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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/17 

2022-02-14 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Verksamhetsberättelse för kultur- och 
fritidsnämnden avseende år 2021 
Förslag till beslut 

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

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport med redovisning av 
avtalssamverkan samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2021 samt redovisning av 
avtalssamverkan 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 1/2022 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-08. 
 Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2021. 
 Redovisning av avtalssamverkan 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- och 
fritidsnämnden avseende år 2021 
KFN 2022/17 

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

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2021 samt redovisning av 
avtalssamverkan 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 

Verksamhetsberättelsen är inte färdigställd. En muntlig genomgång och ett preliminärt resultat 
redovisas. 

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

fritidsnämnden för beslut.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 

2021”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-01-19. 
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1 Inledning 
Denna verksamhetsberättelse och bokslut för kultur- och fritidsnämnden avser 

perioden 1 januari – 31 december 2021. 
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2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har delvis genomförts enligt plan när det varit 

möjligt och enligt de allmänna råd och restriktioner som funnits med anledning av 

covid-19-pandemin. De beslutade anpassningsåtgärderna för 2021 var beroende av 

ombyggnationer av huset på Vulcanön och bibliotekshuset. Den öppna 

ungdomsverksamheten har öppnat i anpassade lokaler i bibliotekshuset och Barnens 

hus har flyttat till huset på Vulcanön och kommer att öppna under 2022. Under 

sommaren har många barn och unga erbjudits sommarlovsaktiviteter i Bruksvilleparken 
och på Turbinhusön. 

Året inleddes med flera sjukskrivningar och flera i personalen som varit hemma med 

symptom. 

Kultur- och fritidsnämndens bokslut visar ett litet underskott mot budget. En stor del 

av nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både ekonomi och 

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

ut. Orsaken är främst covid-19-pandemin och att möjligheterna för ett säkert 

öppnande av verksamheterna varit begränsad. 

Kultur- och fritidsnämnden har inte tagit hela investeringsbudgeten i anspråk. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter 

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 

uppgifter enligt reglementet som fastställdes 1998-06-15 och reviderades senast 2018-

10-29. Nämnden har även ansvar för 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 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 betydelse för nämndens verksamhetsområden. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

• Fördela bidrag till studieförbund och föreningar inom kultur- och fritidsområdet 

• Idrottshallar och anläggningar 

• Inomhusbad 

• Vandringsleder 

• Fiskevårdsfrågor 

• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar 

• Ungdomscafé 

• Besluta om stipendier inom nämndens verksamhetsområde 

• Folkbibliotek 

• Teaterbiografen 

• Museum 

• Barnens hus-verksamheten 

• Främjande av besöksnäringen 

• Konsthall och övrig verksamhet på Turbinhusön samt Bruksvilleparken 

• Allmänkultur 

• Kommunens konstsamling 

• Handlägga och vara delaktig i konstnärlig utsmyckning av byggnader och offentliga 

platser 

• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen 

• Stödjande av lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet 

• Leda och ha samordningsansvar för kommunens folkhälsoarbete 

• Budget- och skuldrådgivning 

• Registreringslotterier 
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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 och Barnens hus. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Inom kulturenheten har, med anledning av covid-19-pandemin, en mängd åtgärder fått 

vidtas och arrangemang har fått ställas in, såsom vårens filmserie, påskmarknad och 

nationaldagsfirandet. I viss mån har några aktiviteter ersatts med digitala alternativ. 

Större evenemang som Konstnatten och Julstämning har kunnat genomföras trots 

rådande pandemi. Uthyrning i Bibliotekssalen och biovisning på Saga har varierat under 

året. Med anledning av covid-19-pandemin var besöksantalet under våren begränsat för 

den öppna ungdomsverksamheten och vissa dagar har man fått stänga helt. Under 

sommarlovet flyttade den öppna verksamheten till Bruksvilleparkens scen och 

smittsäkra lovaktiviteter samt sommarkollo har genomförts. I bibliotekshuset har 

ombyggnation för den öppna ungdomsverksamheten färdigställts och verksamheten 

öppnade i augusti med många besökare. I projektet "motorburen ungdom" har två 

ungdomsassistenter vid några tillfällen utgått från den öppna ungdomsverksamhetens 

lokaler. Under året har ett fortlöpande arbete inom nätverket KEKS pågått. Dels för 

att utbyta erfarenheter med andra kommuner dels för att öka användandet av 

verktyget the logbook. Biblioteket har fått statligt bidrag för att skapa en brygga mellan 

biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten genom ett kreativt rum. Biblioteket 

har fortsatt att erbjuda alternativ service i form av hemleverans av böcker, bokpåsar 

som kan hämtas utanför biblioteket, digital läsecirkel och en digital lösning för 8-

årsboken. Under hösten har verksamheten löpt på som vanligt frånsett att vissa 
aktiviteter har fått ställas in eller flyttas framåt i tiden. Bibliotekets personal, med viss 
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stöttning, tog i september hand om den kommunala folkomröstningens förtidsröstning. 

Biblioteket fortsätter sitt samarbete med Skövde bibliotek inom ramen för "Stärkta 

bibliotek". 

Fritidsenheten höll samtliga idrottshallar stängda i enlighet med regeringens beslut om 

att hålla ej nödvändiga verksamheter stängda till den 25 januari. Därefter var hallarna 

bokningsbara för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Några 

matcharrangemang eller tävlingar var ej möjliga under våren med anledning av rådande 

restriktioner. Arbetet med att implementera nya boknings- och bidragssystemet är 

slutfört. Systemet är i bruk och föreningarna har fått utbildning i systemet. Tidaholms 

sommargård i Gamla Köpstad öppnade för säsongen med restriktioner med anledning 

av covid-19-pandemin. I juli kunde restriktionerna lyftas. Under hösten har hallarna 

kunnat hålla öppet enligt ordinarie öppettider och föreningarna har kunnat bedriva 

både tävlings- och träningsverksamhet. Nyttjanderättsavtal med Tidaholms 

Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen har tecknats. Boxningsföreningen flyttade 

under hösten in i anpassade lokaler i Forshallen. Badhuset höll under perioden januari-

juni stängt för allmänheten. Skolorna har under hela året kunnat erbjudas skolsim där 

extra resurser lagts. Stort fokus har lagts på arbetsmiljön för personalen och att 

simundervisningen kunnat ske på ett smittsäkert sätt. Både sommarsimskola och 

idrottsskola kunde genomföras med gott resultat och under smittsäkra former. Under 

hösten har badhuset hållit öppet enligt ordinarie öppettider och med 

simskoleverksamhet, med undantag för en tillfällig stängning på grund av 

reparationsåtgärd. 

För besöksenheten med Tidaholms museum, turistbyrån och Barnens hus har 

ombyggnation av Vulcanen pågått under hela året. Första etappen har slutbesiktigats 

och kunnat tas i bruk. Under april månad flyttade Barnens hus-verksamheten ut från 

Samrealskolan och till Tidaholms museum på Vulcanön. Uppbyggnad av lekmiljöerna på 

Barnens hus pågår och planen är att kunna öppna våren 2022. Under hela året har 

turistverksamheten kunnat bedrivas i digital form. Från april till september ökade 

turistbyrån sina öppettider och öppnade för fysiska besök i bibliotekshuset. Under 

sommaren fanns turistbyrån två dagar i veckan på Turbinhusön. Tidaholms museum har 
huvudsakligen varit sysselsatta med uppbyggnaden av det nya Vulcanen under 2021. 

Planering av utställningar har skett och kommer att genomföras 2022. Ett fåtal visningar 

i bilhallen samt stadsvandringar har genomförts. ”Så levde vi förr” på Turbinhusön, 

medverkan i Kulturarvsdagen, lovaktiviteter samt arbete med projekt Gestilren är 

exempel på verksamhet under året. 

För folkhälsoenheten har utvecklingsarbete skett bland annat inom följande områden. 

Föreläsningar kring självmedkänsla, psykisk hälsa och suicidprevention. Utbildningar för 

personal inom räddningstjänsten och socialtjänsten. Arbete med motorburen ungdom 

har genomförts. Medel har avsatts för att anställa unga kommunutvecklare. Inom barn- 

och utbildningsförvaltningen har arbetet med delaktighet (DiTiS) fortsatt. Inom 

området våld i nära relation har förskolan arbetat med ökad kunskap och 

Tidaholmskurage har startats upp av TBAB. En policy och rutiner för att förebygga och 

uppmärksamma våld har tagits fram. 

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: 
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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: 

Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett levande 

näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomisk hushållning. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt 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. 

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

civilsamhället. 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomisk 

hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna verksamhetsberättelse följer upp nämndens verksamhetsmål och budget. För 

varje verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 

lärdomar som vuxit fram tack vare årets arbete. 

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. 
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  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  

Tidaholms medborgare 

upplever att Tidaholm har 

bra fritidsmöjligheter och 

kulturutbud 

Det ska finnas trygga och 

öppna mötesplatser även 

på kvällar (efter kl 17) 

och helger 

Medborgaren i fokus  

Kultur- och 

fritidsnämnden ska 

genomföra 

medborgardialoger i 

viktiga frågor 

 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 

Hela kultur- och 

fritidsförvaltningen ska 

vara miljödiplomerad 

enligt Svensk Miljöbas 

  

Ett levande näringsliv  

Utveckla besöksnäringen 

genom att stötta 

idrottsevenemang, 

kulturevenemang och 

friluftsliv på Hökensås 

 

Attraktiv arbetsplats  
Främja delaktighet och ett 

gott arbetsklimat 
 

God ekonomisk 

hushållning 

Nämndens budget ska 

vara i balans 
  

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 medborgarundersökningen. Från och med år 2021 redovisas ett 

nyckeltal per enkätfråga. Det finns inga index eller liknande som ger ett medelvärde för 

nyckeltal inom områdena bibliotek, kulturliv och mötesplatser eller idrott, motion och 

friluftsliv. 

Under 2021 har covid-19-pandemin fortsatt att medföra stängda verksamheter och att 

det inte varit möjligt att erbjuda publika kulturevenemang samt idrottsevenemang som 

ställts in. Trots detta har möjligheterna att kunna utöva sina fritidsintressen varit 

viktigare än någonsin och med anpassningar har det, i de flesta fallen, varit möjligt att 

tillgodose detta från februari då restriktionerna lättade för barn födda 2005 eller 
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senare. Beläggningsgraden på Tidaholms sommargård och i idrottshallarna blev under 

det normala och uthyrning av Sagateatern har helt upphört under en lång tid. 

Biblioteket som haft sin verksamhet öppen med begränsningar visar låga utlåningstal 

och besökstal. 

Värdering: 

De flesta nyckeltalen från medborgarenkäten ligger över rikssnittet. Trots att flera 

indikatorer inte varit möjliga att mäta så är bedömningen att nämnden delvis uppnår 

målet utifrån de speciella förutsättningar som varit under 2021. 

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 som kan orsakas av pandemin. 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 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Beläggningsgra

d Gamla 

Köpstad 

73 % 41 % 39 %   80 %   

Bibliotek, 

kulturliv och 

mötesplatser 

- -       

Idrott, motion 

och friluftsliv 
- -       

Enkät om det 

offentliga 

rummet 

- - -   - -  

Antal som går 

på 

vandringsleder 

(uppskattning) 

111 18

0 

120 00

0 

120 00

0 
  75 000   

Deltagartillfälle

n i 

idrottsförenin

gar 

35 32    38   

 

Tre

nd 
Indikator (Delår) 

Utfa

ll 

201

9 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfall 

kvinnor/fli

ckor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 

2021 

Målvär

de 

2021 

Jämföre

lse 

Värder

ing 

 
 

Saga-biografen antal 

aktiviteter/bokningar 
206 86 101   200   

 

 
 

Utlån per invånare 
5,9 5,3 5,4   6   

 

 
 

Utlån av 

barnlitteratur 
12,2 12,6 11,3   13   

 

 
 

Museivisningar för 

vuxna 
16 1 9   20   
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Tre

nd 
Indikator (Delår) 

Utfa

ll 

201

9 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfall 

kvinnor/fli

ckor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 

2021 

Målvär

de 

2021 

Jämföre

lse 

Värder

ing 

 
 

Musevisningar för 

barn 
34 0 24   30   

 

 
 

Simskoledeltagare 

(antal) 
178 0 80   200   

 

 
 

Barnens husbesök 7 11

7 

3 77

8 
0   8 000   

 

 
 

Tidaholmssökningar 

i Mellansjös 

bibliotekskatalog 

50 3

12 

50 6

92 

50 3

93 
  50 000   

 

 
 

Badhusbesök 42 9

94 

23 4

37 

20 0

00 
  50 000   

 

 
 

Biblioteksbesök 72 5

18 

68 6

18 

50 6

91 
  75 000   

 

 
 

Museibesök 4 80

0 
348 150   7 000   

 

 
 

Turistbyrå, antal e-

besök 
54 3

10 

49 4

81 

62 7

75 
  40 000   

 

 
 

Turistbyråbesök 8 75

4 

1 59

9 
650   13 500   

 

 
 

Ungdomsverksamhe

tsbesök 
11 6

00 

8 00

0 

9 00

0 
  15 000   

 

 
 

Förändring av 

verksamhetsbidrag 

-

1,2 

% 

4,2 

% 

2,5 

% 
  0 %   

 

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

kl 17) och helger 

 

Analys: 

Under året har flera verksamheter varit stängda eller haft kraftigt reducerade 

öppettider med anledning av de särskilda omständigheter som covid-19-pandemin 

inneburit. Under 2021 har badhuset varit stängt för allmänheten fram till juni. Barnens 
hus och muséet har varit helt stängda för besökare under ombyggnation. Turistbyrån 

har delvis varit öppen i bibliotekshuset och på Turbinhusön. Biblioteket har varit öppet 

med begränsningar. Den öppna ungdomsverksamheten har varierat med att vara stängd 

under perioder, öppen med begränsningar och utlokaliserad till Bruksvilleparken. 

Värdering: 

Verksamheterna bedöms ej nå målen för öppethållande med anledning av rådande 

omständigheter. Vissa av kultur- och fritidsnämndens verksamheter stängdes helt i 

mitten av hösten 2020 med anledning av den ökade smittspridningen i samhället. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

När situationen i samhället stabiliseras, stor del av befolkningen är vaccinerade och nya 

rutiner för hur verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt kan öppettider och 

tillgänglighet i enlighet med målen åstadkommas i verksamheterna. Ambitionen är att 

när verksamheterna kan samordnas på Vulcanön och i bibliotekshuset kommer 

sårbarheten i bemanning minska och öppethållande att säkerställas i högre omfattning. 
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Tre

nd 

Indikator 

(Delår) 

Utf

all 

201

9 

Utf

all 

202

0 

Utf

all 

202

1 

Utfall 

kvinnor/flic

kor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 2021 

Målvär

de 

2021 

Jämföre

lse 

Värderi

ng 

 
 

Badhusets 

öppettimmar 
1 84

9 

1 32

1 
796   1 900   

 

 
 

Badhusets 

öppettimmar 

kvällar och helger 

504,

5 
312 234   550   

 

 
 

Bibliotekets 

öppettimmar 
1 73

9 

1 95

1 

1 76

3 
  1 600   

 

 
 

Bibliotekets 

öppettimmar 

kvällar och helger 

278 305 175   300   
 

 
 

Ungdomsverksamh

etens 

öppettimmar 

1 64

3 

1 48

0 

1 52

4 
  1 700   

 

 
 

Ungdomsverksamh
etens 

öppettimmar 

kvällar och helger 

852 690 924   800   
 

 
 

Vulcanöns 

besökscenter 

öppettimmar 

1 52

4 

1 23

9 

1 16

0 
  1 600   

 

 
 

Vulcanöns 

besökscenter 

öppettimmar 

kvällar och helger 

245 143 104   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: 

Med Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning av covid-19-pandemin så har 

det varit svårt att genomföra medborgardialoger. Kultur- och fritidsförvaltningen har 

låtit barn komma med önskemål och synpunkter på flera av nämndens verksamheter. 

Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 30 synpunkter eller klagomål har kommit 

in under 2021 och alla har fått återkoppling inom 10 dagar. Flest synpunkter rör fritid. 

Av 98 beslutsärenden 2021 gjordes någon slags barnrättsbedömning i 92 ärenden. 

Värdering: 

Målet bedöms uppnås delvis. Ett stort framsteg är att alla nämndens verksamheter nu 

finns i tillgänglighetsanpassade lokaler. 

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 kommande 

året är det viktigt att återuppta arbetet med medborgardialoger och barns inflytande. 
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Indikator (År) 

Utfa

ll 

2019 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvär

de 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Andel synpunkter 

som besvarats inom 

10 dagar 

94 % 
100 

% 

100 

% 
  99 %   

Antal  barn som fått 

tycka till 
161 109 237   140   

Antal genomförda 

medborgardialoger 
2 0 0   3   

Andelen beslut med 

barnrättsbedömning 
65 % 90 % 94 %   90 %   

Tillgänglighetsanpass

ade lokaler 
 

Nej 
 

Nej 
 

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. 

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Uppfyller 

kraven för 

miljödiplomeri

ng 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

   Ja   

Ett levande 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 
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Analys: 

Covid-19-pandemin har haft stor inverkan på verksamheten. Endast ett av de stora 

idrottsarrangemangen har kunnat genomföras. Inga publika evenemang genomfördes 

under vintern och våren med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

och regeringens restriktioner. Evenemangskalendern har varit tom. Under sommaren 

kunde musik i Bruksvilleparken genomföras enligt de lättade restriktionerna. Antalet 

besökare på Hökensås varit stort och likaså intresset för fiske. Turbinhusön har hållit 

öppet delvis med hjälp av feriepraktikanter under sommaren med många besökare. 

Under hösten och vintern kunde Konstnatten och julstämning på Turbinhusön 

genomföras. 

Värdering: 

Bedömningen är att målet delvis uppnås utifrån de förutsättningar som varit rådande 

och av nödvändighet i mindre omfattning än vad som varit planerat. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Turistbyrån behöver fortsätta att samverka med andra närliggande kommuner för att 

marknadsföra friluftsturismen och stötta besöksnäringen. 

Indikator 

(År) 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Antal 

besökare 

på 

Konstnatte

n 

16 869 10 935 6 349   17 500   

Antal 

besök på 

Turbinhusö

n 

39 167 32 725 43 021   32 000   

Antal 

besökare 

och sålda 

fiskekort 

325 00

0 

325 00

0 

325 00

0 
  325 000   

Antal 

besökare 

på 

Outdoor 

Hökensås 

hemsida 

 1 816    20 000   

 

Tre

nd 
Indikator (Delår) 

Utf

all 

201

9 

Utf

all 

202

0 

Utf

all 

202

1 

Utfall 

kvinnor/fli

ckor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 

2021 

Målvä

rde 

2021 

Jämför

else 

Värder

ing 

 
 

Antal besökare till 

idrottsarrangemang, 

U6 & Giff-cupen 

15 6

00 
0 920   16 000   

 

 
 

Antal evenemang 

marknadsförda via 

www.vastsverige.com/

tidaholm 

867 420 268   800   
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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 något 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. 

Värdering: 

Målet bedöms delvis som uppnått. 

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. 

Indikator (År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Medarbetarenkät

en (motivation) 
4,36 - 4,11   4,3   

Psykosocial 

skyddsrond 
  

Ja 
    -  

 

Tren

d 

Indikator 

(Delår) 

Utfa

ll 

201

9 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfall 

kvinnor/flic

kor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 2021 

Målvär

de 

2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 

 
 

Sjukfrånvarostat

istik 
4,2 

% 

4,7 

% 

8,4 

% 
  4,5 %   

 

 
 

Andelen 

tillsvidareanställ

da som arbetar 

heltid 

84 % 88 % 
87,5 

% 
  88 %   

 

God ekonomisk hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

 

Verksamhetsmål: Nämndens budget ska vara i balans 

 

Analys: 
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Kultur- och fritidsnämndens årsbokslut för 2021 visar på ett underskott mot budget.  

Nämndens verksamheter har påverkats av covid-19-pandemin vilket medfört: minskade 

inträdes- och försäljningsintäkter på badhuset och i besöksverksamheterna, som delvis 

varit stängda för allmänheten, minskade hyresintäkter i bibliotekshuset och Saga 

teaterbiografen med anledning av restriktioner för allmänna samlingar samt 

avbokningar och minskade hyresintäkter med anledning av antalsrestriktioner på 

Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad. 

