject:                             VB: Mötesplats social hållbarhet – konferens 2022

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 10 juni 2022 11:46
Ämne: Mötesplats social hållbarhet – konferens 2022 
 

  

Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid 

Konferens i Örebro den 20–21 september 

Hur gör vi kloka vägval i en föränderlig tid för att skapa hållbar utveckling och uppnå det folkhälsopolitiska 
målet om att alla ska ges samma möjlighet till god och jämlik hälsa?  

Välkommen till två inspirerande dagar där vi tar tillvara på det bästa med att ses fysiskt. Vi varvar interaktiva ”knytkalas” 
med aktuell forskning och seminarier. På platsbesök i Örebro får du en unik presentation av mötesplatser som alla 
kännetecknas av samverkan utifrån invånarens behov och med gemenskap som en bärande framgångsfaktor. 

Ur programmet: 

• Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner, och Karin Tegmark Wisell, gd Folkhälsomyndigheten, 
ger sin bild av varför människan, mötet och närmiljön är så viktigt idag. Representanter med erfarenhet av att 
leda närområdesbaserat och regionalt arbete medverkar. 

• Healthy Cities, Tillväxtverket, Statistikgruppen i Örebro län och Nätverket för sociala investeringar leder 
knytkalas om smart resursanvändning, hållbar platsutveckling och systematiskt analysarbete. 

• Partnerskap Örebro medverkar under båda dagarna för att berätta om framgångsrika sätt att samverka utifrån 
behoven i fem stadsdelar med sociala utmaningar. 

• Anna Balkfors, senior rådgivare Ramboll, och Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och 
Regioner, samtalar om främjande och förebyggande arbete som incitament för ekonomisk hållbarhet. 

• Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset, delar insikter om betydelsen av tvärsektoriella 
samarbeten – från det globala till det lokala. 
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• Få mer kunskap på seminarier om utsatta grupper, vägar till gemenskap och strategier för en god gestaltad 
livsmiljö.  

Anmäl dig nu 
Vi vänder oss främst till dig som är politiker, beslutsfattare eller på annat sätt har en strategisk roll inom hållbar 
utveckling, folkhälsa, sociala frågor eller samhällsbyggnad på lokal, regional eller nationell nivå. 

Läs mer om programmet och anmäl dig här – Early bird-pris t.o.m. 20 juni:
Mötesplats social hållbarhet – nationell konferens 2022  

  

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Sent:                                  24 Aug 2022 10:28:14 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             Inbjudan till regional tankesmedja för hållbart friluftsliv 12 oktober

Webbversion | PDF-version

Regional tankesmedja för hållbart 
friluftsliv
Vi vill välkomna dig till årets konferens med fokus på hållbart friluftsliv onsdagen 
den 12 oktober 2022. Dagen kommer innehålla föredrag med goda exempel 
varvat med korta bikupesamtal.

Den här gången satsar vi på att träffas fysiskt på Länsstyrelsen i Göteborg. Vi 
kommer skicka ut en inbjudan med  anmälningsformulär inom några veckor.

Vi hoppas få träffa dig! 

Tid
Onsdagen den 12 oktober 2022

Anmälan
Länk till anmälan kommer inom kort - håll utkik i din e-post!

Plats
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Hörsalen - Länsstyrelsen Västra Götaland. Ingång Badhusgatan, Göteborg.

Målgrupp

Temadagen riktar sig främst till kommunala politiker och tjänstemän, myndigheter, 
regionen, föreningar, företag, forskare och andra i länet som vill driva 
friluftsutvecklingen framåt.