Nämnden har erhållit statligt stöd för sommarlovsaktiviteter och projektmedel för 

stärkta bibliotek vilket påverkat kostnader och intäkter för året. 

Beslutade anpassningar har genomförts enligt nämndens beslut i december 2020. 

Värdering: 

Målet om budget i balans bedöms uppnått då avvikelsen är mindre än en procent. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Kultur- och fritidsnämnden följer de beslutade anpassningsåtgärderna samt är 

återhållsamma med att tillsätta vikarier för vakanser. 

Indikato

r (År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Resultat i 

avvikelse 

från 

budgetra

m 

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

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 

2020 

Jmf 

med 

C7 

2020 

2020 2019 2018 2017 2016 

Nettokostnad per invånare enligt 

Kolada* 
2603 2389 2617 2565 2834 2475 2540 

+ Allmän kulturverksamhet 426 248 646 675 683 483 450 

+ Bibliotek 452 545 462 405 379 393 395 

+ Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet 242 200 155 146 169 154 152 

+ Allmän fritidsverksamhet 264 307 335 301 328 305 308 

+ Idrotts- och fritidsanläggningar 1 090 915 834 853 1 124 982 1 068 

+ Turistverksamhet 76 146 107 107 73 80 89 

+ Stöd till studieorganisationer 53 28 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 
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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 digitalisering och förändrade beteendemönster. 

Covid-19-pandemin har inneburit ett ökat behov och en ökad efterfrågan på 

digitala tjänster och mötesplatser. 

• Det finns en risk att många unga inte hittar tillbaka till föreningslivet efter covid-

19-pandemin med negativa följder för folkhälsan kombinerat med 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. 

• 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. 

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. 

• 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. Under 2020 och 2021 uteblev många av 

de utländska turisterna som istället ersattes av hemestrande svenska besökare. 

En utmaning är att locka tillbaka de gamla och samtidigt behålla de nya. Det är 

således 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. 
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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 

Utfallet för kultur- och fritidsnämnden under perioden januari – december 2021 är ett 

underskott mot budget på 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,5 procent av 

periodens budget. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 34,5 34,5 34,5 35,0 x x 35,0 35,0 35,0 35,0 x 

Budgetr

am 
 34,5 34,5 34,5 34,5   34,5 34,5 34,5 34,5  

Avvikelse 

(mnkr) 
 0,0 0,0 0,0 -0,5   -0,5 -0,5 -0,5 -0,5  

Avvikelse 

(%) 
0 0 0 0 -1,4 0 0 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 0 

4.2.1 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

tkr 
2021-01-01 -- 

2021-12-31 

2020-01-01 -- 

2020-12-31 

Förändring -

 Utfall 

Verksamhetens intäkter 6 273 6 847 574 

Verksamhetens kostnader -40 906 -40 371 535 

22



Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2021 19(21) 

- varav personalkostnader -19 111 -19 531 -420 

Verksamhetens nettokostnader -34 633 -33 524 1 109 

Budgetram 34 478 33 210 -1 268 

Nämndens resultat -155 -314 -159 

Under perioden januari – december avviker nämndens utfall mot föregående år för 

samma period på följande sätt: 

• Intäkter är lägre än föregående år, där avvikelsen motsvarar 0,6 miljoner 

kronor. Avvikelsen förklaras av att covid-19-pandemin påverkade med början i 

mars 2020. Under 2021 har verksamheterna varit helt eller delvis stängda med 

anledning av både renoveringar och pandemin.  

• Kostnader är högre än föregående års kostnader, där avvikelsen motsvarar 0,5 

miljoner kronor. Att notera är att personalkostnader är lägre än föregående år 

vilket förklaras av en högre nivå av frånvaro som ej ersatts av vikarier (såsom 

sjukfrånvaro, föräldraledighet med flera).  

Nämndsresultat tkr 
Utfall 2021-01-

01 -- 2021-12-31 

Budget 2021-

01-01  -  2021-

12-31 

Avvikelse mot 

Budget 

Verksamhetens intäkter 6 273 7 739 -1 466 

Verksamhetens kostnader -40 906 -42 217 1 311 

- Därav personal kostnader -19 111 -21 676 2 565 

Verksamhetens nettokostnader -34 633 -34 478 -155 

Budgetram 34 478 34 478 0 

Nämndsresultat -155 0 -155 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar 

och åtgärder ska genomföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• Verksamhetsflytt av Barnens hus och samordning av besöksverksamheter i 

Vulcanen. 

• Verksamhetsflytt av öppen ungdomsverksamhet och samordning i 

bibliotekshuset. 

Under januari – december har iordningställande av verksamhetslokaler pågått. Barnens 

hus har lämnat Samrealskolan och den öppna ungdomsverksamheten lämnade 

Godsmagasinet och öppnade under augusti i bibliotekshuset. 

Förvaltningen kan konstatera att de ekonomiska effekterna av vidtagna åtgärder hittills 

inte går att bedöma fullt ut. 

Under perioden januari – december avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 

period på följande sätt: 

• Intäkter är lägre än budget, där underskottet är motsvarande 1,5 miljoner 

kronor jämfört med budget. Underskottet orsakas av att verksamheterna varit 

helt eller delvis stängda under 2021 med anledning av pandemin. 

• Kostnader är lägre än budget, där överskottet främst beror på att 

personalkostnader är lägre än budget motsvarande 2,6 miljoner kronor. 

Avvikelsen för personalkostnader inklusive bidrag från arbetsförmedlingen är 

sammantaget 2,1 miljoner lägre än budget. 

• Övriga avvikelser mot budget för kostnader beror främst på kostnader med 

anledning av inköp av utrustning och uppdateringar invändigt i 
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verksamhetslokaler.  

4.3 Investeringar 

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

för 2021 – 2023. I april 2021 beslutade kommunstyrelsen ombudgetering av medel 

utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

Pro

jek

t 

Nr 

Ack 

Utfall 

2021 

Budget 

2021 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2021 

Progno

s 2021 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier kultur- och 

fritidsnämnd 

900

24 
334 1 000  1 000  666 

Ismaskin   1 300  1 300  1 300 

Summa kultur- och 

fritidsnämnd 
 334 2 300  2 300  1 966 

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden januari-december 2021 förbrukat 0,3 

miljoner av den totala investeringsbudgeten om 2,3 miljoner kronor. 

Investeringsbudgeten har använts till att färdigställa inredning av lokal för den öppna 

ungdomsverksamhet, skejtyta utomhus, inredning av besöksverksamheten och 

föreningslokal i Forshallen samt olika digitala lösningar. 

Av investeringsbudgeten från 2019 kvarstod medel för investering i en ny ismaskin till 

ishallen. Denna investering sköts fram till 2020. Upphandlingen avbröts då anbud kom 

in över budget. Beslut att avbryta upphandlingen togs och sköts på framtiden, dock 

finns behovet kvar. 
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5 Personal 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomgått stora förändringar under året med flytt, 

nya lokaler, nya arbetssätt och nya arbetskamrater. Därutöver har covid-19-pandemin 

inneburit snabba förändringar och stor ovisshet. Sammantaget har chefer och 

medarbetare satts på stora prov under 2021 vilket visar sig på olika sätt. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

2019-01-01 – 2019-12-

31 

Antal anställda 42 44 47 

- Kvinnor 26 29 28 

- Män 16 15 19 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
61,9 65,9 59,6 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
38,1 34,1 40,4 

    

Antal årsarbetare 36,75 38,75 40,6 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

87,5 88,1 86,4 

Sjukfrånvaro (%) 8,4 4,7 4,2 

Några medarbetare med bidragsanställningar har pensionerats och tjänsterna har ännu 

inte kunnat återbesättas. Därav sjunkande antal anställda och antal årsarbeten. Den 

genomsnittliga sysselsättningsgraden har sjunkit något vilket har flera förklaringar, men 

det är svårt att dra någon generell slutsats. 

Fördelningen mellan antal män och kvinnor i förvaltningen är förhållandevis god. 

Under året har förvaltningen haft några långtidssjuka, men också mycket 

korttidssjukfrånvaro, som främst beror på covid-19-pandemin. I en liten förvaltningen 

med få anställda får enstaka sjukfrånvaro stort genomslag i statistiken. 
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1 Redovisning av avtalssamverkan 
År 2018 infördes en möjlighet i kommunallagen för kommuner att ingå avtal om att 

någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Detta kallas 

avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725, KL). 

Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. 

Av förarbetena framgår bl.a. följande (prop. 2017/18: 151 s. 59). Kravet omfattar 

samtliga samverkansavtal, såväl sådana som ingås med stöd av 9 kap. 37 § KL som avtal 

med samma innebörd som ingås med stöd av bestämmelser i speciallagstiftning. 

Rapporteringsskyldigheten innebär att styrelsen årligen måste sammanställa befintliga 

och nya samverkansavtal och rapportera dessa till fullmäktige. Syftet med 

rapporteringen är att fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som 

kommunen ingår i. 

Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika samverkansavtal ska 

återges. Informationen måste dock vara tillräckligt omfattande för att fullmäktige ska få 

en överblick över den verksamhet som bedrivs med stöd av samverkansavtal. 

Vilken verksamhet bedrivs 
Vilken kommun/region har 

avtalet ingåtts med 

Ger avtalet 

möjlighet till 

extern 

delegering 

(dvs. 

delegering till 

tjänsteperson 

utanför 

kommunen) 

Om möjligt 

med extern 

delegering, 

har det 

utnyttjats 

Bibliotek Mellansjö Skövde, Mariestad, Töreboda, 

Gullspång, Karlsborg, Hjo och 

Tibro 

nej  

Bok- och mediatransporter Västra Götalandsregionen nej  

Budget- och skuldrådgivning Falköping nej  

IT-plattform för turistinformation Västra Götalandsregionen nej  

Outdoor Hökensås Habo och Mullsjö nej  

Visit Skaraborg Alla kommuner i Skaraborg nej  

 

28



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 2 Beslut om redovisning för fonden Ingemar 
Karlsson på Hägnelund 2021 
KFN 2022/18 

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

redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2021 har museet skapat en databas över personer som arbetade på Tidaholmsverken under 
åren 1930-1969. 

130 poster från Carl Askers donation har redigerats under året. Från Ingemar Karlssons 
fotodonation har 18 poster redigerats.  

Under 2021 fick museet en donation från Sylvia Rosén som är släkt med familjen som ägde 
Samuelssons tobaksaffär (fotografier och arkivdokument). 6 poster har blivit inskrivna i 
fotoregistret från denna donation. 

Sammanlagt 83 poster med arkivdokument har blivit inskrivna år 2021. 65 poster har blivit 
redigerade i museets föremålsregister. 37 titlar från bokdonationer har blivit inskrivna. 

År 2021 fick museet en fotodonation från Jan-Åke Johansson. 

Museet har disponerat 1 483,91 kr på inköp av arkivboxar till bokdonationer och arkivdonationer 
samt märkband till museets nya arkivskåp. Detta ger en kvarvarande summa på 297 186,82 kr.  

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

redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2021 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2021”, 

enhetschef besöksenheten Antonia Karlsson, 2022-01-19. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/18 

2022-01-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Antonia Karlsson, enhetschef besöksenheten 

Tjänsteskrivelse - Redovisning för fonden Ingemar 
Karlsson på Hägnelund 2021 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och lägga redovisning för fonden 
Ingemar Karlsson på Hägnelund 2021 till handlingarna. 

Ärendet 
År 2021 har museet skapat en databas över personer som arbetade på Tidaholmsverken under 
åren 1930-1969. 

130 poster från Carl Askers donation har redigerats under året. Från Ingemar Karlssons 
fotodonation har 18 poster redigerats.  

Under 2021 fick museet en donation från Sylvia Rosén som är släkt med familjen som ägde 
Samuelssons tobaksaffär (fotografier och arkivdokument). 6 poster har blivit inskrivna i 
fotoregistret från denna donation. 

Sammanlagt 83 poster med arkivdokument har blivit inskrivna år 2021. 65 poster har blivit 
redigerade i museets föremålsregister. 37 titlar från bokdonationer har blivit inskrivna. 

År 2021 fick museet en fotodonation från Jan-Åke Johansson. 

Museet har disponerat 1 483,91 kr på inköp av arkivboxar till bokdonationer och arkivdonationer 
samt märkband till museets nya arkivskåp. Detta ger en kvarvarande summa på 297 186,82 kr.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Beslut om rapport om inkomna synpunkter 
2021-01-01-2021-12-31 
KFN 2022/25 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga rapporten om 

inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2021 till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har ett system för synpunkter och felanmälan där man kan skriva vad man 
tycker. Man kan lämna en synpunkt om man har ett förslag, vill framföra ett klagomål eller ge 
beröm. Man kan även göra en felanmälan.  

En rapport med sammanställning av synpunkter som inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen 
under perioden 2021-01-01-2021-12-31 har upprättats. 

Förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga rapporten om inkomna 

synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2021 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-2021-12-31”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2022-01-31. 
 Rapport ”Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2021”. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/25 

2022-01-31 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Rapport om inkomna synpunkter 
2021-01-01-2021-12-31 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om inkomna synpunkter till 
kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2021 till handlingarna. 

Ärendet 
Tidaholms kommun har ett system för synpunkter och felanmälan där man kan skriva vad man 
tycker. Man kan lämna en synpunkt om man har ett förslag, vill framföra ett klagomål eller ge 
beröm. Man kan även göra en felanmälan. Uppger man kontaktuppgifter så får man ett personligt 
svar.  

Svaren publiceras även på kommunens hemsida. Man kan också välja att vara anonym, men då kan 
man inte få ett personligt svar.  

Alla synpunkter och anmälningar som registreras i systemet återrapporteras halvårsvis med 
statistik över typ av synpunkter och handläggningstider. 

Utredning 
Under perioden januari till december 2021 har 30 synpunkter eller klagomål kommit in till kultur- 
och fritidsförvaltningen. För åtta av dessa har svar ej varit önskat eller möjligt. För sjutton 
synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest synpunkter, 33 %, gäller fritid. Synpunkterna 
handlar om taxor/avgifter, bemötande/kompetens, information/webb, service och tjänster, 
öppettider/tillgänglighet och den fysiska miljön. Tolv av synpunkterna tas med vid framtida 
planering. Fem av dessa synpunkter rör badhuset Forshallen och gäller öppning av badhuset på ett 
smittsäkert sätt med anledning av covid-19, önskemål om fler vattenträningspass, entréavgift för 
pensionärer, ny klocka i simhallen samt fler krokar i omklädningsrum. Fritid har tagit emot tre av 
synpunkterna som gäller förbättringsförslag angående Västra Vätterleden samt klagomål på 
innebandysargen i Sparbankshallen. Fyra av synpunkterna gäller åldersgränser samt rökning utanför 
den öppna ungdomsverksamheten. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Ingen statistik förs över ålder på de som lämnar 
synpunkter eller gör anmälningar i systemet. 

Utredningens slutsatser 
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Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 30 synpunkter och klagomål har kommit in under 
perioden januari till december 2021 och alla har fått återkoppling inom 10 dagar. Flest synpunkter, 
33 %, rör fritid. Tolv av synpunkterna tas med vid framtida planering. 

Beslutsunderlag 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2021. 
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Synpunkter och felanmälan

Vald period: 2021‐01‐01 ‐ 2021‐12‐31

Totalt antal ärenden: 30

Sammanfattning
 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 30 100,0%

Totalt 30 100,0%

Rapporten omfattar: Kultur‐ och fritidsförvaltningen

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2021

Avslutade 3 1 1 2 4 2 2 1 8 3 2 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Registrering av synpunkter (2021‐01‐01 ‐ 2021‐12‐31)
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Inkom via Antal %

Webbplatsen 19 63,3%

E‐post 8 26,7%

Brev 2 6,7%

Telefon 1 3,3%

Totalt 30 100,0%

 

Förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 11 36,7%

Lite 10 33,3%

Irrelevant 6 20,0%

Inte alls 3 10,0%

Totalt 30 100,0%

 

Publicering hemsida Antal %

Publicera 27 90,0%

Publicera inte 3 10,0%

Totalt 30 100,0%

 

Sekretessmarkerad Antal %

Nej 30 100,0%

Totalt 30 100,0%

63%

27%

7% 3%

Webbplatsen

E‐post

Brev

Telefon

37%

33%

20%

10%

Oklart/förbättri
ngspotential

Lite

Irrelevant

Inte alls

90%

10%

Publicera

Publicera inte

100%

Nej
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Fördelning per avdelning

 

Fördelning per avdelning Antal Fördelning

Fritid 10 33,3%

Ungdomsverksamhet 7 23,3%

Badhus 5 16,7%

Bibliotek 4 13,3%

Museum 2 6,7%

[SAKNAS] 1 3,3%

Allmänkultur 1 3,3%

Totalt 30 100,0%
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1

1

0 2 4 6 8 10 12

Fritid

Ungdomsverksamhet

Badhus

Bibliotek

Museum

[SAKNAS]

Allmänkultur

Fördelning per avdelning

Antal
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 14 45,2%

Förslag 10 32,3%

Fråga 7 22,6%

Totalt 31 100,0%

45%

32%

23%
Klagomål

Förslag

Fråga

1

2

1

3

1

2

1

3

2

2

3

5

1

3

0 1 2 3 4 5 6

Allmänkultur

Badhus

Bibliotek

Fritid

Museum

Ungdomsverksamhet

Antal

Allmänkultur Badhus Bibliotek Fritid Museum
Ungdomsverks

amhet

Klagomål 2 3 5 1 3

Förslag 1 2 1 3 2

Fråga 1 2 1 3

Synpunktstyp per avdelning
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Synpunktens kategorisering

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Kategori Antal Fördelning

Övrigt 13 39,4%

Fysisk miljö 6 18,2%

Service & tjänster 6 18,2%

Information/webb 3 9,1%

Öppettider/tillgänglighet 2 6,1%

Bemötande/kompetens 2 6,1%

Taxor/avgifter 1 3,0%

Totalt 33 100,0%

13

6

6

3

2

2

1

0 2 4 6 8 10 12 14

Övrigt

Fysisk miljö

Service & tjänster
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Tas med vid framtida planering 12 32,4%

Kommer att åtgärdas 12 32,4%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 6 16,2%

Ingen åtgärd genomförs 3 8,1%

Kräver ingen åtgärd 3 8,1%

Åtgärdat 1 2,7%

Totalt 37 100,0%
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Klassificering av resultat

 

Resultat Antal Fördelning

Resultat oklart 11 28,9%

Åtgärdat fel/brist 6 15,8%

Förändrade rutiner 5 13,2%

Förbättrad trygghet/säkerhet 5 13,2%

Hänvisning till annan organisation 4 10,5%

Ingen förändring 3 7,9%

Förbättrad service 2 5,3%

Överlämnat till ansvarig politiker 1 2,6%

Förbättrad information 1 2,6%

Totalt 38 100,0%

Summan för antal resultat överensstämmer inte alltid med antal registrerade synpunkter. Det beror på att flera alternativ kan 

väljas då klassificering av resultat görs.
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Allmänkultur Badhus Bibliotek Fritid Museum
Ungdomsverksamh

et

Förbättrad information 1

Förbättrad service 1 1

Förbättrad trygghet/säkerhet 5

Förändrade rutiner 5

Hänvisning till annan organisation 2 1

Ingen förändring 1 2

Resultat oklart 1 5 5

Åtgärdat fel/brist 2 4

Överlämnat till ansvarig politiker 1

1 1 1
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Klassificering av resultat per avdelning
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e‐post 20 66,7%

Vill ej bli kontaktad 8 26,7%

Per telefon 2 6,7%

Totalt 30 100,0% 67%

27%

6% Per e‐post

Vill ej bli
kontaktad

Per telefon

100% 100%

0%

50%

100%

Mottagningsbekräftelse Handläggarens svar

Andel svar inom utlovad tid ‐ 2 resp 10 dagar

Andel

<= 2 dagar 3 ‐ 6 dagar 7 ‐ 10 dagar 11‐15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej

önskat/möjli
gt

Antal 20 0 0 0 0 0 10

0
5
10
15
20
25

Svarstider mottagningsbekräftelser

<= 2 dagar 3 ‐ 10 dagar 11‐15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej

önskat/möjligt

A l 0 0 0 8
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Svarstider handläggarens svar
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Antal 17 5 0 0 0 8
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A1 ‐ Synpunkter per förvaltning/avdelning/enhet

 

Förvaltning/avdelning Enhet Antal Fördelning

Kultur‐ och fritidsförvaltningen 30 100,0%

Allmänkultur (Enhet ej angiven) 1 3,3%

Badhus (Enhet ej angiven) 5 16,7%

Bibliotek (Enhet ej angiven) 4 13,3%

Fritid (Enhet ej angiven) 10 33,3%

Museum (Enhet ej angiven) 2 6,7%

Ungdomsverksamhet (Enhet ej angiven) 7 23,3%

(Enhet ej angiven) (Enhet ej angiven) 1 3,3%

Totalt 30 100,0%
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A2 ‐ Kommer att åtgärdas och framtida planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID‐Nummer Summa

Kommer att åtgärdas 12

Bibliotekets öppettider 1453 1

En trappa ner 1677 1

1712 1

1783 1

EnTrappaNer 1713 1

1714 1

1823 1

Förslag till Västra Vätterleden 1505 1

Rökning utanför En trappa ner 1706 1

Trasiga broar ödegårdsstigen Ekedalen 1572 1

Upprensning av Ånarundan 1603 1

Öppettider biblioteket 1552 1

Tas med vid framtida planering 12

Badhuset 1860 1

Badhuset Forshallen 1411 1

En trappa ner 1677 1

1712 1

EnTrappaNer 1713 1

Förslag till Västra Vätterleden 1505 1

Håll Sverige rent! 1710 1

Innebandysarg i Sparbankshallen 1700 1

Klocka i Badhuset Forshallen 1688 1

Pensionärspris Forshallen 1561 1

Rökning utanför En trappa ner 1706 1

Vattenträning i Forshallen 1731 1

Totalt 24
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A3 ‐ Försenade mottagningsbekräftelser

Inga poster funna!

47



15 (16)

A4 ‐ Försenade handläggarsvar

Inga poster funna!
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A5 ‐ Synpunkter som utvecklat verksamheten mycket

Inga poster funna!
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 Beslut om Musik i Bruksvilleparken 2022 
KFN 2022/19 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera beslut om 

särskilda bidrag för att arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under sommaren 
2022 enligt upprättade riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren 2022 som under 
sommaren 2021 för Musik i Bruksvilleparken. Detta gäller under förutsättning att det är möjligt 
att genomföra arrangemang med anledning av covid-19.  

Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till arrangör som vill 
genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2022. Bidraget är max 
5 000 kr per tillfälle och gäller totalt sex tillfällen under sommaren. Medel finns avsatta i budget 
för föreningsbidrag, kultur.   

Förutsättningen är att kultur- och fritidsnämnden kostnadsfritt ställer scenen i Bruksvilleparken 
och kommunens ljudanläggning med ljudtekniker till förfogande. I uppdraget ingår även att 
samordna tillfällena samt annonsera aktiviteten via kommunens marknadsföringskanaler.  

Föreningar och fria aktörer erbjuds att söka bidrag för att kunna genomföra ett musikevenemang 
från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2022. Ansökan ska ske senast 2022-05-31.  

Förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera beslut om särskilda 

bidrag för att arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under sommaren 2022 
enligt upprättade riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Musik i Bruksvilleparken 2022”, enhetschef kultur Johanna Andersson, 

2022-01-19. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/19 

2022-01-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Johanna Andersson, enhetschef kultur 

Tjänsteskrivelse - Musik i Bruksvilleparken 2022 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om särskilda bidrag för att 
arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under sommaren 2022 enligt upprättade 
riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ärendet 
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren 2022 som under 
sommaren 2021 för Musik i Bruksvilleparken. Detta gäller under förutsättning att det är möjligt 
att genomföra arrangemang med anledning av covid-19.  

Utredning 
Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till arrangör som vill 
genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2022. Bidraget är max 
5 000 kr per tillfälle och gäller totalt sex tillfällen under sommaren. Medel finns avsatta i budget 
för föreningsbidrag, kultur.   

Förutsättningen är att kultur- och fritidsnämnden kostnadsfritt ställer scenen i Bruksvilleparken 
och kommunens ljudanläggning med ljudtekniker till förfogande. I uppdraget ingår även att 
samordna tillfällena samt annonsera aktiviteten via kommunens marknadsföringskanaler.  

Detta gäller under förutsättning att det är möjligt att genomföra arrangemang med anledning av 
covid-19. 

Barnrättsbedömning 
Musik i Bruksvilleparken ger alla möjlighet att kostnadsfritt uppleva sång- och musikunderhållning. I 
förskola och skola bjuds barnen ett visst kulturutbud. Det utbud som finns för familj på fritid är 
dock begränsat och oftast belagt med avgifter.  

Utredningens slutsatser 
Föreningar och fria aktörer erbjuds att söka bidrag för att kunna genomföra ett musikevenemang 
från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2022. Bidraget är max 5 000 kr per tillfälle och gäller 
totalt sex tillfällen under sommaren. Ansökan ska ske senast 2022-05-31. Detta gäller under 
förutsättning att det är möjligt att genomföra arrangemang med anledning av covid-19.  

Beslutsunderlag 
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Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 Beslut om Idrottsskola 2022 
KFN 2022/20 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera beslut om bidrag 

för att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 2022 enligt upprättade riktlinjer 
till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Idrottsskolan har under flera år varit ett populärt inslag under kommunens sommarlovsaktiviteter 
där barn får prova på ett 10-tal olika idrotter avgiftsfritt.  

En förutsättning för att kunna genomföra idrottsskolan är att de föreningar som arrangerar prova-
på-idrotter kan erbjudas ersättning. Detta gäller under förutsättning att det är möjligt att 
genomföra idrottsskolan med anledning av covid-19. Alternativet är annars att erbjuda 
föreningarna bidrag för att genomföra prova-på-verksamhet någon gång under sommarlovet.   

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att medel avsätts för att kunna betala ut bidrag till 
föreningarna som är med och arrangerar prova-på-idrotter under idrottsskolan 2022. Bidraget 
uppgår till max 5 000 kr per förening och används för material samt ledararvode. Medel finns 
avsatta i budget för föreningsbidrag, idrott. 

Förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera beslut om bidrag för 

att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 2022 enligt upprättade riktlinjer till 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Idrottsskola 2022”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2022-01-24. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/20 

2022-01-24 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef fritid 

Tjänsteskrivelse - Idrottsskola 2022 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om bidrag för att arrangera prova-
på-idrotter under idrottsskolan 2022 enligt upprättade riktlinjer till förvaltningschefen för 
kultur- och fritidsförvaltningen.  

Ärendet 
Idrottsskolan har under flera år varit ett populärt inslag under kommunens sommarlovsaktiviteter 
där barn får prova på ett 10-tal olika idrotter avgiftsfritt.  

En förutsättning för att kunna genomföra idrottsskolan är att de föreningar som arrangerar prova-
på-idrotter kan erbjudas ersättning. Detta gäller under förutsättning att det är möjligt att 
genomföra idrottsskolan med anledning av covid-19. Alternativet är annars att erbjuda 
föreningarna bidrag för att genomföra prova-på-verksamhet någon gång under sommarlovet.   

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att medel avsätts för att kunna betala ut bidrag till 
föreningarna som är med och arrangerar prova-på-idrotter under idrottsskolan 2022. Bidraget 
uppgår till max 5 000 kr per förening och används för material samt ledararvode. Medel finns 
avsatta i budget för föreningsbidrag, idrott. 

Barnrättsbedömning 
Idrottsskolan riktar sig till barn och ungdomar och brukar locka mellan 60-100 barn. Beslutet är 
icke-diskriminerande och jämlikt. Idrottsskolan är avgiftsfri och öppen för alla. Förhoppningen är 
att några barn fastnar för en idrott och fortsätter i föreningsledda aktiviteter.  

Beslutsunderlag 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 5 

Sida 1 av 5 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 Beslut om revidering av beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms 
sommargård som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN 2022/21 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera beslut om 

justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut 
via kultur- och fritidsnämnden enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 § 11/2020 att anta nya hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård. 2021-12-14 § 124/2021 antogs ett reviderat 
förslag där boxningslokalen i Idrottshallen fick samma hyresavgifter som teorisalen i 
Rosenbergshallen. Boxningslokalen och teorisalen föreslås få hyresavgift motsvarande en halv hall. 

Reviderat förslag: 

Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet inomhus 

Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 

Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 

Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 

Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen), Idrottshallen (stora 
salen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250 250 250 

Kategori D Kronor per timme 250 350 350 350 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 
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Sida 2 av 5 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250 250 250 

Hyra endast 
teorisal/boxningslokal      

Kategori A Kronor per timme   60 32,50 

Kategori B Kronor per timme   80 42,50 

Kategori C Kronor per timme   250 125 

Kategori D Kronor per timme   350 175 

 

Forshallen (lilla salen) 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110 110 110 

Kategori D Kronor per timme 130 200 200 200 

 

Forshallen (simhallen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120 120 120 

Hyra av simhall       

Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 600 600 600 
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Sida 3 av 5 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Mer än 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 1 200 1 200 1 200 1 200 

Skolor från andra kommuner Kronor per timme 600 600 600 600 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 250 1 250 1 250 

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 2 500 2 500 2 500 

Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 750 750 750 

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 1 500 1 500 1 500 

Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 3 500 3 500 3 500 

Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      

Under öppettid Kronor per timme 300 300 300 300 

Övrigt      

Hyra av simbana (entréavgift 
tillkommer) Grundavgift 100 100 100 100 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 100 100 100 

Mermaidingkalas under 
öppettid (30 min lektion, inkl. 
fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 120 120 120 120 

Mermaidingkalas utanför 
öppettid (30 min lektion, inkl. 
fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 30 + hyra 
av simhall 

30 + hyra 
av simhall 

30 + hyra 
av simhall 

30 + hyra 
av simhall 

Prova på mermaiding under 
öppettid (30 min lektion) Kronor per barn/vuxen 50 + 

entréavgift 
50 + 
entréavgift 

50 + 
entréavgift 

50 + 
entréavgift 

Bastu extreme (2,5 timmar, 
minst 5 personer och max 20 
personer, inkl. tilltugg) 

Kronor 3 000 3 000 3 000 3 000 

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 40 40 40 
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Sida 4 av 5 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ishallen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270 270 270 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 

Konstgräsplan 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar i kommunen Kronor per timme 50 55 60 65 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 11-manna      

Föreningar i kommunen Kronor per match 500 530 560 600 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 7-manna      

Föreningar i kommunen Kronor 100/match 120/h 120/h 120/h 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

 

Tidaholms sommargård 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000 2 000 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600 2 600 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000 4 000 

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200  200 200 

Återbud senast en 
månad innan Kronor 500  750 750 

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 

Förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera beslut om justering 

av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via 
kultur- och fritidsnämnden enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar 

och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2022-01-24. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 124/2021 ”Beslut om revidering av beslut om 
justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut 
via kultur- och fritidsnämnden”, 2021-12-14. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/21 

2022-01-24 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Revidering av beslut om justering 
av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera beslut om justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden enligt förslag. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 § 11/2020 att anta nya hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård. 2021-12-14 § 124/2021 antogs ett reviderat 
förslag där boxningslokalen i Idrottshallen fick samma hyresavgifter som teorisalen i 
Rosenbergshallen. Boxningslokalen och teorisalen föreslås få hyresavgift motsvarande en halv hall. 

Reviderat förslag: 

Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet inomhus 

Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 

Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 

Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 

Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen), Idrottshallen (stora 
salen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250 250 250 
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Kategori D Kronor per timme 250 350 350 350 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250 250 250 

Hyra endast 
teorisal/boxningslokal      

Kategori A Kronor per timme   60 32,50 

Kategori B Kronor per timme   80 42,50 

Kategori C Kronor per timme   250 125 

Kategori D Kronor per timme   350 175 

 

Forshallen (lilla salen) 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110 110 110 

Kategori D Kronor per timme 130 200 200 200 

 

Forshallen (simhallen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120 120 120 
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Hyra av simhall       

Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 600 600 600 

Mer än 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 1 200 1 200 1 200 1 200 

Skolor från andra kommuner Kronor per timme 600 600 600 600 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 250 1 250 1 250 

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 2 500 2 500 2 500 

Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 750 750 750 

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 1 500 1 500 1 500 

Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 3 500 3 500 3 500 

Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      

Under öppettid Kronor per timme 300 300 300 300 

Övrigt      

Hyra av simbana (entréavgift 
tillkommer) Grundavgift 100 100 100 100 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 100 100 100 

Mermaidingkalas under 
öppettid (30 min lektion, inkl. 
fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 120 120 120 120 

Mermaidingkalas utanför 
öppettid (30 min lektion, inkl. 
fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 30 + hyra 
av simhall 

30 + hyra 
av simhall 

30 + hyra 
av simhall 

30 + hyra 
av simhall 

Prova på mermaiding under 
öppettid (30 min lektion) Kronor per barn/vuxen 50 + 

entréavgift 
50 + 
entréavgift 

50 + 
entréavgift 

50 + 
entréavgift 

61



Sida 4 av 5 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Bastu extreme (2,5 timmar, 
minst 5 personer och max 20 
personer, inkl. tilltugg) 

Kronor 3 000 3 000 3 000 3 000 

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 40 40 40 

 

Ishallen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270 270 270 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 

Konstgräsplan 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar i kommunen Kronor per timme 50 55 60 65 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 11-manna      
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Föreningar i kommunen Kronor per match 500 530 560 600 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 7-manna      

Föreningar i kommunen Kronor 100/match 120/h 120/h 120/h 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

 

Tidaholms sommargård 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000 2 000 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600 2 600 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000 4 000 

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200  200 200 

Återbud senast en 
månad innan Kronor 500  750 750 

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 124/2021 ”Beslut om revidering av beslut om 

justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut 
via kultur- och fritidsnämnden”, 2021-12-14. 

Sändlista 
Berörda föreningar 

63



 1/4 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/115 

§ 124 Beslut om revidering av beslut om justering av hyresavgifter 
för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut 
via kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som 
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden enligt förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 § 11/2020 att anta nya 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård. 2021-01-12 
§ 4/2021 antogs ett reviderat förslag där Idrottshallen tagits bort eftersom 
kultur- och fritidsnämnden inte hyr Idrottshallen från och med 1 januari 2021. 
Från och med 1 januari 2022 hyr kultur- och fritidsnämnden återigen 
Idrottshallen och med anledning av denna förändring behöver revidering göras 
i förslaget som antogs i januari 2021. Idrottshallen föreslås få samma 
hyresavgifter som Sparbankshallen, Rosenbergshallen och Forshallen (stora 
salen).  
 
Reviderat förslag: 
 
Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet 
inomhus 
Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 
Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 
Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 
 
 
Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen), 
Idrottshallen (stora salen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250 250 250 

Kategori D Kronor per timme 250 350 350 350 
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250 250 250 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Hyra endast 
teorisal/boxningslokal      

Kategori A Kronor per timme   60 65 

Kategori B Kronor per timme   80 85 

Kategori C Kronor per timme   250 250 

Kategori D Kronor per timme   350 350 

 
Forshallen (lilla salen) 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110 110 110 

Kategori D Kronor per timme 130 200 200 200 

 
Forshallen (simhallen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120 120 120 

Hyra av simhall       
Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 600 600 600 

Mer än 30 personer (minst 
2 timmar) Kronor per timme 1 200 1 200 1 200 1 200 

Skolor från andra 
kommuner Kronor per timme 600 600 600 600 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 250 1 250 1 250 

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 2 500 2 500 2 500 
Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 750 750 750 

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 1 500 1 500 1 500 
Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 3 500 3 500 3 500 
Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Under öppettid Kronor per timme 300 300 300 300 

Övrigt      
Hyra av simbana 
(entréavgift tillkommer) Grundavgift 100 100 100 100 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 100 100 100 

Mermaidingkalas under 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 120 120 120 120 

Mermaidingkalas utanför 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 
30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

Prova på mermaiding 
under öppettid (30 min 
lektion) 

Kronor per barn/vuxen 
50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

Bastu extreme (2,5 
timmar, minst 5 personer 
och max 20 personer, inkl. 
tilltugg) 

Kronor 3 000 3 000 3 000 3 000 

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 40 40 40 

 
Ishallen 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270 270 270 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 
Konstgräsplan 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar i kommunen Kronor per timme 50 55 60 65 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Match 11-manna      

Föreningar i kommunen Kronor per match 500 530 560 600 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 7-manna      

Föreningar i kommunen Kronor 100/matc
h 120/h 120/h 120/h 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

 
Tidaholms sommargård 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000 2 000 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600 2 600 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000 4 000 

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200  200 200 
Återbud senast en 
månad innan Kronor 500  750 750 

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera 
beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden 
enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 107/2021 ”Beslut 

om revidering av beslut om justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden”, 2021-11-30. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av beslut om justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-
22. 

✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut om revidering av 
beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 
2021-01-12. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 Beslut om ansökan från Skaraborgs 
Föreningsarkiv om anslag för år 2022 
KFN 2022/14 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bifalla ansökan från 

Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 23 522 kr för hyreskostnad, verksamhet 
samt medlemsavgift för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening, som har till uppgift att bevara, bevaka och sprida 
kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Arkivet ingår i den så kallade samverkansmodellen i 
Västra Götalandsregionen. Verksamheten finansieras med anslag från VG-regionen, staten, 
värdkommunen Lidköping och övriga kommuner i Skaraborg.  

Skaraborgs föreningsarkiv ansöker om anslag till hyra, verksamhet och medlemsavgift för 2022. 

Hyreskostnad 11 851 kr 
Verksamhet 10 671 kr 
Medlemsavgift 1 000 kr 
Totalt 23 522 kr 

Anslaget till Skaraborgs Föreningsarkiv betalas för att hjälpa och möjliggöra för föreningar att 
bevara dokumentation för framtiden. Som en del av detta bör kommunens föreningar informeras 
om tjänsten och dess förmåner. 

Förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bifalla ansökan från 

Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 23 522 kr för hyreskostnad, verksamhet 
samt medlemsavgift för 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2022”, 

enhetschef kultur Johanna Andersson, 2022-01-19. 
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2022. 
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgifter 2022 för Skaraborgs 

kommuner - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Långsiktig verksamhetsplan 2022 - 2024 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Verksamhetsplan för 2022 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Budget 2022 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/14 

2022-01-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Johanna Andersson, enhetschef kultur 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Skaraborgs 
Föreningsarkiv om anslag för år 2022 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om 
anslag på totalt 23 522 kr för hyreskostnad, verksamhet samt medlemsavgift för 2022. 

Ärendet 
Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening, som har till uppgift att bevara, bevaka och sprida 
kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Arkivet ingår i den så kallade samverkansmodellen i 
Västra Götalandsregionen. Verksamheten finansieras med anslag från VG-regionen, staten, 
värdkommunen Lidköping och övriga kommuner i Skaraborg.  

Skaraborgs föreningsarkiv ansöker om anslag till hyra, verksamhet och medlemsavgift för 2022. 

Hyreskostnad 11 851 kr 
Verksamhet 10 671 kr 
Medlemsavgift 1 000 kr 
Totalt 23 522 kr 

Anslaget till Skaraborgs Föreningsarkiv betalas för att hjälpa och möjliggöra för föreningar att 
bevara dokumentation för framtiden. Som en del av detta bör kommunens föreningar informeras 
om tjänsten och dess förmåner. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2022. 
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgifter 2022 för Skaraborgs 

kommuner - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Långsiktig verksamhetsplan 2022 - 2024 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Verksamhetsplan för 2022 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Budget 2022 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 

Sändlista 
Skaraborgs Föreningsarkiv 
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SKARABORGS FÖRENINGSARKIV 
 
VERKSAMHETSPLAN 2022 - 2024  

 

 

Inledning 
Vid årsmötet 2020 fastställdes föreningsarkivets långsiktiga verksamhetsplan för perioden 2021 - 2023. Styrelsen beslutade 
vid styrelsemötet 2020-12-07 den mer detaljerade verksamhetsplanen samt budget för 2021.  