Kontakt

Sophie Hassel Hedihn sophie.hassel.hedihn@lansstyrelsen.se
010-224 54 85

Robert Andersson, robert.andersson@lansstyrelsen.se
010-224 54 56

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration  

Följ oss i sociala media

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 29 Aug 2022 15:07:30 +0200
To:                                      Erik Ezelius; Zelal Yesildeniz; Krister Rohman; Runo Johansson; Anna-Karin Skatt; 
Samhällsbyggnad; Kultur och fritid; Tidaholms kommun Socialförvaltningen; Tidaholms kommun 
Bunkontoret; Peder Samuelsson; Rebecca Bergelin
Subject:                             VB: Inbjudan Webbinarium - hot och hat mot förtroendevalda hösten 2022

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 29 augusti 2022 13:28
Ämne: Inbjudan Webbinarium - hot och hat mot förtroendevalda hösten 2022 
 
Vänligen vidarebefordra till förtroendevalda och säkerhetsansvariga i kommunen.  
 
 
Är du förtroendevald i kommun eller region? Arbetar du med att stärka de förtroendevaldas trygghet 
och säkerhet? Verkar du nära de förtroendevalda i ditt arbete? Vill du vara med och stärka vår 
demokrati? Då kan SKR:s webbinarium inom ämnet vara något för dig. Under hösten sänder SKR tre 
webbinarium med olika teman.   

18 oktober  Tema: Att utsättas för hot och hat som ung förtroendevald. 
15 november  Tema: Att förebygga och agera vid otillåten påverkan. 
6 december  Tema: Stödmaterial för att möta hot, hat och våld av sexistisk karaktär. 

Läs mer och anmäl dig här 
  
Att utsättas för hot och hat som ung förtroendevald | SKR 
  
Att förebygga och agera vid otillåten påverkan | SKR 
  
Stödmaterial för att möta hot, hat och våld av sexistisk karaktär | SKR 
 
 
Med vänlig hälsning 
Sveriges Kommuner och Regioner  

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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Rasism är en del av barn och ungas vardag och kommer till uttryck på

olika sätt inom både skolan, fritid och föreningslivet. Vi är många som på

olika plan vill arbeta mot rasismen i samhället och det är dags att vi

förenar oss och utbyter erfarenheter och lärdomar i detta viktiga arbete. 

Den 9-11 november kommer Tamam genom projektet Rättvis

Organisering att anordna Antirasistiska dagarna tillsammans med Arena

305. Antirasistiska dagarna kommer att hålla till i Arena 305 lokaler i

Malmö. Att delta i Antirasistiska dagarna är helt gratis och delar av

programmet kommer även finnas tillgängliga att ta del av digitalt.  

Vi har samlat delar av föreningslivet och övriga civilsamhället, forskare

och andra aktörer som direkt eller indirekt arbetar med frågor rörande

rasism, antirasism och ungas fritid och organisering. I dagsläget kommer

följande organisationer att medverka: Afrosvenskarnas Riksorganisation,

BIPOC Queers, Ensamkommandes förbund, INSAN, KOLL, Mångkulturellt

centrum, Möllans Basement, Rädda Barnen genom På lika villkor, Tamams

lokalföreningar, Volontärbyrån och Zigzag.   

Under Antirasistiska dagarna kommer ni under dagtid kunna ta del av

föreläsningar, workshop och panelsamtal på temat rasism, antirasistisk

organisering och ungas delaktighet. På kvällarna kommer Arena 305 stå

för aktiviteter riktade mot unga såsom DJ-workshops, open mic och

konserter. Vuxna är dock också välkomna att vara med på dessa

aktiviteter! 

V Ä L K O M M E N  T I L L

9 - 1 1  n o v e m b e r  p å  A r e n a  3 0 5  i  M a l m ö
O m  r a s i s m ,  a n t i r a s i s m  o c h  u n g a s  o r g a n i s e r i n g   

ANTIRASISTISKA
DAGARNA
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I oktober kommer Rättvis Organisering släppa en metodbok via

bokförlaget Trinambai. Boken heter “Rättvis organisering - metoder för

antirasistiskt arbete inom föreningslivet” och riktar sig mot ideella

organisationer som vill lära sig mer om antirasism samt erbjuder konkreta

verktyg för att arbeta antirasistiskt på ett sätt som gör skillnad, skapar

förändring och stärker er organisation. Under Antirasistiska dagarna

kommer vi berätta mer om bakgrunden till varför vi tog fram boken och

prata om hur man kan initiera ett antirasistisk arbete inom sin

organisation. Vi kommer även berätta om Tamams verksamhet och våra

projekt samt prata om Tamams interna antirasistiska arbete.