Omvärlden 
Varje år skall styrelsen i samband med att förslaget till flerårsplan läggs fram genomföra någon form av omvärldsanalys. 
För Skaraborgs Föreningsarkiv är följande instanser de viktigaste att förhålla sig till: Riksarkivet/samarbetsrådet, Västra 
Götalandsregionen/Kulturnämnden, Skaraborgs Kommunalförbund, Lidköpings kommun, Skaraborgs övriga kommuner, 
Föreningsarkiven i Västra Götaland och medlemsföreningarna/organisationerna. 

Organisation och ändamål 
Föreningsarkivets ändamål sammanfattas i föreningens stadgar § 2 :Att inventera, insamla, vårda och göra tillgängligt för forskning, 
arkiverat material från anslutna organisationer, föreningar och enskilda personer. 

Föreningsarkivet ska arbeta för att uppfylla det uppdrag som Västra Götalandsregionen definierat i den regionala 
kulturplanen. Verka för ett vidgat deltagande genom tillgänglighet och delaktighet för regionens invånare genom att aktivt 
verka för jämlikhet och jämställdhet samt att motverka diskriminering och rasism. En demokratisk värdegrund ska 
genomsyra föreningsarkivets verksamhet. 

Föreningsarkivets styrelse består av valda representanter för föreningslivet. Även representanter för Lidköpings kommun, 
Regionstyrelsen i Västra Götaland samt Skaraborgs Kommunalförbund ingår i styrelsen. Styrelsen är ansvarig för 
verksamheten och utövar tillsyn över arkivet. Det är också styrelseledamöternas uppgift att främja arkivets intresse i 
föreningslivet. Utifrån föreningsarkivets stadgar utvärderas verksamheten kontinuerligt. Arbetsutskottet består av 
ordförande och två ledamöter som följer verksamheten på nära håll. 

Finansiering 
Verksamheten drivs i första hand med regionala anslag (där det statliga bidraget genom kultursamverkansmodellen ingår) 
och kommunala anslag samt medlemsavgifter. Skaraborgs Föreningsarkiv är ett av fyra regionala arkiv i Västra 
Götalandsregionen. Föreningsarkiv i Sydvästra Götaland har tillkommit som regionalt föreningsarkiv. 
Skaraborgs Kommunalförbund har fastställt (rekommenderat) en fördelningsprincip för de kommunala anslagen för 
hyreskostnader och verksamhetsbidrag.  

Medlemmar 
Nya medlemsföreningar tillkommer varje år men det händer även att föreningar avslutar sin verksamhet. Föreningarna 
/organisationerna representerar ett brett spektrum, det som i dag brukar omnämnas som civilsamhället. Samtliga 
kommuner i Skaraborg är medlemmar i föreningsarkivet. År 2020 är 165 organisationer/föreningar medlemmar, flertalet 
av dessa har läns- eller distriktsnivå. Men även riksorganisationer och lokalföreningar är medlemmar. 

Föreningsarkivets basuppgifter kan innefattas under följande rubriker: 
 
- Samla in handlingar och historia kring föreningslivet i Skaraborg. Verka för att 
   medvetengöra betydelsen av att föreningarnas handlingar blir bevarade till framtiden. 
- Bevara föreningarnas material på ett betryggande sätt. 
- Tillgängliggöra arkivhandlingarna genom att ordna och förteckna. 
- Rådgivning i arkivfrågor till medlemsföreningar. 
- Sprida kunskap och information om den historia som finns i föreningsarkivet. 
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Verksamheten 2022 – 2024 
Att utveckla 

- samarbeten med andra verksamheter i bibliotekshuset, Lidköping 

- samarbete med studieförbund och institutioner i alla Skaraborgs kommuner.  

- hemsidan, och andra informationskanaler som sociala medier  

- kontakterna med skolan för att nå skolungdom med vår verksamhet. 

- rådgivning och utbildning i arkivfrågor för medlemsföreningar/organisationer. 

Arbeta för  
- att samverkan med de övriga föreningsarkiven i Västra Götaland utvecklas 
- att samarbetet med övriga arkiv t ex Riksarkivet/Landsarkivet stärks och utvecklas 
- att stärka arkivets roll inom natur och kulturturism 
- att tillsammans med andra aktörer, bibliotek, museer och bildningsförbund utveckla det publika 
   och pedagogiska verksamhetsområdet. 

 
Med utgångspunkt från våra stadgar och basuppgifter samt från diskussioner på styrelsemöten under 2020 har 
framkommit följande särskilt viktiga mål under de kommande tre åren.  

• Att samla in, ordna och förteckna inkomna arkivhandlingar så att arkiven blir tillgängliga ska ha hög prioritet så att 
andelen oförtecknat material minskas. 

• Att verka för att arbetet med att införa ett System för digitalt bevarande påbörjas vid Skaraborgs föreningsarkiv. 

• Att utveckla insatser för att samla in ”arkivbildare” som är underrepresenterade så att föreningsarkivet bättre 
speglar civilsamhället idag.  
 
 

Personalbehov 
Föreningsarkivets personal består av arkivchef och arkivarie/arkivassistent, heltidstjänster.  
Verka för att personalresurserna ökas under perioden. 

Lokalbehov 
Bedömning är att lokalerna i arkivdepån är ändamålsenliga och att det finns plats för ytterligare ett par års inkomna 
handlingar.  
 
Årsavgifter för medlemsföreningar/organisationer 
Förändringar av medlemsavgifter och hyllavgifter bör komma till stånd under den kommande 3-årsperioden. 

 

 

Tillgänglighet 
Skaraborgs Föreningsarkiv har de publika lokalerna delvis gemensamma med Lidköpings bibliotek. Föreningsarkivets 
forskarplatser och informationsytor är inte avskärmade från bibliotekets forskarplatser och forskarplatser. Besökarna kan 
nå dessa ytor även om föreningsarkivet är stängt. Vidare har biblioteket och föreningsarkivet gemensam entré. Därför 
hänvisas till Lidköpings kommuns tillgänglighetsplan: Ett samhälle för ALLA – plan för personer med 
funktionsnedsättning 2013-2016, antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25, beträffande lokalernas tillgänglighet. 
Våra lokaler är tillgängliga via trappor och hiss och t ex trösklar saknas. Även arkivdepån är tillgänglig via hiss i samband 
med t ex studiebesök. 
Föreningsarkivet har inga egna lokaler för program. I Lidköping har föreningsarkivet möjlighet att använda bibliotekets 
hörsal som är utrustad med hörslinga.  

Målsättning för 2022 - 2024 
Utveckla hemsidan så att informationen blir tydlig och har ett användarvänligt språk samt uppgifter angående 
tillgängligheten.  

Se till att all arkivpersonal har goda och relevanta kunskaper i tillgänglighet och bemötande för att kunna ge service till alla 
besökare på ett så bra sätt som möjligt. 
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Skaraborgs föreningsarkivs verksamhetsplan för 2022 

Inledning 
Skaraborgs föreningsarkivs uppdrag utgår från föreningens stadgar och från det långsiktiga regionala 

uppdraget. Enligt föreningens stadgar är ändamålet att:  

“§2 Att inventera, insamla, vårda och göra tillgängligt för forskning, arkiverat material från anslutna 

organisationer, föreningar och enskilda personer.” 

Skaraborgs föreningsarkivs uppdrag kan också ses ur de delar som definierar kärnverksamheten i ett 

arkiv, dvs att Förvärva, dokumentera, bevara och tillgängliggöra information.  

Informationen återfinns på olika typer av databärare såsom papper, negativ, fotografier, rullband, 

ljudband, fanor, optiska skivor och digitala filer och alla kräver de sina egna metoder för bevarande 

och tillgängliggörande.  

Arkivsektorn – ett utvecklingsområde 
Arkivsektorn världen över domineras sedan ett antal år tillbaka av ett utmanande utvecklingsbehov 

och Skaraborgs föreningsarkiv är inget undantag. Vid sidan om att klara den traditionella analoga 

hanteringen måste också verksamhetsutveckling ske för att kunna ta emot och långsiktigt bevara 

digital information. Detta kräver resurser, nya metoder och ett långsiktigt systematiskt 

utvecklingsarbete.  

Digital information reser nya frågeställningar om robust IT-infrastruktur, behov av nya 

verksamhetssystem, ansvar för informationssäkerhet och dataskydd (GDPR) och inte minst 

kompetensutveckling.   

Digital information låter sig inte låsas in i det befintliga arkivet. 

Regionalt uppdrag 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade den 23 oktober 2020 om ett Långsiktigt uppdrag 

till Styrelsen för Skaraborgs föreningsarkiv för perioden 2021-2022.  Ur detta uppdrag kan i kortform 

lyftas fram följande strategiska fokusområden för perioden: 

• Främja samarbetet mellan de regionala föreningsarkiven för att effektivisera arbetssätten 

och möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 

• Öka kännedom om och användningen av föreningsarkiven genom att synliggöra 

arkivmaterialets potential, utveckla arkivpedagogiken och utnyttja digitaliseringens 

möjligheter.  

• Stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka motståndskraften mot 

desinformation i samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning.  

Inriktningsbeslut under hösten 2020 med relevans för 2022 
Under hösten 2020 tog Skaraborgs föreningsarkiv ett inriktningsbeslut i enlighet med det regionala 

uppdraget och verksamhetens behov av utveckling. Dessa är: 

• Fortsätta arbetet av verksamhetens digitalisering i enlighet med antagen 

digitaliseringsstrategi (beslutat 2020-09-01). 

• Fortsätta arbetet med vår kommunikationsplan, beslutat 2020-09-01. 

• Fortsätta samverkan mellan de fyra föreningsarkivens kring digitaliseringens möjligheter och 

utmaningar.  
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Fokusområde - digitalisering 
I digitaliseringsplanen identifierades och fattades prioriteringsbeslut om tre angelägna områden för 

verksamheten. Den första delen har realiserats och avslutats under 2021. Digitaliseringen går under 

2022 in i nästa steg, dvs punkt 2 här nedan: 

1. Skaraborgs föreningsarkiv skall följa med i den digitala transformationen och jobba för en 

effektiv administration. Realiserat under 2021. 

2. Påbörja arbetet med ett ”System för långsiktigt digitalt bevarande”. 

3. Nedprioritera kulturarvsdigitaliseringen i väntan på en ny hemsida.  

Fokusområde - kommunikation 
Skaraborgs föreningsarkiv är i stort behov av en ny och bättre hemsida i syfte att kunna 

kommunicera bättre med verksamhetens målgrupper. Arbetet med hemsidan skall bygga på den 

kommunikationsplan som upprättas för verksamheten. Upprättandet av en kommunikationsplan 

påbörjades 2020.   

Då det under 2021 blivit klart att många styrdokument är gamla och behöver uppdateras har inte en 

ny hemsida skapats. Under 2022 behöver nya styrdokument komma på plats så att en ny hemsida 

kan byggas utifrån aktuell information. Exempel på sådana styrdokument är stadgar, förvärvspolicy 

och information om medlemskap.  

Arbetet med kommunikationsplanen kommer att fortsätta med målsättning att en ny hemsida kan 

komma på plats under slutet 2022. 

Fokusområde - samverkan Arkivgruppen Väst 
Under våren 2020 togs ett omtag i samarbetet mellan de fyra föreningsarkiven och Arkivgruppen 

Väst skapades. Omtaget innebär att de fyra arkivcheferna tillsammans med ordförandena för de fyra 

föreningsarkiven samverkar kring gemensamma frågor.  

Under 2022 kommer Arkivgruppen Västs erfarenhetsutbyte att fokusera på ”digitaliseringens 

möjligheter och utmaningar.”  

Fokusområde - medlemshantering 
Ett utredningsarbete angående medlemskap har fortgått under hela 2021.  

Anpassningen av administration och system för att realisera en förändrad hanteringen sker under 

2022. 
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Skaraborgs Föreningsarkiv  
Budget 2022  
  

Intäkter  
Regionalt anslag (inkl statligt) 1 135 957 kr 

Anslag 14 kommuner, hyra 211 000 kr 

Anslag 14 kommuner, verksamhet 129 000 kr 

Anslag Lidköpingskommun (hyra+ verksamhet) 301 000 kr 

Medlemsavgifter, 15 kommuner 15 000 kr 

Medlemsavgifter, medlemmar 170 000 kr 

Summa intäkter 1 961 957 kr 

  

Kostnader   
Lokalkostnader 425 000 kr 

Verksamhetskostnader  152 500 kr 

IT-relaterade kostnader  45 000 kr 

Personalkostnader 1 386 668 kr 

Styrelsekostnader  43 000 kr 

  

Utvecklingskostnader System för digital långtidslagring (SYLL) 130 000 kr 

Summa kostnader 2 182 168 kr 

  

Resultat -220 211 kr 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga delegationsbesluten 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-11-24—2022-02-01. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-10-01 3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
KOF 2021/120 
Finsnickeritjänster 
Barnens hus 

2021-10-01 3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
KOF 2022/9 
Elinstallationer 
Barnens hus 

2021-12-11 2.1 Öppettider 

Ishallen håller 
tillfälligt stängt 
11/12 kl. 16-18 
och 12/12 kl. 10-
16.45 

2022-01-11 2.1 Öppettider 

Tillfällig 
förändring av 
badhuset 
Forshallens 
öppettider med 
anledning av 
covid-19 

2022-01-28 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/125 
Beslut om 
yttrande - 
Detaljplan för 
Stensiken 1 m.fl. 
Tidaholms 
kommun 

2022-02-01 2.1 Öppettider 

Badhuset 
Forshallen håller 
tillfälligt stängt 
3/2. 

 

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

handlingarna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-01-19. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-11-24—2022-02-01. 
 Beslut om yttrande - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/2 

2022-01-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-11-24—2022-02-01. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-11-24—2022-02-01. 
 Beslut om yttrande - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2022/2 
2022-01-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2021-11-24—2022-02-01 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-10-01 3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
KOF 2021/120 
Finsnickeritjänster 
Barnens hus 

2021-10-01 3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
KOF 2022/9 
Elinstallationer 
Barnens hus 

2021-12-11 2.1 Öppettider 

Ishallen håller 
tillfälligt stängt 
11/12 kl. 16-18 
och 12/12 kl. 10-
16.45 

2022-01-11 2.1 Öppettider 

Tillfällig 
förändring av 
badhuset 
Forshallens 
öppettider med 
anledning av 
covid-19 

2022-01-28 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/125 
Beslut om 
yttrande - 
Detaljplan för 
Stensiken 1 m.fl. 
Tidaholms 
kommun 

2022-02-01 2.1 Öppettider 

Badhuset 
Forshallen håller 
tillfälligt stängt 
3/2. 

 

82



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2021/125 
2022-01-28, Kultur- och fritidsnämnden 
Anneli Sandstedt, Ordförande, 0702-44 76 
93, anneli.p.sandstedt@tidaholm.se 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Beslut om yttrande - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. 
Tidaholms kommun 
Beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. 
Tidaholms kommun utan erinran. 

Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen och p. 1.1 i kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har gett kultur- och fritidsnämnden tillfälle att yttra sig över detaljplan 
avseende planerad bebyggelse i området Stensiken i Tidaholms kommun. Syftet med planen är att 
möjliggöra för en förtätning med bostäder inom fastigheten Stensiken 1. Utöver en förtätning med 
bostäder tillskapas även möjlighet att bygga en förskola och eventuellt en idrottshall. 

Förslag till ny detaljplan överensstämmer med avsikterna i gällande översiktsplan, Översiktsplan 
1990. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

Samrådstiden är mellan 27 december 2021 och 28 januari 2022. 

Utredning 
I detaljplanen finns inga kulturhistoriska värden att ta hänsyn till och när det gäller den mindre 
idrottshall, som är ett alternativ till ytterligare ett bostadshus, förutsätter kultur- och 
fritidsnämnden att den inte ska stå till allmänhetens förfogande utan att den endast ska användas 
av de boende i området. 

Marken inom planområdet utgörs av gräsbevuxna ytor och asfaltsytor med t ex markparkering för 
bilar. Detaljplanens ambition är att befintliga gröna värden ska tas tillvara och utvecklas. Befintlig 
markparkering och gräsytor som inte bebyggs ska utvecklas till nya bostadsgårdar. Kultur- och 
fritidsnämnden bedömer att grönutrymmen kommer att förloras i och med planerad förtätning av 
bostäder inom fastigheten Stensiken 1. Området kommer då att bli mindre tillgängligt för de som 
vill motionera. Kultur- och fritidsnämnden har också en farhåga om att antalet parkeringsplatser i 
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området inte kommer att räcka till och då finns risken att bilar parkeras i anslutning till 
Rosenbergs ishall eller Tidavallen där kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet. Effekten av 
detta skulle kunna bli att det saknas parkeringsplatser för besökare till kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet föranleder, med hänsyn till att kultur- och fritidsnämnden bara är remissinstans i ärendet, 
ingen särskild barnrättsbedömning. 

Utredningens slutsatser 
Föreliggande detaljplan ligger i nära anslutning till kultur- och fritidsnämndens verksamheter men 
bedöms inte ha betydande påverkan på nämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2022-01-18. 
 Samrådshandlingar Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 

Anneli Sandstedt 

Ordförande 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 9 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, 

2022-01-19. 
 Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll – EnTrappaNer, 2022-01-24. 
 Riskklassning av livsmedelsanläggning och beräkning av kontrolltid – EnTrappaNer, 2022-

01-24. 
 Skrivelse från RF-SISU Västra Götaland angående hjälp till idrottsföreningar som drabbas 

av höga elpriser, 2022-01-20. 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2022, 2022-01-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 14/2022 ”Beslut om anslutning till Turistrådet Västsveriges 

initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, 2022-01-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 10/2022 ”Beslut om genomförande av utvecklingsarbete för 

kommunstyrelse och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar”, 2022-01-12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 2/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 2021”, 2022-01-12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 7/2022 ”Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt ishall”, 2022-01-12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 6/2022 ”Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen”, 2022-01-12. 

 Skrivelse från Hellidens folkhögskola och Litografiska akademin med anledning av förfrågan 
om köp av den grafiska verkstaden på Vulcanön, 2022-01-07. 

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 129/2021 ”Beslut om godkännande av 
projektering av renovering av ishallen”, 2021-12-21. 

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 130/2021 ”Beslut om godkännande av 
projektering av iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 182/2021 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
Idrottshall”, 2021-12-20. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Kommunfullmäktiges beslut § 183/2021 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
ishall”, 2021-12-20. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 187/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- 
och fritidsnämnden”, 2021-12-20. 

 Slutlig version - Reglemente kultur- och fritidsnämnden. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling december 2021, 2021-12-20. 
 Regeringsbeslut regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nämnden för 

hemslöjdsfrågor, 2021-12-17. 
 Regional handlingsplan för friluftsliv, 2021-11-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 161/2021 ”Beslut om revidering av strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-11-29. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 163/2021 ”Beslut om antagande av översiktsplan för 

Tidaholms kommun "ÖP2030"”, 2021-11-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 297/2021 ”Beslut om att upphäva anställningsrestriktioner”, 

2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 296/2021 ”Beslut om ändrad tid för införande av 

bemanningsenhet”, 2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 286/2021 ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen 

angående rekommendationer i granskningsrapport”, 2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 274/2021 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari-oktober år 2021”, 2021-11-24.   
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/1 

2022-01-19 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 
 Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll – EnTrappaNer, 2022-01-24. 
 Riskklassning av livsmedelsanläggning och beräkning av kontrolltid – EnTrappaNer, 2022-

01-24. 
 Skrivelse från RF-SISU Västra Götaland angående hjälp till idrottsföreningar som drabbas 

av höga elpriser, 2022-01-20. 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2022, 2022-01-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 14/2022 ”Beslut om anslutning till Turistrådet Västsveriges 

initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, 2022-01-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 10/2022 ”Beslut om genomförande av utvecklingsarbete för 

kommunstyrelse och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar”, 2022-01-12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 2/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 2021”, 2022-01-12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 7/2022 ”Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt ishall”, 2022-01-12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 6/2022 ”Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen”, 2022-01-12. 

 Skrivelse från Hellidens folkhögskola och Litografiska akademin med anledning av förfrågan 
om köp av den grafiska verkstaden på Vulcanön, 2022-01-07. 

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 129/2021 ”Beslut om godkännande av 
projektering av renovering av ishallen”, 2021-12-21. 

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 130/2021 ”Beslut om godkännande av 
projektering av iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 182/2021 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
Idrottshall”, 2021-12-20. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 183/2021 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
ishall”, 2021-12-20. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 187/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- 
och fritidsnämnden”, 2021-12-20. 

 Slutlig version - Reglemente kultur- och fritidsnämnden. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling december 2021, 2021-12-20. 
 Regeringsbeslut regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nämnden för 

hemslöjdsfrågor, 2021-12-17. 
 Regional handlingsplan för friluftsliv, 2021-11-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 161/2021 ”Beslut om revidering av strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-11-29. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 163/2021 ”Beslut om antagande av översiktsplan för 

Tidaholms kommun "ÖP2030"”, 2021-11-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 297/2021 ”Beslut om att upphäva anställningsrestriktioner”, 

2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 296/2021 ”Beslut om ändrad tid för införande av 

bemanningsenhet”, 2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 286/2021 ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen 

angående rekommendationer i granskningsrapport”, 2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 274/2021 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari-oktober år 2021”, 2021-11-24.   
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DELEGATIONSBESLUT
2022-01-24

1 (2)

Ärendenummer
LIV.2022.28

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

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

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

www.tidaholm.se

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

Årlig avgift för livsmedelskontroll

Företag/organisation: Kultur- & fritidsnämnden
Adress: Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm
Organisationsnummer: 212000-1736
Anläggning: En Trappa Ner
Besöksadress:Södra Kungsvägen 8, 522 34 Tidaholm
Ansvarig person: Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Fastighetsbeteckning: Stallängen 5:2
Fastighetsägare: Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt, förordning (EU) nr 2017/625 och
förordning Svensk Författningssamling (SFS 2006:1166) att tilldela
ovanstående livsmedelsanläggning en årlig kontrolltid om 2 timmar från och
med år 2021.

Den årliga kontrollavgiften räknas fram genom att ovanstående antal timmar
multipliceras med den för varje år gällande timtaxan.

Timtaxa

Timtaxan beslutas av Tidaholms kommunfullmäktige och följer
konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning var oktober månad 2019. Vid datum för detta
beslut är timtaxan för planerad kontroll 1 136 kr. Faktura skickas separat.

Information

Kontrolltiden beräknas med hjälp av en så kallad riskklassning. Denna är gjord
utifrån de uppgifter som lämnats om verksamheten och vad som framkommit
vid tidigare inspektioner. Livsmedelsverkets vägledning tillämpas beträffande
riskklassning och beräkning av kontrollavgifter.

Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår som
verksamheten påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Hur detta går till framgår på nästa sida.
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DELEGATIONSBESLUT
2022-01-24
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Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

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

E-post:tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni ställa överklagandet till
länsstyrelsen, men skicka det till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm

eller via e-post:

samhallsbyggnad@tidaholm.se

Samhällsbyggnadsnämnden måste få överklagandet inom tre (3) veckor
från den dag ni fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna prövas.
Om överklagandet inkommit i tid till samhällsbyggnadsnämnden skickas
det vidare till länsstyrelsen.

Tala i överklagandet om vilket beslut ni vill överklaga, beslutets
ärendenummer samt datum för beslutet. Tala också om vilken ändring ni vill
ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. Om ni har några handlingar
som ni vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa skickas in
tillsammans med överklagandet.

Uppge namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress, ev
e-postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ett ombud eller har en
ställföreträdare ska dennes namn, postadress, e-postadress och
telefonnummer anges.

Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av
samhällsbyggnadsnämnden, telefon 0502-60 60 10.
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Datum: 0000-00-00 
Dnr: LIV.2000-00 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Riskklassning av livsmedelsanläggning och beräkning av 
kontrolltid 

Lagstöd 
Förordning (EU) nr 2017/625 och förordning Svensk författningssamling (SFS 2006:1166). 

Anläggning 
Verksamhetens namn 

En Trappa Ner 

Fastighetsbeteckning 

Stallängen 5:2 

Besöksadress 

Södra Kungsvägen 8 

Postnummer 

522 34 

Ort 

Tidaholm 

Verksamhetens innehavare 

Kultur- & fritidsnämnen i Tidaholm 

Organisations- eller personnummer 

212000-1736 

Klassning enligt riskmodul 
 

Riskfaktor 1 – Verksamhet och typ av livsmedel 
Högrisk Exempel Förekommer 

– Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä eller 
opastöriserad mjölk (enskilda produkter 
eller del av sammansatta livsmedel)                                                   

Tillagning av maträtter från rått kött, grillning 
av kyckling, tillagning av kebab eller pizza 
med köttfärs, tillagning av kalvdans, 
pannkakor eller ostkaka på opastöriserad 
mjölk 

☐ Ja ☒ Nej 

– Nedkylning Nedkylning efter tillagning ☐ Ja ☒ Nej 

45 riskpoäng om ett eller flera av ovanstående alternativ förekommer Riskpoäng  

   

Mellanrisk Exempel Förekommer 

– Bearbetning/beredning av vegetabilier 
Tillverkning av sallader, uppskärning av 
grönsaker ☐ Ja ☒ Nej 

– Bearbetning/beredning av bearbetade 
animaliska produkter, rå fisk*, ägg** eller 
pastöriserad mjölk (enskilda produkter 
eller del av sammansatta livsmedel) 

Tillverkning av pastasallader, smörgåsar, 
smörgåstårtor eller gräddtårtor, tillagning av 
fiskrätter, tillverkning av sushi, tillagning av 
pannkakor eller våfflor på mjölkpulver eller 
pastöriserad mjölk, skivning av skinka, bitning 
av ost 

☒ Ja ☐ Nej 

– Beredning/styckning/malning av rått kött 
Marinering eller styckning av kött, malning av 
köttfärs ☐ Ja ☒ Nej 

– Återuppvärmning Återuppvärmning med efterföljande servering ☐ Ja ☒ Nej 

– Varmhållning 

Varmhållning med efterföljande servering, 
transport av varmhållna livsmedel för 
konsumtion på annan plats än där de är 
tillagats, tillagning i centralkök följt av 
varmhållen transport till serveringskök 

☐ Ja ☒ Nej 

35 riskpoäng om ett eller flera av ovanstående alternativ förekommer Riskpoäng 35 
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Lågrisk Exempel Förekommer 

– Kylförvaring Försäljning av kylda livsmedel ☒ Ja ☐ Nej 

– Upptining  ☒ Ja ☐ Nej 

– Manuell hantering av glass Försäljning av mjukglass eller kulglass ☐ Ja ☒ Nej 

15 riskpoäng om ett eller flera av ovanstående alternativ förekommer Riskpoäng  

   

Mycket låg risk Exempel Förekommer 

– Bakning Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor ☐ Ja ☒ Nej 

– Hantering av livsmedel som inte kräver 
kylförvaring 

Försäljning av frukt, grönsaker eller godis ☒ Ja ☐ Nej 

– Hantering av frysta livsmedel Försäljning av förpackad glass ☒ Ja ☐ Nej 

– Uppvärmning av fryst färdiglagad produkt 
Uppvärmning av frysta pizzabitar för 
försäljning ☒ Ja ☐ Nej 

5 riskpoäng om ett eller flera av ovanstående alternativ förekommer Riskpoäng  

Verksamheten kan endast erhålla riskpoäng från en av de fyra risknivåerna 

Riskfaktor 2 – Verksamhetens storlek 

Storhushåll, restaurang, konditori eller café 
Antalet konsumenter eller portioner per dag enligt den riskbestämmande verksamheten 

☐ B > 25 000 

 – 250 000 

45 riskpoäng 

☐ C > 2 500     

– 25 000 

35 riskpoäng 

☐ D  

> 250 – 2 500 

25 riskpoäng 

☐ E               

> 80 – 250  

15 riskpoäng 

☐ F               

 > 25 – 80  

10 riskpoäng 

☒ G ≤ 25 

  

5 riskpoäng 

Riskpoäng för verksamhetens storlek – storhushåll Riskpoäng 5 

 

Livsmedelsbutik 
Antalet årsarbetskrafter som arbetar med den riskbestämmande verksamheten 

☐ B > 30  

45 riskpoäng 

☐ C > 10 – 30 

35 riskpoäng 

☐ D > 3 – 10 

25 riskpoäng 

☐ E > 2 – 3         

15 riskpoäng 

☐ F >1 – 2 

10 riskpoäng 

☐ G ≤ 1 

 5 riskpoäng 

Riskpoäng för verksamhetens storlek – butik Riskpoäng  

Riskfaktor 3 – Känsliga konsumentgrupper   
Anläggningen producerar livsmedel för känsliga konsumentgrupper Förekommer 

– Barn under fem år ☐ Ja ☒ Nej 

– Personer med nedsatt immunförsvar (patienter på sjukhus, personer i äldreboende, 
gravida) 

☐ Ja ☒ Nej 

– Personer med livsmedelsrelaterad allergi och/eller annan överkänslighet mot livsmedel ☐ Ja ☒ Nej 

10 riskpoäng om ett eller flera av ovanstående alternativ förekommer Riskpoäng  

Riskpoäng   

Riskfaktor 1: 35 Riskfaktor 2: 5 Riskfaktor 3:  0 Summa:  40 

    

Riskpoäng, riskklass och kontrolltid 

Riskpoäng ≥ 100 90 80 70 60 – 65 55 35 – 50 ≤ 30 

RIskklass 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kontrolltid 26 20 14 10 6 4 2 1 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post 

522 83 Tidaholm Stadshuset 0502-60 60 00 vx samhallsbyggnad@tidaholm.se 

 Torggatan 26 A  Hemsida 

   www.tidaholm.se 
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Klassning enligt informationsmodul 
Orsak till kontrollbehov Storlek Tidstillägg Exempel 

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel 

A – B 8 
Butik med egen tillverkning (t.ex. 

matlådor) 

C – D 6 Industri utan huvudkontor 

E – F – G 2 Importör som översätter märkning 

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte 
livsmedel Oberoende 

Anpassas efter 
behov 

Huvudkontor 

Importörer som tar in färdigmärkta 

livsmedel 

Matmäklare 

Utformar inte märkning 
men märker/förpackar 
livsmedel 

A – B 4 Legotillverkning av livsmedel på uppdrag 
av annan livsmedelstillverkare 

C – D 3 
Livsmedelsföretagare som tillverkar 
livsmedel men som får färdigt 
märkningsunderlag från ett huvudkontor 

E – F – G 1 
Butik med egen tillverkning men med 
centralt styrd märkning (t.ex. grillad 
kyckling, bake-off bröd) 

Utformar presentation men 
märker/förpackar inte 
livsmedel 

Oberoende 1 
Fristående restauranger 

Cateringverksamhet 

Utformar inte presentation 
och märker/förpackar inte 
livsmedel 

Oberoende 0 

Butik med enbart förpackade livsmedel 

Franchiserestauranger 

Skola med centralt framtagen matsedel 

Kyl- och fryshus 

Klassning enligt erfarenhetsmodul 

Erfarenhetsklass A B C 

Tidsfaktor ☐ 0,5 ☒ 1,0 ☐ 1,5 

 

Så här räknas den årliga avgiften för livsmedelskontrollen ut: 
 

Klassningen enligt riskmodulen ger ett antal kontrolltimmar. Till den tiden läggs det antal timmar som 
tillkommer efter klassningen enligt informationsmodulen. Summan av detta multipliceras med tidsfaktorn 
som man får efter klassningen enligt erfarenhetsmodulen. 

 
Kontrolltid enligt 
riskmodul 

Tidstillägg enligt 
informationsmodul 

Tidsfaktor Kontrolltid, antal timmar 

2 + 0 x 1 = 2 

 
 
Klassningen utförd av 
 
Britt Svensson 
Miljö- och livsmedelsinspektör 
Telefon: 0502-60 63 27 
E-post: britt.svensson@tidaholm.se 
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From:                                 Ing-Marie Andersson (RF-SISU Västra Götaland)
Sent:                                  Thu, 20 Jan 2022 14:52:42 +0000
To:                                      Undisclosed recipients:
Subject:                             Hjälp idrottsföreningar som drabbas av höga elpriser
Importance:                     High

Hej, 
Vi har senast tiden blivit kontaktade av flertalet idrottsföreningar som har svårt att klara ekonomin på grund av 
vinterns extremt höga elpriser. De som drabbats är föreningar som äger och/eller driftar sin anläggning själva.
Som stöd- och företrädarorganisation för den samlade idrotten i distriktet vill vi därför lyfta behovet av ett tillfälligt 
extra kommunalt anläggningsbidrag till hårt ansatta föreningar. 
 
Vi vädjar till anställda och förtroendevalda i kommunen att stötta idrottsrörelsen i ett läge när många redan 
upplever tuffa tider på grund av pandemins effekter. 
Tacksam om ni vill hjälpa oss att nå fram med vår vädjan till ansvariga personer inom förvaltningen och politiken. 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Christer Östholm
Ordförande RF-SISU Västra Götaland
 

genom  
 

Ing-Marie Andersson 
Verksamhetschef 
 
RF-SISU Västra Götaland 
Adress: Gustav Adolfs gata 49, 541 45 SKÖVDE 
Mobil: 070-957 43 06 
ing-marie.andersson@rfsisu.se 
www.rfsisu.se/vastragotaland 

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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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

BEGÄRAN OM REDOVISNING 
2022-01-19 
 
Ärendenummer 
2022/66 Samtliga nämnder 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2022 
 
I 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser om 
avtalssamverkan. Kommuner har därmed en möjlighet att ingå avtal om att 
någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
eller en annan region. Kommunstyrelsen ska årligen rapportera om 
kommunens avtalssamverkan till fullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen beslutade därför 2019-11-27 (§ 211/2019) att samtliga 
nämnder i samband med årsredovisningen ska redovisa samverksavtal enligt 
framtagen matris. Därefter rapporterar kommunstyrelsen vidare till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en rapport i Stratsys som ska 
användas av nämnderna för rapporteringen. I rapporten anges avtalen samt 
information om avtalen. Rapporten finns under planering 2022. 
 
Nämnden ska besluta om redovisningen i en särskild beslutspunkt i ärendet 
om verksamhetsberättelse. Beslutet och rapporten ska senast den 2 mars 
2022 inkomma till kommunstyrelsen. Det betyder att rapporten ska vara 
klarmarkerad i Stratsys senast samma datum.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-01-12 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 14 Beslut om anslutning till Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring - 
Hållbarhetsklivet 
KS 2021/94 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms kommun från och med den 1 februari år 2022 

ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fattat ett beslut där de föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Tidaholms kommun från och med den 1 februari år 2022 ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet som 
är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring. 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade initiativ 
för en hållbar besöksnäring. Initiativet innebär att offentliga och privata aktörer ska agera för att 
ställa om till ett hållbart samhälle. Syftet är att tillsammans skapa ekonomiskt bärkraftiga företag 
och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och som är uppskattad av både boende och 
besökare. Framgång nås genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att 
tillsammans med kommuner och besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett 
föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 
(delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3) 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun från och med 

den 1 februari år 2022 ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges 
initiativ för en hållbar besöksnäring. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 160/2021 ” Beslut om anslutning till 

Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, 2021-12-
15. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om anslutning till Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, kanslichef Anna Eklund, 2021-12-02. 
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Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2021 ”Beslut om Turistrådet Västsveriges 
initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, 2021-11-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring – 
Hållbarhetsklivet”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-07-20. 

 Hållbarhetsklivet bakgrund, januari 2021. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 

Turistrådet Västsverige 
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§ 10 Beslut om genomförande av utvecklingsarbete 
för kommunstyrelse och nämnder kring ledning och 
styrning, rollfördelning samt kultur och värderingar 
KS 2021/378 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anlita Public Partner för att genomföra ett 

utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar. 

• Kommunstyrelsen beslutar att kostnader för utvecklingsarbetet med Public Partner ska 
finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda medel. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Runo Johansson (L) har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att direktupphandla en extern part för att genomföra ett utvecklingsarbete för 
kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar. 

Syftet med utvecklingsarbetet ska vara att stärka förmågan hos förtroendevalda och ledande 
tjänstepersoner att styra och leda Tidaholms kommun utifrån en ökad kunskap och rollförståelse.  
Syftet är även att utifrån varje nämnds specifika behov och förutsättningar finna de bästa 
arbetsformerna för att tillämpa kommunens styrsystem och ärendeprocess.  

Det är kort tid fram till nästa val i september 2022 och nämndarbetet måste fungera på ett bra 
sätt liksom samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner fram till den nya 
mandatperioden börjar. Ambitionen är även att skapa en långsiktig grund och förståelse för 
rollfördelning och arbetsformer inför den nya mandatperioden.  

Målet med arbetet ska vara att tillsammans skapa goda förutsättningar för att klara av politisk 
styrning och ledning likväl som tjänstepersoners styrning och ledning på kort sikt (fram till valet) 
och på längre sikt (efter valet), 

Bakgrunden till uppdraget är att Tidaholms kommun sedan oktober 2021 har en ny politisk 
majoritet. Detta innebär att många förtroendevalda har fått förändrade uppdrag och ansvar och 
därmed en ny roll. Förändringen påverkar både kommunens nämnder, enskilda förtroendevalda 
och ledande tjänstepersoner, samt kommundirektörens ledningsgrupp. Förändringen innebär en 
utmaning för berörda förtroendevalda att snabbt komma in i det nya uppdraget, kunna fullgöra det 
på ett framgångsrikt sätt, få ett välfungerande arbete i nämnderna, säkerställa att 
ärendeberedningen fungerar på ett bra och rättssäkert sätt samt att ha ett gott samarbete och 
samspel med de ledande tjänstepersonerna i kommunen. 

Kommundirektörens ledningsgrupp som till största delen består av kommunens 
förvaltningschefer, har en mycket viktig roll kring ärendeberedning, stöd till de förtroendevalda 
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under nämndernas sammanträden och att ta ansvar för att genomföra de fattade besluten. I och 
med den förändrade majoriteten finns det även ett behov att de ledande tjänstepersonerna får 
stöd i sitt arbete med att få samspel och samarbeten att fungera. 

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en direktupphandling där Public Partner har lämnat 
ett anbud som presenterats för kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium finner 
att det upplägg som Public Partner har presenterat känns positivt och lämpligt. Public Partner har 
erfarenhet av liknande situationer och uppdrag i andra kommuner samt har som metod att utgå 
från varje nämnds specifika behov och förutsättningar.  

Public partner kommer att inleda arbetet med att genomföra intervjuer och samtal med främst 
ordförande och vice ordförande i respektive nämnd, kommundirektör och förvaltningschefer och 
nämndsekreterarna. Samtalen kommer att utgå från och kopplas till hur ärendeprocessen fungerar 
i de olika nämnderna. Det blir samtal om rollerna, om ansvaret och om kvaliteten i de olika 
stegen. Utifrån intervjuerna kommer sedan de olika nämndernas behov att analyseras och utifrån 
resultatet kommer relevant utbildning för hela nämnden att planeras.  Behoven kan se olika ut i 
olika nämnder och kan avropas i olika omfattning.  

Public Partner kommer att kontinuerligt avrapportera och stämma av med kommunstyrelsens 
presidium och kommundirektören.  

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att anlita Public Partner för att genomföra 

ett utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar. 

- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till ordförandes förslag till beslut och 
föreslår kommunstyrelsens besluta att kostnader för utvecklingsarbetet med Public 
Partner ska finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda medel.  

- Anna-Karin Skatt (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Johan Liljegrahn (M) yrkar bifall till 
Anderssons förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande till 
ordförandes förslag från Andersson 

Ordföranden ställer först Anderssons tilläggsyrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 

Ordföranden ställer därefter ordförandes förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om genomförande av utvecklingsarbete för kommunstyrelse och 

nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och värderingar”, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-12-28. 
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Sändlista 
Samtliga nämnder 
Public Partner 
Ekonomiavdelningen 
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§ 2 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 
2021 
KS 2021/63 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att ekonomin efterlevs.  