Syftet med de Antirasistiska dagarna är att skapa ett rum för samtal om

antirasistiskt arbete kopplat till ungas fritid och föreningsliv. Vi vill även

möjliggöra dialog mellan civilsamhället och offentlig sektor där vi kan

inspirera och lära oss av varandra. Utifrån vår erfarenhet ser vi att det

finns ett bristande förståelse, kommunikation och samarbete mellan

civilsamhället och det offentliga när det gäller frågor rörande rasism,

antirasism och ungas fritid och organisering. Därför vill vi bjuda in

representanter från Sveriges kommuner och regioner samt politiker till att

delta vid de Antirasistiska dagarna!

Vill du få mer information och uppdateringar om Antirasistiska dagarna

så kan du skriva upp dig på vår maillista via: http://eepurl.com/h3vnPv

Anmälningsformulär till dagarna skickas ut i september. Du kommer även

kunna hitta mer information om Antirasistiska dagarna på var hemsida

tamam.se 

“Unga som är arga är en viktig del av samhället, vi formar samhället.
Det är viktigt att ni som makthavare tar oss på allvar. Det är inte
heller ett val som makthavare har, utan det är er skyldighet.”

Citat ur rapporten “Rättvis Organisering"
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Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation

som sedan 2008 arbetar med att stötta och stärka ungas engagemang i

samhället. Detta arbete bedrivs dels genom Tamams ordinarie verksamhet

och dess lokalföreningar, likväl som i våra tre aktiva projekt som berör

olika typer av antirasistiskt arbete.

Rättvis Organisering är ett av de projekt som drivs av Tamam. Rättvis

Organisering arbetar för att synliggöra den rasism som unga i

föreningslivet utsätts för och vad det har för konsekvenser. Projektet

arbetar även med att motverka och förebygga den rasism som unga utsätts

för. Därför har vi tagit fram metodmaterial och håller även workshops för

makthavare och unga i ämnet. I vårt arbete ligger fokus på att synliggöra

problemet med rasism i föreningslivet och erbjuda verktyg att både

motverka och förebygga rasism inom sin organisation, sin förening eller på

sin arbetsplats.

Du kan läsa mer om Tamam, Rättvis Organisering och Tamams andra

projekt på vår hemsida tamam.se.

Arena 305 är ett alkohol & drogfritt musik och kulturhus för unga

Malmöbor. Huset bygger på delaktighet och inflytande från unga

malmöbor. De Antirasistiska dagarna kommer hålla till i Arena 305:s

lokaler.

När? 9-11 november 2022
Var? Arena 305, Lönngatan 30,  Malmö (men även digitalt)
Helt gratis! 
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From:                                 Pema Malmgren
Sent:                                  Tue, 23 Aug 2022 08:59:20 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             Fwd: Save the date! Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö - Var kommer 
barnen in?

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: Mania Teimouri <mania.teimouri@vgregion.se>
Datum: 5 juli 2022 12:14:33 CEST
Till: gotene.kommun@gotene.se, rigmor.persson@edu.vara.se, clas-
goran.janson@mellerud.se, jan-olof.karlsson@munkedal.se, 
kristina.svensson@partille.se, jonas.bolding@skola.kungalv.se, 
juan.ochoaechevarria@tranemo.se, annica.ryman@uddevalla.se, 
annalena.johansson@ulricehamn.se, sara.vogel-rodin@amal.se, Pema Malmgren 
<Pema.Malmgren@tidaholm.se>, Karin Ryberg Manhem 
<Karin.RybergManhem@svenljunga.se>, johan.fransson@tibro.se, 
asa.turesson@ale.se, staffan.karlander@sotenas.se, morgan.funevall@utb.dalsed.se, 
annika.stedner@molndal.se, britta.netterfors@stenungsund.se, 
susanna.eskilsson.juhlin@harryda.se, johanna.abrahamsson@lysekil.se, 
cathrine.berntsson@tjorn.se, anna.rosengren@kultur.goteborg.se, 
tobias.bengtsson@lidkoping.se, karin.stammarnas@trollhattan.se, 
ida.buren@boras.se, joakim.albrektson@kultur.goteborg.se, "Lars Claesson (Partille 
kommun)" <lars.claesson@partille.se>, birgitta.sparre@tanum.se, 
lena.moritz@ulricehamn.se, rickard.wennerberg@orust.se, kommunen@vargarda.se, 
hampus.haga@vargarda.se, lars.svensson@alingsas.se, 
lisa.holmstromgustafsson@lidkoping.se, annica.skog@tjorn.se, 
kajsa.forsell@lidkoping.se, ewa-lena.johansson@gullspang.se, 
hampus.haga@falkoping.se, Thomas Blomgren <Thomas.Blomgren@karlsborg.se>, 
margareta.svenssonhjort@munkedal.se, asa.tollbom@molndal.se, 
anna.svensson@vanersborg.se, christer.glannestrand@vanersborg.se, 
Christer.Svensson@hjo.se, tove.meyer@stromstad.se, tomas.ekstrom@mariestad.se, 
asa.veghed@skara.se, peter.doverholt@tibro.se, "Leif Gardtman (Lilla Edets 
kommun)" <leif.gardtman@lillaedet.se>, robert.hagstrom@bollebygd.se, 
Marie.eriksdotter@herrljunga.se, louise.moesgaardwitthoft@mark.se, 
barbro.ahlberg@lerum.se, maria.spertina@alingsas.se, Rasmus.Torngard@mark.se, 
ulf.berglund@ale.se, matilda.skon@skola.kungalv.se, nettan.larsson@essunga.se, 
jenny.skarstedt@skovde.se, pia.solefors@stenungsund.se, 
tunde.petersson@fargelanda.se, Anna.Hjelmberg@bengtsfors.se, 
Martin.Nordstrom@ockero.se, annica.ryman@uddevalla.se, 
marit.fossfredriksson@lillaedet.se, mona.wesslen@grastorp.se, "Leif Carlsson 
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(Töreboda kommun)" <leif.carlsson@toreboda.se>
Kopia: Camilla Alexanderson <camilla.alexandersson@vgregion.se>, Linn Gall 
<linn.gall@kulturivast.se>
Ämne: Save the date!    Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö - Var kommer 
barnen in?

 
Hej! 
Innan jag går på semester vill jag passa på att tipsa om ett kommande heldagsseminarium 
som Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen planerar tillsammans 
med referensgruppen för offentlig konst i kommunen. 
Det handlar om hur vi inkluderar barn och unga i samhällsplaneringen och processen kring 
konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. 
Boka gärna in datumet i kalendern redan nu och sprid till kollegor som berörs av temat. 

Glad sommar och hoppas vi ses!
/Mania Teimouri 
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Save the date! 
 
Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö – Var kommer 
barnen in?  

Onsdagen den 7 december 2022 genomförs ett heldagsseminarium kring arbetet med 
offentlig konst i kommunen utifrån ett invånarperspektiv och med fokus på barn och unga. 
 
För att skapa goda och hållbara gestaltade livsmiljöer som har människan och människans 
behov som utgångspunkt krävs att olika kompetensområden samarbetar, från översiktlig 
planering till genomförande och förvaltning. 
Sedan januari 2020, då Barnkonventionen blev lag i Sverige, har offentligheten ansvar för att 
tillgodose barns rättigheter i samhällsplaneringsprocessen. Arbetet med den offentliga 
konsten är en del av den processen och som påverkar våra gestaltade livsmiljöer.  
Under seminariedagen får vi veta mer om myndigheters uppdrag gällande barnkonventionen 
och samhällsplanering med fokus på konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Vi lyfter även 
fram lärande exempel med olika perspektiv på barnrättsarbetet när det gäller den offentliga 
konsten.
 