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och Budget 2021-2023 
att samtliga nämnder ska redovisa för en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober 
månad.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 166/2019, att nämnderna utöver de befintliga månads- 
och delårsrapporterna ska rapportera till kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för 
innevarande år.  

Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs.  Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till 
nämnderna att, i samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner 
för att nå budget i balans 

Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar 
en budget i balans för 2021.    

Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 procent av 
skatter och bidrag.  

Prognosen efter november månad visar ett resultat på 45,7 miljoner kronor, vilket är ett 
överskott mot budget på 28,7 miljoner kronor. Det motsvarar 5,5 procent av skatter och bidrag 
och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av 
skatter och bidrag.  

Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de ekonomiska 
förutsättningarna på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen vill också framhålla att 
Tidaholms kommun har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 
mnkr för de tre åren. Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att 
kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs. 

I delårsrapporten för Tidaholms kommun 2021 så är prognosen att ett av kommunfullmäktiges 
strategiska mål inte kommer att uppnås. Orsaken är Covid-19 pandemin som pågått under hela 
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2021. Det har medfört att evenemang inte har kunnat genomföras samt att kommunens 
besöksverksamheter varit stängda i mycket stor utsträckning.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad 

helårsprognos samt att lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun avseende 

november månad år 2021”, controller Louise Holmvik, 2021-12-15. 
 Helårsprognos november 2021 (Tidaholms kommun). 

Sändlista 
Ekonomiavdelningen 

Samtliga nämnder 
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§ 7 Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt ishall 
KS 2021/360 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta projektdirektiv för investeringsprojekt ishall. 

Sammanfattning av ärendet 
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera delar av sin 
verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en organisation, omfattar en eller 
flera personer och pågår olika länge. 

Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande verksamheten är just löpande 
medan ett projekt är något som är temporärt och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en 
organisation som ska klara av de krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett 
projekt behövs en modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv där det framgår vad 
projektet gäller, bakgrund, uppdragsgivare, projektledare, projektgrupp, syfte med projektet, 
projektmål d.v.s. resultatet av projektet, kopplingar till andra projekt och verksamheter, 
riskhantering, avgränsningar, tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är 
viktigast, uppföljning/rapportering, budget och upphandling. Det framgår även av projektdirektivet 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för projektet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta projektdirektiv för 

investeringsprojekt ishall. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 155/2021 ” Beslut om antagande av 

projektdirektiv för investeringsprojekt ishall”, 2021-12-15.  
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av projektdirektiv för investeringsprojekt ishall”, 

kommundirektör Eva Thelin, 2021-12-07. 
 Projektdirektiv för renovering av sarg och pist i Rosenbergs ishall. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 6 Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen 
KS 2021/359 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta projektdirektiv för investeringsprojekt Idrottshallen 

med tillägget att det ska ingå en representant från barn- och utbildningsförvaltningen i 
projektgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera delar av sin 
verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en organisation, omfattar en eller 
flera personer och pågår olika länge. 
 
Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande verksamheten är just löpande 
medan ett projekt är något som är temporärt och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en 
organisation som ska klara av de krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett 
projekt behövs en modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv där det framgår vad 
projektet gäller, bakgrund, uppdragsgivare, projektledare, projektgrupp, syfte med projektet, 
projektmål d.v.s. resultatet av projektet, kopplingar till andra projekt och verksamheter, 
riskhantering, avgränsningar, tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är 
viktigast, uppföljning/rapportering, budget och upphandling. Det framgår även av projektdirektivet 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för projektet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta projektdirektiv för 

investeringsprojekt Idrottshallen med tillägget att det ska ingå en representant från barn- 
och utbildningsförvaltningen i projektgruppen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  § 154/2021 ” Beslut om antagande av 

projektdirektiv för investeringsprojekt Idrottshallen”, 2021-12-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av projektdirektiv för investeringsprojekt Idrottshallen”, 

kommundirektör Eva Thelin, 2021-12-07. 
 Projektdirektiv för iordningställande av Idrottshallen. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 129 Beslut om godkännande av projektering av 
renovering av ishallen 
SBN 2021/588 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättad projektering inklusive förslag till tidsplan 

för renovering ishall, under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
densamma, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
En projektering kring renovering av Rosenberg ishall i form av byte av ispist och sarg har gjorts. 

Utredningen under projekteringsfasen visar att sargen inte är godkänd längre än säsongen 
2020/2021 och måste bytas innan nästa säsong. Svenska Ishockeyförbundet har gett dispens 
säsongen ut, då sargen är lagad till bristningsgränsen och dess funktion kommer inte tillåta 
matchspel om den inte byts ut.  

Ispisten är flyttad några meter 1986 då hallen byggdes men rörsystemet och kylsystemet är samma 
som ursprunget från 1969 och dess tekniska livslängd har passerat. För varje år som går bedöms 
därför risken för läckage öka. 

Arbetsutskottets beslut om godkännande av projektering fattas på delegation enligt 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 186/2021. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna upprättad projektering 

inklusive förslag till tidsplan för renovering ishall, under förutsättning att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar desamma, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för 
vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av projektering av renovering av ishallen”, 

projektledare Peter Eriksson, 2021-12-20. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 186/2021 ”Beslut om godkännande av projektering av 

renovering av ishallen”, 2021-12-16. 
 Budget – Renovering Ishall, 2021-12-14. 
 Förslag på projektdirektiv Ishall, 2021-11-16. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 130 Beslut om godkännande av projektering av 
iordningställande av Idrottshallen 
SBN 2021/589 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättad projektering inklusive förslag till tidsplan 

för iordningställande av Idrottshallen, under förutsättning att kultur. och fritidsnämnden 
beslutar densamma, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har länge önskat egna lokaler för att kunna bedriva sin 
verksamhet, vilket kultur- och fritidsnämnden avser att tillgodose genom att upplåta av del av 
Idrottshallen. 

En projektering av iordningställande av Idrottshallen, i form av anpassningar och en hoppgrop i 
linje med överenskommelse med TGS och avtal om nyttjanderätt signerat utifrån beslut i kultur- 
och fritidsnämnden, behöver därför godkännas snarast för att möjliggöra genomförande av 
anpassningar i samband med att TGS tillträder del av Idrottshallen. 

Arbetsutskottets beslut om godkännande av projektering fattas på delegation enligt 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 187/2021. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna upprättad projektering 

inklusive förslag till tidsplan för iordningställande av Idrottshallen, under förutsättning att 
kultur. och fritidsnämnden beslutar densamma, samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av projektering av iordningställande av 

Idrottshallen”, projektledare Peter Eriksson, 2021-12-20. 
 Ritning - iordningsställande av Idrottshallen, plan 1, 2021-12-20. 
 Avtal med Tidaholms Gymnastiksällskap om nyttjande av del av Idrottshallen, 2021-12-16. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 187/2021 ”Beslut om godkännande av projektering av 

iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-16. 
 Förslag på projektdirektiv Idrottshall, 2021-11-16. 
 Budgetförslag - iordningsställande av Idrottshallen, 2021-06-16. 
 Nettokalkyl - iordningsställande av Idrottshallen, 2021-06-16. 
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Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 182 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
Idrottshall 
KS 2021/359 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förstudien samt att uppdra till 

samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden starta 
projektering av projektet.  

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns strategiska plan och budget för 2022-2024 antogs av kommunfullmäktige i 
september år 2021. I investeringsbudgeten finns ett objekt gällande renovering av Idrottshallen. 
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat den 
till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Av förstudien framgår det att Idrottshallen under dagtid används som gymnastiksal för gymnasiet 
och under kvällstid hyrs den ut till föreningslivet. I bottenvåningen ligger Idrottshistoriska museet.  

Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har under många år uttryckt ett behov av en lokal med 
möjlighet att montera fasta redskap och ha en hoppgrop. Idrottshallen, som inte uppfyller kraven 
på fullmåttshall, skulle vara en bra lokal att anpassa för TGS behov. Halva hallen skulle hyras ut till 
TGS med årshyra och det skulle finnas möjlighet att  använda andra halvan av hallen för 
gymnasieskolans undervisning samt uthyrning för träning på timbasis Idrottshallen innehåller även 
en lokal i källaren (boxningslokalen)  som skulle passa till TGS andra verksamheter, till exempel 
gymmix. Flytten av TGS från Forshallen till Idrottshallen skulle innebära en helhetslösning där 
förutsättningarna för TGS verksamheter förbättras samtidigt som en fullmåttshall frigörs för 
andra,och nya, idrotter. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns medel avsatta för projektet i 
investeringsbudgeten. Det finns även medel avsatta i driftbudgeten för ökade kapitalkostnader 
(avskrivningar och internränta). I förstudien finns det en tydlig beskrivning över vilka insatser som 
ska genomföras och en uppskattad kostnad för detta. 

Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien innehåller de uppgifter som krävs för att gå 
vidare till projekteringssteget.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förstudien samt att 

uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
starta projektering av projektet.  

- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 276/2021 ” Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

Idrottshall”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie investeringsobjekt renovering idrottshallen”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2021-11-11. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 106/2021, ”Beslut om förstudie iordningställande av 

Idrottshallen”, 2021-11-09. 
 Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-09. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur-och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 183 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
ishall 
KS 2021/360 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förstudien samt att uppdra till 

samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden starta 
projektering av projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns strategiska plan och budget för 2022-2024 antogs av kommunfullmäktige i 
september år 2021. I investeringsbudgeten finns ett objekt gällande renovering av ishallen. Kultur- 
och fritidsnämnden har genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Av förstudien framgår det bland annat att den befintliga sargen är en träsarg som har suttit sedan 
år 1986. Sargen har lagats i flera omgångar och är i dagsläget så sliten att den medför en skaderisk. 
Rören under grusbädden är original sedan år 1968 och har inte bytts sedan rinken var en 
utomhusrink. Då rören dels är gamla, och enbart skyddas av en grusbädd, finns det stor risk för 
brott på rören. 

Vid Svenska ishockeyförbundets senaste besiktning av ishallen konstaterade besiktningsmannen att 
det inte är säkert att den kommer gå igenom vid nästa besiktningstillfälle som kommer infalla år 
2022.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns medel avsatta för projektet i 
investeringsbudgeten. Det finns även medel avsatta i driftbudgeten för ökade kapitalkostnader 
(avskrivningar och internränta). I förstudien finns det en tydlig beskrivning över vilka insatser som 
ska genomföras och en uppskattad kostnad för detta. 

Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien innehåller de uppgifter som krävs för att gå 
vidare till projekteringssteget. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förstudien samt att 

uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
starta projektering av projektet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 277/2021 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt ishall”, 

2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie investeringsobjekt renovering ishall”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2021-11-11. 
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 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 105/2021, ”Beslut om förstudie renovering ishall”, 
2021-11-09. 

 Förstudierapport renovering ishall, 2021-11-09. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 187 Beslut om revidering av reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden 
KS 2019/324 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för kultur och fritidsnämnden i 

enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 8 punkt 7 lägga till 
”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 18 samt att i §19 lägga till 
följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda nämnden vid uppvaktningar 
hos myndigheter, vid konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
särskilt fall.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs.” 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders reglementen utifrån Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. Förslaget har skickats på remiss till 
kultur- och fritidsnämnden som 2020-03-31 beslutade att lämna ett yttrande angående det 
reviderade reglementet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 44/2021, att återremittera ärendet om revidering av 
kultur- och fritidsnämndens reglemente. Efter att kommunledningsförvaltningen utrett 
återremissen beslutade kommunstyrelsen 2021-10-06, § 214/2021, återigen att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen. Motiveringen till återremissen var att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i 
kommunstyrelsens beslut § 45/2021. Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad 
konsekvensanalys. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för kultur- 

och fritidsnämnden i enlighet med upprättat förslag. 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för 

kultur- och fritidsnämnden i enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 8 
punkt 7 lägga till ”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i §18 samt att i §19 
lägga till följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
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2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda nämnden vid uppvaktningar 
hos myndigheter, vid konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
särskilt fall.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

- Peter Friberg (M) yrkar bifall till Johanssons förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 289/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden efter 

ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-01. 
 Kommunstyrelsens beslut § 214/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden”, 2021-10-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och fritidsnämnden efter 

återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
 2021-08-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 44/2021 ”Beslut om revidering av reglemente kultur- och 

fritidsnämnden”, 2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och fritidsnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av reglemente för 

kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31. 
 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd (borttaget) och grön 

(tillägg) text.  
 SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),  Ingvar Jansson (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Beslutande socialdemokrater och vänsterpartister reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
gällande nya reglementen för kommunens nämnder vad avses den del som omöjliggör för 
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kommundirektören att begära rätt till närvaro vid nämndssammanträden. Detta anser vi tyder på 
brist på tillit till vår ledande tjänsteperson samt strider mot de rekommendationer som Sveriges 
kommuner regioner utfärdat gällande skrivningar i reglementen.  

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

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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:  

• Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 

• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 

• Öppen ungdomsverksamhet. 

• Inomhusbad. 

• Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor.  

• Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 

• Främjande av besöksnäringen. 

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

• Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor. 

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

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

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19 Ordföranden 
Ordföranden ska: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  
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§ 32 Utskotten 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden får 
därutöver inrätta ytterligare utskott. 

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

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

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

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

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

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

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på 
distans regleras i § 17. 
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Mon, 20 Dec 2021 09:53:53 +0100 (CET)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling december 2021

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev december 2021 
   

   

Det goda livet i Dalsland – nya lösningar för utveckling och 
omställning
 

Vid fredagskvällens nyhetssändning den 26 
november, lagom till att många bänkat sig 
framför TVn inför säsongspremiär av ett 
populärt frågeprogram med 
infrastrukturfokus, smög det sig in en 
västsvensk nyhet, Plan för Dalsland ska ge 
fler jobb. Ett nyhetsinslag som lyfte det 
utvecklingsarbete som 
Dalslandskommunerna drivit tillsammans 
med Västra Götalandsregionen och 
Fyrbodals kommunalförbund under det 
senaste dryga året. I den gemensamma 
planen Det goda livet i Dalsland har vi tagit 
fram initiativ med ambitionen att testa nya 
sätt att arbeta med näringslivsutveckling, 
utbildning, digitalisering och omställning.
Med målet att skapa nya jobb, hållbar 
omställning och framtidstro i en viktig del av 
Västra Götaland. Avsiktsförklaringen om 
fortsatt arbete med planen har även 
undertecknats av länsstyrelsen.
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Och utveckling sker samtidigt som nya initiativ växer fram. Några exempel. Campus Dalsland 
är en helt ny utbildningsmiljö som från hösten 2022 kommer erbjuda möjligheter till 
eftergymnasial utbildning och därmed bidra till bättre kompetensförsörjning; besöksnäringen 
runt Håveruds slussar och Dalslands kanal växer och väcker alltmer nationellt och 
internationellt intresse; de goda förutsättningarna för hållbara etableringar bekräftas med det 
amerikanska företaget Dana Incorporateds beslut i november att investera närmare en halv 
miljard i en anläggning för elektriska drivlinor, något som både skapar nya jobb och bidrar till 
omställningen mot elektrifieringen i det västsvenska fordonsklustret. 

För att knyta ihop julsäcken, så kan vi även konstatera att Dalsland har varit huvudsaklig 
inspelningsplats för en av julens mest efterlängtade biopremiärer, nyinspelningen av Wilhelm 
Mobergs Utvandrarna, som är en samproduktion av Film i Väst. Tillsammans med en stor 
filmupplevelse, får vi med oss bilden in i julhelgen av förutsättningarna i Sverige för bara 150 
år sedan. Ett svårt men nyttigt perspektiv när man arbetar i och med samhällsutveckling.  

Jag vill tacka för ett gott samarbete under ännu ett år som präglats av pandemin, men där vi 
ändå haft siktet inställt på och tagit steg i riktning mot hållbar omställning och utveckling. Ser 
fram emot den fortsatta resan under 2022.

God jul och gott nytt år!

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Välkommen till Framtid Västra Götaland 20 januari 2022 - Kompetens för 
omställning och konkurrenskraft
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Tillgången till kunskap och arbetskraft, förändrade kompetensbehov och förutsättningarna för 
livslångt lärande påverkar takten i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra 
Götaland. Konferensen tar avstamp i vår gemensamma utvecklingsstrategi för Västra Götaland och 
fokuserar på kompetensfrågan från olika perspektiv.

På vår webbsida hittar du mer information om program, talare och anmälan. Du kan delta både 
digitalt och på plats. Anmäl dig senast den 4 januari för att säkra din plats.

Vi ses på Framtid Västra Götaland den 20 januari 2022!

Framtid Västra Götaland
   

   

►Life science

Life science - nationell konferens 17 januari 2022
 

 

Innovationskraft och samverkan för allas hälsa är viktigt. Därför bjuder Västra Götalandsregionen och 
Regeringskansliet in till en digital nationell konferens med fokus på konkreta resultat inom life 
science-området. Den 17 januari 2022 är det dags och tillsammans kommer vi att uppmärksamma 
och accelerera arbetet i Sverige för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation.
 
Programmet fokuserar på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet, 
både inom regionerna och i samverkan med näringslivet. Ann-Sofi Lodin, regiondirektör och Jenny 
Nordborg, nationell life science-samordnare är inledningstalare. 

Övriga från Västsverige som deltar: Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska, Kristina 
Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers Tekniska 
Högskola, Mattias Perjos, vd, Getinge och Anders Persson, Executive Director Strategy & 
Ecosystem Innovation, AstraZeneca med flera.
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Konferensen är digital och kostnadsfri. För anmälan och program:

Life science-konferens 2022 - Regeringskansliet
   

   

► Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

Det goda livet i Dalsland 
 

 

Dalslands kanal. Foto: Roger Borgelid
 

Dalsland blir testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda 
studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. 
Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den 
stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startar vid årsskiftet.

Dalsland blir testarena för nya lösningar
   

   

► Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

Västra Götalandsregionen satsar på Campus Dalsland
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Campus Dalsland. Illustration Sofia Magnusson
 

Regionutvecklingsnämnden har 17 december beslutat om drygt 5,6 miljoner kronor för 
medfinansiering av projekt ”Campus Dalsland”, en utbildningssatsning med start vid årsskiftet.

Campus Dalsland är en långsiktig utbildningssatsning, som syftar till att etablera en lärmiljö som 
bidrar till att öka utbudet av eftergymnasial utbildning i Dalsland. Bakom Campus Dalsland står ett 
gemensamt initiativ från kommunerna Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och 
värmländska Årjäng.

- Campus Dalsland ökar utbudet av eftergymnasial utbildning i Dalsland och gör att invånarna får 
tillgång till högre studier. Det är en långsiktig satsning för att bygga kompetens och skapa 
förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden, säger Kristina Jonäng, ordförande i 
regionutvecklingsnämnden.

Västra Götalandsregionen satsar på Campus Dalsland
   

   

► Digitalisering

Västra Götalandsregionen satsar 21 miljoner på AI Sweden
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AI Sweden på Lindholmen i Göteborg har etablerat sig som en motor för det svenska AI-ekosystemet 
och en central aktör såväl nationellt som i Västsverige för att driva och samla frågor kopplat till 
tillämpad AI, attrahera kompetens samt skapa förutsättningar för samverkan. Idag tog 
regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen beslut om 21 000 000 kronor att 
medfinansiera AI Sweden under ytterligare en period, 2022-2024.

- Vi befinner oss i en tid med stora samhällsutmaningar. Digitalisering och utvecklingen av ny teknik 
som AI ger oss nya möjligheter att ta oss an de utmaningar vi står inför. Digitalisering är också ett av 
de områden vi särskilt pekat ut som ett område vi kraftsamlar kring i vår regionala 
utvecklingsstrategi, säger Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden.

Pressmeddelande 2021-12-17 Västra Götalandsregionen satsar 21 miljoner på AI 
Sweden

Kraftsamling digitalisering
   

   

► Cirkulära affärsmodeller

Aktörer i Västra Götaland tar ledartröjan i textilbranschens omställning
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Västra Götaland drar på sig ledartröjan inför omställningen till en hållbar och cirkulär textil och 
modebransch. Det kräver branschkunskap, innovationskapacitet och drivkraft - som redan finns här. 
Nu kickstartar samverkan mellan akademi och näringsliv i projektet ”Västra Götaland - Europas 
innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode” som miljönämnden i 
Västra Götalandsregionen initierat. 

Aktörer i Västra Götaland tar ledartröjan i textilbranschens omställning  

Västra Götaland - Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom 
textil och mode

Kraftsamling cirkulära affärsmodeller
   

   

► Gränssamverkan 

Svinesundskommitten uppmanar regeringarna att samarbeta för att 
värna både hälsan och gränsfriheten  
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Medlemmar i Svinesundskommittén, i mitten nederst syns regionrådet Bijan Zainali 
(S), Västra Götalandsregionen. 

 

Svinesundskommittén - ett nordiskt samarbete där Västra Götalandsregionen är medlem - har skrivit 
brev till statsministrarna i Norge och Sverige om gränssituationen. Man uppmanar dem att ge 
Folkehelseinstituttet i Norge och Folkhälsomyndigheten i Sverige i uppdrag att samarbeta för att 
värna både hälsan och gränsfriheten mellan våra länder.

Brev till statsministrarna (svensk version)

Svinesundskommittén
   

   

► Innovation, besöksnäring och kultur

Innovationsprogram för upplevelseindustrin etableras i Göteborg
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Visual Arena, Göteborg & Co.
 

Upplevelseindustrin samlar bland annat besöksnäringen, handeln, idrottsrörelsen och stora delar av 
kultursektorn. Pandemin har haft dramatiska konsekvenser för branschen som står för en växande 
del av svensk ekonomi. För att säkerställa en hållbar utveckling med digitalisering i fokus etableras 
ett nytt innovationsprogram för upplevelseindustrin på Lindholmen Science Park i Göteborg.

− Utmaningen är att skapa konkurrenskraftiga företag och samtidigt minska klimatavtrycket. Här 
kan nya innovationer skapas med utgångspunkt i Västsveriges kunskapsintensiva miljöer, säger 
Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, som är en av 
initiativtagarna och huvudfinansiär.

Västra Götalandsregionens pressmeddelande 2021-12-20
   

   

►Klimat

Kommunerna antar rekordmånga klimatlöften inför 2022
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Under 2021 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas 
minska utsläppen med 31 100 ton koldioxidekvivalenter. Det visar resultaten av första året med 
satsningen Kommunernas klimatlöften som presenterades 15 december.

Nu offentliggörs sammanställningen av vilka nya klimatlöften kommunerna antagit inför 2022. Den 
visar att alla 49 kommuner i Västra Götaland totalt har antagit 426 klimatlöften, att jämföra med 326 
klimatlöften inför i år. 

De klimatlöften som flest kommuner valt handlar om att aktivt arbeta för invånarnas engagemang för 
klimatet, att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter och att ha en laddplan för 
kommunen.

Klimat 2030:s pressmeddelande 2021-12-15 

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften

Om VGR:s klimatarbete
   

   

►Elektrifiering

Globalt elmotorföretag etableras i Åmål – stärker Västsveriges 
internationella konkurrenskraft inom elektrifiering
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Den 23 november tillkännagav Dana Incorporated - en världsledande leverantör av drivlinor och 
elsystem för mobilitetssektorn - en investering på drygt 440 miljoner svenska kronor för att bygga 
världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon i Åmål i Västra Götaland.

Tillverkningen väntas komma igång fjärde kvartalet 2022 och kommer initialt att vara fokuserad på 
elmotorer. Den nya anläggningen väntas skapa 80 nya direkta jobb i Åmåls kommun. Investeringen 
blir strategiskt viktig för det västsvenska fordonsklustret.

Globalt elmotorföretag etableras i Åmål
   

   

►Elektrifiering

Bättre stadsmiljö ett år efter lanseringen av 145 elbussar
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Ett år efter att 145 nya elbussar introducerades i Göteborg, Mölndal och Partille märks nu klimat- och 
miljövinsterna tydligt. En halvering av kvävedioxidutsläppen och en minskning av koldioxidutsläppen 
med 10 procent är några av de positiva effekter som elektrifieringen har lett till under året som gått. 
Kvävedioxidbesparingarna motsvarar de årliga utsläppen från drygt 8 000 medelbilar. 

Utrullningen av bussarna kom delvis till efter år av tester inom ElectriCity och tack vare alla partners, 
inte minst Volvo Buses, Västtrafik, Transdev Sverige AB, ABB, Göteborg Energi, Chalmers tekniska 
högskola och Västra Götalandsregionen.

Pressmeddelande från ElectriCity 2012-12-16
   

   

►Elektrifiering

Forskningscenter för elbilsbatterier till Göteborg
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Källa: Northvolt-Volvo Cars
 

Northvolt och Volvo Cars öppnar ett gemensamt forsknings- och utvecklingscentrum för 
elbilsbatterier i Göteborg under 2022. Några hundra nyanställda ingenjörer kommer att få jobb i 
centret och utveckla nästa generations battericellsteknik. Västsverige är ett nav för fordonsutveckling 
i Europa och etableringen av ett FoU-centrum för framtidens batterier i regionen är ett naturligt steg 
och ligger i linje med industrins strukturomvandling.

- Detta är ett mycket glädjande besked och jag ser det som en bekräftelse på vår gemensamma 
förmåga att kraftsamla för industrins hållbara omställning till elektrifierade fordon, säger Kristina 
Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande.

VGR kommenterar beslutet om forskningscenter för elbilsbatterier till Göteborg

Kraftsamling elektrifiering
   

   

►Den västsvenska SOM-rapporten 

 "Alltid måndag?" - årets forskarantologi från SOM-institutet
 

   

►Covid-19

Rapport: Den unga generationen har drabbats hårdast av pandemin
 

Inom ramen för undersökningen "Hälsa för alla" har Västra Götalandsregionen tagit fram en rapport 
om hur coronapandemin har påverkat människor i Västra Götaland. 

Det viktigaste fyndet är att det tycks vara de ungas välbefinnande och hälsa - särskilt den psykiska 
hälsan - som påverkats mest negativt av pandemin.

Rapporten "Hur pandemin påverkat invånarna i Västra Götaland" finns i tre delar/versioner, en 
interaktiv Infogram-rapport, en diagrambilaga och en textversion.
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Årets forskarantologi om Västsverige från SOM-institutet vid Göteborgs universitet är den 24 i 
ordningen. Rapporten innehåller bland annat artiklar kring hur invånarnas bild av vilka de största 
samhällsproblemen är och hur de ändrats över tid samt hur invånarna ser på arbete och vilka frågor 
som är viktigast för ett bra arbetsliv. 

Boken "Alltid måndag? finns att läsa på SOM-institutets webbplats.

VGR och SOM
   

Alla delarna finns publicerade i statistik och analysportalen 

VGR:s pressmeddelande om rapporten

SVT:s inslag om rapporten
   

   

►Fullföljda studier 

Rapport: Skolresultat i Västra Götaland 2021
 

Trots pandemin består trenden med ökad andel behöriga till gymnasiet. 2021 var det 85% av alla 
elever som gick ur nian med gymnasiebehörighet, vilket är en liten ökning jämfört med 2020.

I en kortrapport ges en översiktlig bild av hur skolresultaten, mätt som andelen avgångselever åk 9 
med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram utvecklats i Västra Götaland fram till och med 
läsåret 2020/21. Här redovisas även genomströmning i gymnasieskolan mätt som andelen elever 
som fullföljt sina gymnasiestudier inom 4 år efter gymnasiestart.

Skolresultat i Västra Götaland

Kraftsamling fullföljda studier
   

   

►Fullföljda studier

Föräldrastöd ska hjälpa barnen att klara skolmålen
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I årets utlysning av sociala investeringsmedel har fyra kommuner tillsammans med regionala 
vårdaktörer tilldelats drygt 13,5 miljoner kronor av regionutvecklingsnämnden (RUN); Bengtsfors, 
Dals-Ed, Munkedal och Ale.

Ett av de största hoten mot hållbar utveckling i Västra Götaland är utanförskap. Utslagning kan börja 
redan i förskoleåldern. Ju tidigare insatser sätts in, desto större är chansen att utvecklingen kan 
vändas rätt. Sedan 2015 har RUN avsatt resurser för att genom strategiska insatser främja barns och 
ungas utveckling och hälsa.

Föräldrastöd ska hjälpa barnen att klara skolmålen

Kraftsamling fullföljda studier
   

   

►Nationell infrastruktur

Byggstart Göteborg - Borås kvar i nationell infrastrukturplan
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Trafikverket offentliggjorde 30 november sitt förslag till reviderad nationell transportplan för 2022-
2033. Förslaget innehåller viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för 
invånare och näringsliv.

Det mest glädjande beskedet är att Västsveriges viktigaste prioritering, sträckan Göteborg-Borås 
finns kvar men också slussarna i Trollhättan. Planerad byggstart är 2025-2027.

Byggstart Göteborg - Borås kvar i nationell infrastrukturplan
   

   

►Regional fysisk planering 

Västra Götalandsregionen ansöker inte om att bli regionplaneorgan  
 

Efter de synpunkter på om Västra Götalandsregionen skulle ansöka om att bli regionplaneorgan som 
framkom under remissrundan till bland andra kommuner och kommunalförbund, rekommenderade 
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) att en ansökan inte skulle göras. Men regionalt samarbete 
på frivillig basis vill man fortsätta med, i olika sakfrågor och inom ramen för regional 
utvecklingsstrategi (VG2030). 

Remiss om VGR som regionplaneorgan
   

   

► Maritima näringar 

Nytt digitalt magasin lyfter framtidens sjömat
 

   

► Maritima näringar

Nominera till WIN WIN Award 2022: Hållbar akvakultur 
 

Nu har du chans att nominera en person eller organisation vars initiativ inom akvakultur kan bidra till 
ökad effektivitet och hållbarhet.
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Projektet Marint Gränsforum Skagerrak, med finansiering från regionutvecklingsnämnden, lanserar 
nu ett digitalt magasin med fokus på blå näringsutveckling i Skagerrak. 

Skagerrak ligger i gränsområdet mellan Sverige och Norge och är ett havsområde med en unik marin 
miljö, med höga naturvärden och marina nationalparker på båda sidor gränsen. Det finns en stor 
potential för att utveckla fler företag som nyttjar havet och dess resurser på ett hållbart sätt. 

I det digitala magasinet kan man ta del av projektets aktiviteter och resultat, se företag och 
satsningar samt andra spännande nyheter inom utvecklingen av Skagerrak.

Produktivt Skagerrak
   

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award där Västra Götalandsregionen är en partner, är en ideell 
organisation baserad i Göteborg,
Uppdraget är att hitta och belöna människor och organisationer från hela världen vars handlingar har 
lett till en mer hållbar framtid. 

Priset har delats ut årligen sedan 2000 och tidigare vinnare inkluderar Kofi Annan, Al Gore, Gro 
Harlem-Brundtland och IPBES. Vinnaren får 1 miljon SEK (120 000 USD). Varje år väljs ett nytt tema 
kopplat till FN:s
17 globala mål och temat 2022 är hållbart vattenbruk.

Här finns information hos WinWin om hur du nominerar.

Maritima klustret om nästa års tema 

 
   

   

► Elektrifiering 

Beslut om medel till utbyggnad av laddinfrastruktur i Västra Götaland
 

 

Elfärjan Elvy, Västtrafik. Foto Eddie 
Löthman

 

Vid regionutvecklingsnämndens sista möte för 2021 den 17 december, fattades en rad beslut om 
satsningar kring laddinfrastruktur, både för laddning för fordon och Västtrafiks fartyg. Satsningen 
ingår i kraftsamlingen kring elektrifiering i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland.
 
Västra Götalandsregionen erbjuder utöver planeringsstöd för kommuner och aktörer även stöd för 
strategiska samverkansprojekt för investering i laddinfrastruktur. 

Beslut om medel till utbyggnad av laddinfrastruktur i Västra Götaland

Kraftsamling elektrifiering

   

► Näringsliv

Företagen som fick årets FoU-kort
 

 

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny 
vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla sina tjänster, varor och processer.

Här är listan på de sju företag som nu fått sina utvecklingsprojekt via FoU-kortet avancerat beviljade, 
med totalt 4,4 miljoner kronor:
 

• Nidacon International AB
• Markskydd i Väst AB
• Marinfloc Service & Support
• Maranics Digital Partner 
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• Simplex motion AB 
• Bovallstrandsdörren 
• Elitkomposit AB

FoU-kortet
   

   

På gång
 

17 jan Tillsammans för en ledande life science-nation
20 jan Framtid Västra Götaland
25 jan Maritima klustret - Marin bioteknik
27 jan Reväst: Framtidens mobilitet
15 mars Reväst: ITsäkerhet
apr-jun Reväst: seminarieserie Öka inkluderingen- om tillit, delaktighet och demokrati

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 
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:
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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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From:                                 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Sent:                                  30 Nov 2021 14:40:19 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             Regional handlingsplan för friluftsliv

Webbversion | PDF-version

Här kommer en digital version av den regionala handlingsplanen för friluftsliv. Den 
17 november togs beslut om att anta friluftsplanen.

I nästan två år har diskussioner och samtal förts om planens innehåll och syfte. 
Slutligen skickades den på remiss med möjlighet att lämna synpunkter på den 
fram till april i år.

Vi är glada att så många olika kommuner och föreningar och andra myndigheter 
lämnat konstruktiva synpunkter på handlingsplanen.

Handlingsplanen - ett underlag fem år framåt
Den första halvan av handlingsplanen beskriver länets förutsättningar och olika 
nationella miljömål. I den andra halvan finns en sammanställning, under 
respektive mål, med många av de idéer och åtgärdsförslag som framförts.

Planen gäller i fem år och under den här perioden kan vi använda planen som ett 
underlag i det fortsatta arbetet för att på sikt nå de tio nationella friluftsmålen.
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Under den här perioden ska även en metod tas fram så att vi ska kunna utvärdera 
hur friluftsarbetet framskrider i länet.

 

Hälsningar från friluftssamordnarna

Sofie Bernhardsson 
sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se

Robert Andersson
robert.andersson@lansstyrelsen.se

Länkar
Ta del av handlingsplan och beslut i länkarna nedan. 

regional-handlingsplan-friluftsliv.pdf

beslut om regional handlingsplan för friluftslivet.pdf

Så hanterar vi dina personuppgifter  
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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2020/400 

§ 161 Beslut om revidering av strategisk plan och budget för år 
2022-2024 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att revidera strategisk plan och budget 
2022–2024 i enlighet med upprättat förslag. Övriga punkter i 
kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ska fortsätta gälla. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget för år 2022-2024 
den 27 september. Efter beslutet har det kommit en ny 
skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner. 
 
Den senaste prognosen är bättre än tidigare tack vare en starkare konjunktur 
och en snabbare återhämtning av ekonomin efter covid-19 pandemin. 
Intäkterna ökar med 8,8 miljoner kronor. 
 
De större förändringarna som är genomförda är omformulering av ett av de 
finansiella målen samt ändrad tilldelning till nämnderna. 
 
Det finansiella målet har ändrats från: ”Tidaholms kommun har en God 
ekonomisk hushållning, vilket innebär ett resultat motsvarande minst 2 % av 
skatter och bidrag”. Till: ”Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande 
minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning”. 
 
Ändringen föreslås på grund av att god ekonomisk hushållning i Tidaholms 
kommun innebär att: ”God ekonomisk hushållning innebär att vart och ett av 
kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål uppnås helt eller delvis 
under ett år." Vilket inte enbart innebär att det finansiella målet ska uppnås. 
 
Den ändrade tilldelningen till nämnder innebär utökad budgetram till  
barn- och utbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor, till 
samhällsbyggnadsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt till 
kommunstyrelsen med 1,8 miljoner kronor 
 
Det budgeterade resultatet höjs med 2,0 miljoner kronor. 
  
Investeringsbudgeten ändras genom att objekt förskola Fröjered ändras till 2,5 
miljoner kronor och 2,5 miljoner läggs till förskola Madängsholm för år 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
strategisk plan och budget 2022–2024 i enlighet med upprättat förslag. 
Övriga punkter i kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ska fortsätta 
gälla. 

- Lena Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
revidera strategisk plan och budget 2022-2024 enligt den budget som 
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tidigare lagts av socialdemokraterna samt att utöver den, utifrån den 
nya skatteunderlagsprognosen på 8,8 mkr, göra följande fördelning av 
de 8,8 miljonerna: 

- Barn- och utbildningsnämnden tillförs 3 mnkr för fler personal i 
skolan. 

- Social- och omvårdnadsnämnden tillförs 4 mnkr för fler kollegor 
på jobbet. 

- Kommunstyrelsen tillförs 1,8 mnkr vilket innebär att 
kommunstyrelsen oförutsedda ökas med 1 mnkr.  
Gällande investeringsbudgeten föreslås:  

- att socialdemokraternas ursprungliga förslag att avsätta 5 mkr 
på nya förskolelokaler i Fröjered ligger fast och  

- att socialdemokraternas ursprungliga förslag att avsätta 10 
mkr/året 2023-2024 för att rusta upp de två landsbygdsskolor 
(Ekedalen och Valstad) ligger fast.   

- Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Peter Friberg (M) och 
Krister Rohman (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till Anderssons förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
NEJ: 
Bifall till Anderssons förslag 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 21 
NEJ: 19 
 
Följande röstar JA: 
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C),  Peter Friberg (M), 
Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-),Camilla Graaf (-),  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),  Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-) 
 
Följande röstar NEJ: 
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Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Malin Andersson (S),  Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik 
Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Kent Persson (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), 
Lisbeth Ider (V), Ingvar Jansson (S) 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 242/2021 ” Beslut om revidering av 

strategisk plan och budget för år 2022-2024”, 021-11-03. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering Strategisk plan och Budget 2022-2024”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-20. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ”Beslut om strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-09-27 
✓ Revidering Strategisk plan och budget 2022-2024, 2021-10-26 

 
Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Malin Andersson (S),  Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik 
Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Kent Persson (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), 
Lisbeth Ider (V), Ingvar Jansson (S) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 
”Vi beslutande ledamöter i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar 
oss mot den av kommunfullmäktige beslutade revideringen av strategisk plan 
och budget för 2022-2024 till förmån för eget yrkande. Detta gör vi eftersom vi 
prioriterar välfärdsbehoven när vi fördelar 8,8 mkr som finns tillgängliga som 
tillkommande resurs utifrån den socialdemokratiska regeringens tilläggsanslag 
för 2022. Vår fördelning ger, till skillnad från den nya majoriteten, 
förutsättningar till en välbehövlig utökad personalvolym inom skola och 
omsorg nästa år.”  
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
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2018/162 

§ 163 Beslut om antagande av översiktsplan för Tidaholms 
kommun "ÖP2030" 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättade handlingar för 
Tidaholms kommuns översiktsplan ”ÖP 2030”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 2017 har det pågått ett arbete med att upprätta en ny översiktsplan 
för Tidaholms kommun. En medborgardialog kring inriktning och utformning av 
översiktsplanen genomfördes under år 2018 och samråd om upprättade 
handlingar hölls år 2019. Under våren år 2021 hölls granskningsutställning för 
förslag till det upprättade förslaget till översiktsplan: ÖP2030. Efter sista 
genomförda revideringar presenteras nu handlingar för antagande. 
 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön i Tidaholms kommun. Planen ska ge vägledning för beslut om 
hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättade handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan ”ÖP 
2030”. 

- Runo Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 247/2021 ”Beslut om antagande av 

översiktsplan för Tidaholms kommun "ÖP2030"”,  
2021-11-03. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av "ÖP2030” - Översiktsplan 
för Tidaholms kommun”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2021-10-09. 