Dagen vänder sig till tjänstepersoner och beslutsfattare med uppdrag inom 
samhällsplaneringsprocessen samt konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. 
 
Seminariedagen arrangeras av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen 
tillsammans med referensgruppen för offentlig konst i kommunen. 
 
Seminariedagen genomförs i Skövde i samarbete med Skövde kommun. 
 
Inbjudan med detaljerad info om tid och plats samt program kommer i september 2022. 
 
Har du frågor, kontakta
Mania Teimouri
konsulent samtida konst, arkitektur, form och design
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Mobil:  +46 (0)70 214 80 21   
E-post: mania.teimouri@vgregion.se
 

 

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika 
konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv 
såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 
och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs 
mer här: www.vgr.se/kulturutveckling
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att 
meddelandet borde stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera 
detta Rapportera spam 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Thu, 1 Sep 2022 10:59:33 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Inbjudan till Erfarenhetskonferens 2023!

 
 

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

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

  
Denna gång genomförs konferensen på hotel Blique by Nobis 

på Gävlegatan 18 i Stockholm. 

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

  
  

Årets tema är  
Hållbar framtid och goda livsmiljöer 

– Kulturens, idrottens och fritidens roll och utmaningar i 
samhällsutvecklingen 

  
Medverkande: 

Johan R Norberg, Centrum för idrottsforskning 
Tomas Bokström, RISE 

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

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

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

kommun 
  

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

  
Inbjudan och program 
Anmälningsformulär 

  
Medlemmar i SFK respektive Utvärderingsringen erhåller rabatt på 

deltagaravgiften. 
Konferensen är ett årligt kommande arrangemang där förtroendevalda och 

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

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

Utvärderingsringen ansvarar för administration. 
  

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

  
Välkommen! 

SFK:s styrelse med administration 

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

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

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

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

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 65 Information 
KFN 2022/3 

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 

 Renoveringen av ishallen fortlöper och beräknat öppningsdatum är 1 oktober. 
 På grund av skadegörelse är idrottshallarna tills vidare låsta och föreningarna får låsa upp 

med tagg istället för kod. 
 Enhetschefen för fritid har haft ett inledande möte med Västkuststiftelsen, Hjo kommun 

och föreningen med anledning av tecknat avtal angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 
 Förvaltningschefen närvarade vid invigningen av Lena borg naturreservat och en gåva från 

nämnden överlämnades till Lena Gille. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Cirka 130 utställare och 39 utställningsplatser är anmälda till Tidaholms första Kulturhelg 
16-18/9.  

 Förtidsröstningen på biblioteket är öppen och antalet röstande är hittills fler än vid 
föregående val. 

 Spelrummet i bibliotekets ungdomsavdelning kommer att flyttas till den öppna 
ungdomsverksamhetens lokaler. 

Besöksenheten 

 Barnens hus öppnar i Vulcanen 10 september och planering inför invigning pågår.  
 Smides-SM i juni blev en lyckad tillställning med många besökare och nöjda arrangörer. 
 Museet genomförde guidning för allmänheten kopplat till det Litografiska Symposiet. 
 Museet närvarade vid Släktforskardagarna i Skövde i augusti. 
 Utgrävning vid Gestilren sker 30-31 augusti och personal från museet finns på plats för att 

svara på frågor. 
 

Folkhälsa 

 Ett antal gula ”Vänskapsbänkar” kommer att ställas ut i Tidaholm för att uppmärksamma 
psykisk ohälsa och suicidprevention. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-30 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Nämndens deltagande i styrelser 

 Ordföranden har varit promotor vid simskoleavslutningen i badhuset Forshallen. 
 Ordföranden och vice ordföranden närvarade vid invigningen av det Litografiska 

Symposiet. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-08-23. 
 Nyhetsbrev - Gestilren Forskningsprojekt 2022, 2022-08-09. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/3 

2022-08-23 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Information 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens deltagande i styrelser. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Nyhetsbrev - Gestilren Forskningsprojekt 2022, 2022-08-09. 
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Datum är satt för utgrävningen! 
Efter ca 6 månader kom äntligen beslutet från Länsstyrelsen! 
Nu kan vi börja planera och vi har idag 9 aug, satt ett datum. 
Utgrävningen blir redan om några veckor: 30 och 31 aug.  

Du som får det här nyhetsbrevet har antingen anmält dig till det via web och 
sociala media och/eller gett stöd till projektet. Vi vill tacka dig genom att ge 
förhandsinformation om vad som pågår under den korta men spännande 
forskningsinsatsen vid Gestilren utanför Tidaholm. ”Vi” i det här fallet är 
Västsvensk arkeologi i Lidköping som ska genomföra undersökningen, 
Västergötlands museum i Skara som är ansvarig institution samt Tidaholms 

1

Gestilren 
Forskningsprojekt 2022

TILL PRENUMERANTER OCH SPONSORER 9 AUGUSTI 2022

Gropar hittade 
2020 gjordes 
undersökning med 
markradar. Man 
fann mystiska 
gropar. 

Rester efter 
slaget? 
Kul vore att kunna 
bekräfta decenniers 
berättande om 
upphittade 
skelettdelar och 
stridsredskap.  

Vägen lades om 
på 1920-talet 
Men är det bara 
stödmaterial till 
vägen i groparna?

AVSPÄRRNING 
Vägen nedanför 

monumentet spärras av 
till en körfil för att ge 

plats åt arkeologerna.

1
GRÄVMASKIN 

Det översta skiktet på 
de utvalda punkterna 
schaktas med maskin. 

2
HANDGRÄVNING 
Därefter blir det 
handarbete och 

metalldetektor. Man 
gräver ca 30-40 cm. 

3
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kommun och museum som är initiativtagare och 
styr upp information och publika aktiviteter. Andra 
viktiga parter i projektet är förstås våra finansiärer, 
stora och små, liksom markägaren i Varv.  

Utgrävningens faser 
Det är i nuläget en mindre 
undersökning som genomförs. Stöter vi 
på medeltida fynd inleds ev ett nytt 
forskningsprojekt.  

Huvudsyftet med undersökningen 30-31 augusti 
är att fastställa vad som finns i groparna. Dessa 
finns i nära anslutning till väg 2871 mellan 
Kungslena och Dimbo, i närheten av korsningen 
vid Granne Påle och monumentet.  

Vägen kommer att spärras av till en körfil med 
trafikljus i ändarna. Utmed vägen öppnas några 
sökschakt med grävskopa. Dumpmassor från 
schakten läggs tillfälligt på åkermarken och 
undersöks med metalldetektor. Arkeologerna 
genomför fingrävning på de öppna ytorna, 
sedan läggs groparna igen. Om benmaterial 
hittas kommer en osteolog (benexpert) att syna 
och datera benen. Allt mäts in och 
dokumenteras.  

”Ett begränsat 
fyndmaterial 
analyseras” 

Om det skulle visa sig att mycket material av 
medeltida karaktär hittas kommer det mesta att 
läggas tillbaka, för att sedan invänta en ev ny 
forskningsinsats. Ett litet urval kommer att 
analyseras mera ingående.  

Efter undersökningen återställs platsen och 
arkeologerna inleder sitt rapportarbete. 

2

TILL PRENUMERANTER OCH SPONSORER 9 AUGUSTI 2022

DET FINNS MÖJLIGHET ATT BESÖKA PLATSEN 
Arkeologernas arbetsplats kommer att vara avspärrad, men då och då 
ges möjlighet till frågor. På plats finns också personal från Tidaholms 
museum som kan berätta vad som sker, bakgrund och syfte. Parkering 
finns på gräsytan på andra sidan vägen mittemot monumentet. 
Besöksplatsen vid monumentet ger också bra utsikt. 

Här finns också skyltar med information om sammandrabbningen 
mellan den Erikska och Sverkerska ätten 1210, vars geografiska 
placering har varit omdiskuterad i decennier.  

Har du frågor maila till tidaholms.museum@tidaholm.se 
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