✓ Del 1 Planförslag ÖP 2030, antagandehandling 
✓ Del 2 Tidaholm idag ÖP 2030, antagandehandling 
✓ Del 3 MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ÖP 2030, antagandehandling 
✓ Granskningsutlåtande ÖP 2030 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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2021/358 

§ 297 Beslut om att upphäva anställningsrestriktioner 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att upphäva anställningsrestriktionerna som 
kommunstyrelsen införde 2020-01-08. Anställningsrestriktionerna 
upphävs från och med 2021-12-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-08 att införa anställningsrestriktioner i 
Tidaholms kommun. Bakgrunden till beslutet var att öka kontrollen och 
samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  
Anställningsrestriktionerna innebar att förvaltningschef för respektive 
förvaltning måste godkänna nyanställningar och ersättningsrekryteringar innan 
de genomfördes och att detta skulle gälla tills kommunstyrelsen beslutar att 
upphäva restriktionerna. Syftet med införandet var att öka dialogen och 
kommunikationen mellan förvaltningarna i samband med rekryteringar så att 
kommunen utnyttjar sin resurs i form av arbetskraft på bästa sätt. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det idag finns en väl fungerande 
dialog både inom och mellan förvaltningarna. Förvaltningen konstaterar vidare 
att nämnderna har en budget i balans samt att det kontinuerligt genomförs 
uppföljningar av antalet anställda samt årsarbetare. I och med detta bedömer 
förvaltningen att det inte längre finns något syfte med att ha kvar 
anställningsrestriktionerna. 
 
Förslag till beslut 

- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva 
anställningsrestriktionerna som kommunstyrelsen införde 2020-01-08. 

- Johan Liljegrahn (M) framför ett tilläggsyrkande till personalutskottets 
förslag och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga till att 
anställningsrestriktionerna ska upphävas från och med 2021-12-01. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Liljegrahn.  
 
Ordföranden ställer först personalutskottets förslag under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Liljegrahns tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 22/2021 ”Beslut om att 

upphäva anställningsrestriktioner”, 2021-11-17. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Upphävande av anställningsrestriktioner”, 

personalchef Maria Johansson, 2021-11-11. 
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✓ Kommunstyrelsens beslut § 2/2020 ”Beslut om uppföljning av 
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende november år 2019”, 
2020-01-08. 

 
Sändlista 
Personalavdelningen  
Ekonomiavdelningen  
Samtliga nämnder 
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2020/319 

§ 296 Beslut om ändrad tid för införande av bemanningsenhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att flytta fram införandet av en gemensam 
bemanningsenhet till 2023-01-01. Bemanningsenheten ska drivas som 
ett projekt för samtliga förvaltningar under ett år och därefter 
utvärderas. Rekrytering av enhetschef för bemanningsenheten ska 
genomföras under våren 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-09 att införa en gemensam 
bemanningsenhet i Tidaholms kommun. Detta skulle genomföras som ett 
projekt under ett år, med start 2022-01-01, för att sedan utvärderas. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det har uppstått ett behov av att 
revidera beslutet och att flytta fram införandet av en gemensam 
bemanningsenhet till 2023-01-01. Anledningen till detta är framförallt att 
kommunen behöver rekrytera en ny socialchef vilket beräknas ta cirka sex 
månader. Vid ett framflyttande av införandet finns det även möjlighet att 
inkludera samhällsbyggnadsförvaltningen i införandet direkt från start. 
 
Förslag till beslut 

- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att flytta fram 
införandet av en gemensam bemanningsenhet till 2023-01-01. 
Bemanningsenheten ska drivas som ett projekt för samtliga 
förvaltningar under ett år och därefter utvärderas. Rekrytering av 
enhetschef för bemanningsenheten ska genomföras under våren 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 23/2021 ”Beslut om 

ändrad tid för införande av bemanningsenhet”, 2021-11-17. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidera införandet av bemanningsenhet” 

personalchef Maria Johansson, 2021-11-11. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 137/2021 ”Beslut om inrättande av 

gemensam bemanningsenhet”, 2021-06-09. 
 
Sändlista 
Personalavdelningen  
Ekonomiavdelningen  
Samtliga nämnder 
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2021/219 

§ 286 Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående 
rekommendationer i granskningsrapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
som sitt och skicka det till revisorerna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga, genomfört en granskning 
av om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet.  
 
Kommunens revisorer gör bedömningen att kommunstyrelsen delvis har 
säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens ekonomi 
och verksamhet. Bedömningen bygger på att det finns tillgång till och 
ändamålsenlighet i strukturer och system avseende styrning och ledning ur 
den formella aspekten. Revisorerna bedömer dock att det finns möjlighet till 
förbättring gällande tillämpning och effektivitet av strukturer/modellen i 
praktiken. 
 
I granskningsrapporten lyfter revisorerna ett antal iakttagelser samt ger ett 
antal rekommendationer till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
rekommenderas att: 

• formalisera och strukturera uppsiktspliktens innebörd, omfattning och 
genomförande,  

• tillse att uppsikt även utövas över andra aspekter (än ekonomin) av 
nämndernas verksamheter på ett strukturerat och systematiserat sätt, 

• verka för kontinuitet och långsiktighet vid utformning av strategiska mål 
och strategier, 

• förtydliga kopplingen mellan mål och medel samt säkerställa att mål 
och medel harmoniserar, 

• utreda ändamålsenlighet av nuvarande riktlinje avseende nämndernas 
över- och underskott.  

 
Kommunens revisorer önskar ta del av kommunstyrelsens syn på den 
rekommendation som riktas till kommunstyrelsen senast 2021-01-10.  
 
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot de synpunkter som kommunens 
revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att genomföra 
aktiviteter och vidta åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer. Det 
pågår redan ett arbete med att förtydliga och strukturera uppsiktspliktens 
innebörd, omfattning och genomförande vilket ligger i linje med kommunens 
revisorers rekommendationer.  
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens 

förslag till yttrande som sitt och skicka det till revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående 

rekommendationer i granskningsrapport”, kanslichef Anna Eklund, 
2021-11-12. 

✓ PM ” Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning”, 
Kommunens revisorer, 2021-10-21. 

✓ Granskningsrapport ”Kommunstyrelsens styrning och ledning”, 
sakkunnig Revsul Dedic och sakkunnig Jimmy Lindberg, Deloitte AB, 
september 2021. 

 
Sändlista 
Revisorerna 
Samtliga nämnder 
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2021/118 

§ 274 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari-oktober år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport 
samt att lägga den till handlingarna.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner 
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för år 2021.    
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens 
åtgärdsplan inte har kompletterats sedan rapporterna i februari och mars. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att underskottet beror på att 
arbetet med fastighetsstrategin är försenat. När försäljningar och förändringar 
inom fastighetsbeståndet är genomförda har samhällsbyggnadsnämnden en 
budget i balans inför år 2022. 
 
Kultur- och fritidsnämndens rapport förklarar att underskottet beror helt på 
pandemin.  Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en åtgärdsplan inte 
har upprättats. Enligt nämndens rapport har åtgärdsplanen inte upprättats 
eftersom eventuella åtgärder inte skulle få effekt år 2021 utan påverka på 
längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar igen. 
 
Budgeten för år 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor vilket motsvarar 
2,1 procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 48 miljoner kronor vilket 
är ett överskott mot budget på 31 miljoner kronor. Det motsvarar 5,8 procent 
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.  
 
Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de 
ekonomiska förutsättningarna på grund av den på gående pandemin. 
Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun de senaste tre åren 
har gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr. Skulle kommunen 
leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att kommunens 
lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun 

avseende september månad år 2021”, controller Louise Holmvik, 
2021-11-03. 

✓ Rapport – Månadsrapport oktober 2021 Tidaholms kommun. 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 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-

01-20. 
 Inbjudan till - Folk och Kultur 2022 2022-02-09—11. 
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2023 2023-03-07—09. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/4 

2022-01-20 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 - Folk och Kultur 2022 2022-02-09—11. 
 Inbjudan till - Vattensäkerhet 2022 webbinarium 2022-05-04.  
 Inbjudan till - Bokmässan 2022 2022-09-22—25. 
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2023 2023-03-07—09. 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Tue, 15 Feb 2022 09:12:17 +0100
To:                                      Kultur och fritid; Samhällsbyggnad
Subject:                             VB: Vattensäkerhet 2022 - webbinarium 4 maj

 
 

Från: Vattensäkerhet <mailutskick@informationsbolaget.se> 
Skickat: den 15 februari 2022 07:16
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Vattensäkerhet 2022 - webbinarium 4 maj 
 

VATTENSÄKERHET 2022 
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Välkomna till årets viktigaste mötesplats för ökad 
vattensäkerhet i Sverige 

Svenska Livräddningssällskapet inbjuder till ett nationellt 
webbinarium 4 maj 2022 om hur vi skall minska 
drunkningsolyckorna i Sverige 
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nJr7l-00067A-5T&i=57e1b682&c=3k7iCWCyQPlP-z2WB2k_EPOM3YpzM_PnWfik4T8Qgf9ZYi5k8mqpKFrE8F48CBQHeYIOf_xXLgbIKSZSQByURyx1hIw4kYgqGaL-oBOovhIz3K46CRtUymKU3GzQeVddQlSMDiDYboCd2YtXmjStTabDMoZp1rfD2e0KfxtSdjiPTdFcujLaGIvcYN4j7-_0HxFh-18BjVATEWWRHYGDj10TodxN3Xyt2rLn3Cz7EFP1jT_CMJvNUeM4MendYoVdlgOy7naPLcc1O22JinDTnA


VATTENSÄKERHET 2022 är ett nationellt webbinarium där vi på Svenska 
Livräddningssällskapet tillsammans med aktörer och berörda myndigheter sätter fokus 
på vattensäkerhetsfrågorna. Drunkning är en underskattad samhällsutmaning och vi är 
övertygade om att en del av lösningen är gemensam samsyn och tätare samverkan 
mellan samhällets samtliga aktörer. Tillsammans kan vi påverka drunkningstalen 
positivt. 

Sverige med sin långa kust och många sjöar är ett bad- och vattenland. Sverige har 
cirka 100 000 sjöar och en kuststräcka om cirka 2500 km, vi har cirka 500 publika bad 
och 2700 friluftsbad i Sveriges kommuner, där utöver uppskattar Svenska 
Badbranschen att det finns över 80 000 privata pooler bland de svenska hushållen. 
Fantastiska platser för fritid och rekreation men samtidigt ställer det också höga krav på̊ 
kommun, region och stat och deras förebyggande vattensäkerhetsarbete. 

Nyhet! Erbjudande grupplicens
Vi erbjuder kommuner och organisationer att köpa en grupplicens så att alla som arbetar 
med dessa frågor på ett kostnadseffektivt sätt kan delta i webbinariet. Pris enskild licens: 
1.475 kronor Pris: Grupplicens 4.950 kronor för fritt antal inloggningar inom kommunen.  

 
Programmet på Vattensäkerhet 2022 
kommer att innehålla: 

       Hur skall vi arbeta för att minska 
drunkningsstatistiken i 
Sverige? 

       En vattensäker kommun - 
framgångsrik certifiering 

       Hur påverkas simkunnigheten 
av pandemin? 

       Livräddare på stränderna - 
Bevakade badplatser 

       Nationellt centrum för 
drunkningsprevention 

       Hur löser vi bristen på 
kompetenta simlärare 
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nJr7l-00067A-5T&i=57e1b682&c=3k7iCWCyQPlP-z2WB2k_EPOM3YpzM_PnWfik4T8Qgf9ZYi5k8mqpKFrE8F48CBQHeYIOf_xXLgbIKSZSQByURyx1hIw4kYgqGaL-oBOovhIz3K46CRtUymKU3GzQeVddQlSMDiDYboCd2YtXmjStTabDMoZp1rfD2e0KfxtSdjiPTdFcujLaGIvcYN4j7-_0HxFh-18BjVATEWWRHYGDj10TodxN3Xyt2rLn3Cz7EFP1jT_CMJvNUeM4MendYoVdlgOy7naPLcc1O22JinDTnA


En vattensäker kommun
Svenska Livräddningssällskapets koncept 
”En vattensäker kommun” vägleder och 
stöttar kommunerna att höja säkerheten i 
sina handlingsprogram och därigenom 
minska drunkningstillbuden och skapa 
ökad trygghet för invånarna. Samverkan är 
direkt avgörande i arbetet med att 
förebygga drunkningsolyckor. På 
Vattensäkerhet 2022 kommer vi att berätta 
mer om projektet och hur er kommun blir 
certifierade som ”En vattensäker 
kommun” 

 
Välkommen till Vattensäkerhet 2022 webbinarium 4 maj

Tillsammans mot Nollvisionen - Ett Sverige Fritt från Drunkning! 

  Läs mer på vattensäkerhet2022.se    

  

Fakta Vattensäkerhet 2022
Datum: 4 maj 2022 klockan 09.00-15.00 

Pris: Grupplicens 4.950 kronor exkl. 
moms. I grupplicensen ingår fritt antal 
inloggningar för er kommun/organisation 
med möjlighet att se webbinariet i 
efterhand. Enskild deltagare 1.475 kronor 
exkl. moms. 

Anmälan: vattensakerhet2022.se  

 

  

Vattensäkerhet 2022 arrangeras av Svenska Livräddningssällskapet och
Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget. 
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View online | Unsubscribe 

 

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  

173

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nJr7l-00067A-5T&i=57e1b682&c=plX9v0QP3K-cPjCotzBLVuNnZupLVulZmLxC6Arb1LtFbF9xqLtEiXx8PFyZz9euaMEfId5yDDaKjACs9rOHpJ7a83f4eOnZchcsFDbBbkUH9oclqWFDJQ0-ZqA0REHOWTrz0hY39IVKa234gG8mEtK2Azu6p9hkqovEE-p1OgeT1w8YN-Uxsas0tSMm3uqKv5fzdd7pGckw7zyY-z7Z9O-W-CVultNxnbKRQhtPKkInMPFiSoIcDy1Lht4NNhNe
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nJr7l-00067A-5T&i=57e1b682&c=eXHxPWkmTBiZXX53Tcrs3BxAP2amgba5LuOOlzOW2j_Rhn1vIUd9HNRAaP1ArU-yyJ7E71XziQeUPKJ2vAD9k8gSBnYkMpnjEQlaRIg00yBNAC1VhJeKAy1_ngKzkPDdExlW9oXJaH3-u9GK3Aktl7UO1UpMTrZXeGdWdwz-NHDeXTINpR4345diQEQ3LkFp3CRws8meF6OxuTzE2-TJvU6AVs_z2zZZmKmrktlkRM_mViAgpfSK9omQMlh6PuD6wplnV1rjkPaTWK7RaQYN1w
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2NDQ5MDU3NDI7dXVpZD02MjBCNDUwRDk0Njk2Q0Q4RTgxMTIyOEU5MzVBMDMwNjt0b2tlbj01MmVlMjFmNzM2NDJhYzljZjJiZDQ1N2M5YzdlM2JmOGM5YzE4NmZlOw%3D%3D


From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Wed, 9 Feb 2022 16:18:06 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Vi hurrar för kärleken med specialpris på Guldkortet

 
 

Från: Bokmässan <noreply@bok-bibliotek.se> 
Skickat: den 9 februari 2022 16:00
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Vi hurrar för kärleken med specialpris på Guldkortet 
 

Till och med Alla hjärtans dag den 14 februari 2022 erbjuder vi specialpris på Guldkortet, 2 450 kr (ordinarie pris 2 750 
kr). Priserna är inkl moms. 
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Läs på webben | Prenumerera 9 februari 2022 
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Hurra för kärleken! Ge bort ett Guldkort till någon du tycker 
om på Alla hjärtans dag! 

Äntligen – vi går mot ljusare tider! Idag släpper covid-19-restriktionerna och snart nalkas 14 februari, Alla hjärtans dag. 
Vad passar då bättre än att överraska någon du tycker om med en gåva som innehåller fyra fullspäckade dagar av 
inspiration och läsglädje! Och kanske också till dig själv?

Den stora bokfesten är tillbaka – Bokmässan den 22–25 september på Svenska Mässan! Spännande teman som 
Sydafrika, Klimatkrisen och Crimetime står i fokus! Och, förstås – den senaste bokutgivningen och alla fantastiska 
författare. Nu kan du åter ta del av alla seminarier, scen- och montersamtal samt den stora utställningen med montrar 
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och boksigneringar. Äntligen får vi mötas på mässgolvet igen!

Till och med Alla hjärtans dag den 14 februari 2022 erbjuder vi specialpris på Guldkortet, 2 450 kr (ordinarie pris 
2 750 kr). Priserna är inkl moms.

Övrig biljettförsäljning startar under mars månad. 

 

Läs om allt som ingår och köp Guldkortet här >>  

 

Njut av Bokmässan hela 
året! 

Fler tips till Alla hjärtans dag! Nu är det 
enklare än någonsin att bära med sig 
Bokmässan året runt! Vår webbshop är full av 
snygga Bokmässeprylar: här finns Bokmässans 
fina vattenflaska, affischer, tygkassar i flera olika 
utföranden och givetvis anteckningsböcker för 
alla skrivsugna.

Till webbshoppen >>
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Pasta + vin = kärlek på Bokmässan Play 

Uppskattade du programmen på Bokmässan 2021? Samtliga program och studiosamtal från senaste Bokmässan finns 
nu tillgängliga kostnadsfritt på Bokmässans hemsida under Arkiv 2021. Tipsa gärna din omgivning!

Vad passar väl bättre än att på Alla hjärtans dag se programmet Pasta + vin = kärlek. Medverkar gör Alexandra Zazzi, 
Frida Lund och Sofia Wood.
Till programmet >>

För att kunna se sändningen behöver du ha ett konto på Bokmässan Play. Du kan antingen kostnadsfritt skapa ett konto 
eller logga in på ditt konto från i fjol. Med ditt konto kan du sedan logga in via din dator, mobil eller surfplatta.
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Till Arkiv 2021 där du ser alla program från senaste Bokmässan! >>
                                                    

 

Varmt välkommen till årets Bokmässa 
22–25 september! 

 

 

Bokmässan äger rum den 22–25 september 2022 på Svenska Mässan i Göteborg och på Bokmässan Play. 
Teman: Sydafrika, Klimatkrisen och Crimetime. 

    

 
Du får detta nyhetsbrev som prenumerant, som kund till Bokmässan eller i egenskap av din yrkesroll.

Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig här.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs om det i vår integritetspolicy.

Bokmässan, 412 94 Göteborg
Hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00 

 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Träffpunkt Idrott
Sent:                                  Thu, 20 Jan 2022 10:01:13 +0100
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Träffpunkt Idrott flyttas fram till 7-9 mars 2023

Välkommen nästa år Webbversion

Läs mer om Träffpunkt Idrott »

Träffpunkt Idrott flyttas fram till 7-9 mars 2023
Träffpunkt Idrott är Nordens ledande mötesplats inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. På grund av 
nya smittskyddsåtgärder, flyttas mässan och konferensen nu fram till den 7-9 mars 2023.

Spara gärna datumet i kalendern och prenumerera på vårt nyhetsbrev om nyheter i branschen och information 
om kommande event!

Varför ställa ut »
Varför besöka »

Varma hälsningar teamet bakom Träffpunkt Idrott
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© Svenska Mässan Gothia Towers AB, 402 26 Göteborg. Tel: 031-750 88 00.
Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.

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

Avanmälan

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, 2022-02-08 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 11 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 

 Tidaholms Gymnastiksällskap har flyttat sin verksamhet till Idrottshallen.  
 Boxningsklubben (Tifa BC) har flyttat sin verksamhet till anpassad lokal i Forshallens 

källare. 
 Sportdansklubben Dansverkstan är i behov av att hyra lokal för sin verksamhet. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Tidaholms kommun kommer att skapa och satsa på en kulturhelg i september och inte 
längre vara en del av Kontnatten. 

Besöksenheten 

 Arbete inför öppning av Vulcanen pågår.  
 Fas 2 av ombyggnation av Vulcanen är påbörjad. 
 Turistbyrån har i samarbete med Cykelklubben U6 tagit fram ändrade rutiner kring 

boendeförmedling under U6 Cycle Tour. 

Förvaltningen 

 Flertalet restriktioner med anledning av covid-19 tas bort den 9/2. 
 Sportlovsprogrammet är publicerat på kommunens webbsida och kommer även att delas 

ut i fysisk form till alla elever i Tidaholms kommun från förskoleklass till årskurs 9. 
 Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningsekonom blir ny ekonomichef i Tidaholms 

kommun och rekrytering av ny förvaltningsekonom pågår.  
 Förvaltningschefen avslutar sitt uppdrag som tillförordnad socialchef 25/4 då ny socialchef 

tillträder.  

Nämndens deltagande i styrelser 

 Vice ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms senaste styrelsemöte. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-02-08 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-01-20. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/3 

2022-01-20 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 
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