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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 

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 2022 
KFN 2023/15 

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

verksamhetsberättelse samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad 

rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2022 samt redovisning av 
avtalssamverkan 2023 för kultur- och fritidsnämnden. 

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

verksamhetsberättelse samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad rapport 

med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 

2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-30. 
 Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2022. 
 Redovisning av avtalssamverkan 2023 för kultur- och fritidsnämnden. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/15 

2023-01-30 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för kultur- 
och fritidsnämnden avseende år 2022 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna den 
till kommunstyrelsen. 

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

Ärendet 
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2022 samt redovisning av 
avtalssamverkan 2023 för kultur- och fritidsnämnden. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2022. 
 Redovisning av avtalssamverkan 2023 för kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
I samband med kommunens årsredovisning upprättar kultur- och fritidsnämnden en 
verksamhetsberättelse. Denna verksamhetsberättelse avser perioden 1 januari – 31 
december år 2022. 
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2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet kunde till stor del genomföras enligt plan. 
Året inleddes med flera sjukskrivningar och flera i personalen som har behövt vara 
hemma med symptom av Covid 19. 

Kulturenheten har kunnat genomföra sina återkommande arrangemang och för första 
gången genomfördes Kulturhelgen i egen regi som ersätter samarbetet med 
Konstnatten. Biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten har utvecklat sina 
verksamheter genom projekt kring läsfrämjande och två projekt för barn och unga 
kring kreativitet och psykisk hälsa. Fritidsenheten har kunnat bedriva verksamhet i 
samtliga idrottshallar utan påverkan av pandemin. Renoveringen av ishallen gjordes 
under lågsäsongen och hallen togs i bruk 20 oktober. Badhuset har kunnat vara öppet 
och har prioriterat simskola för nybörjare och babysim, där efterfrågan varit stor efter 
pandemin. Besöksenheten har kunnat öppna successivt under andra halvåret efter att 
ha varit stängt med anledning av ombyggnation. Barnens hus öppnade 10 september 
med en stor och välbesökt invigning. Under juni genomfördes Smides-SM på Vulcanön 
och i augusti arrangerades åter Kräftivalen. 

De beslutade anpassningsåtgärderna som genomförts under 2020-2021 gav effekt för 
2022, kultur- och fritidsnämndens bokslut visar ett överskott mot budget. 

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

Reglemente 

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 
uppgifter enligt reglementet som fastställdes 1998-06-15 och reviderades senast 2021-
12-20. Nämnden har även ansvar för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, 
fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och 
utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella 
krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt Spellagen (2018:1138), 
Bibliotekslagen (2013:801), Museilagen (2017:563) och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 
kap. 12 § Skuldsatta personer. 

Utöver dessa lagar är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 
och det arbete som kultur- och fritidsförvaltningen utför. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

• Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 
• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 
• Öppen ungdomsverksamhet. 
• Inomhusbad. 
• Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor. 
• Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 
• Främjande av besöksnäringen. 
• Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och 

Turbinhusön samt kulturarrangemang. 
• Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 
• Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader och 

offentliga platser. 
• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska 

planeringen. 
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Organisation 

 
Förvaltningen består av tre enheter, kultur-, fritid- och besöksverksamhet. 
Kulturenheten inbegriper allmänkultur, kulturlokaler, bibliotek och öppen 
ungdomsverksamhet. Fritidsenheten består av friluftsliv, föreningsliv, 
idrottsanläggningar och badhus. Besöksenheten innefattar de verksamheter som riktar 
sig mot besökare till kommunen; turistbyrå, museum, Barnens hus samt centrum- och 
besöksnäringsutveckling. 

Dessa enheter bistår nämnden med utredning, planering och genomförande av 
verksamheten. Verksamheten bedrivs av kommunen anställd personal. 
Folkhälsoenheten består av en folkhälsostrateg, som är anställd av Västra 
Götalandsregionen och arbetar kommunövergripande. Alla enhetschefer, 
verksamhetsledare och arbetsledare samt strategiska funktioner ingår i förvaltningens 
ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av förvaltningschefen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Inom kulturenheten har Filmserien, påsk på Turbinhusön, nationaldagsfirande, musik i 
Bruksvilleparken och sommarverksamhet på Turbinhusön inklusive det 8:e 
Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm 23 juli till 7 augusti 2022 samt 
Julstämning genomförts. I augusti var det även en promenadteater för barn. I 
september genomfördes för första gången Kulturhelgen i egen regi som ersätter 
samarbetet med Konstnatten. Biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten har 
anordnat lovaktiviteter, kollo, utflykter och läsfrämjande verksamhet som Shared 
reading och Sommarboken. Biblioteket har tecknat avtal för tjänsten Bibblix, en bokapp 
för barn och unga. Samarbetet kring Shared reading med biblioteken i Skaraborg inom 
ramen för "Stärkta bibliotek" fortsätter med Skövde som projektägare. Projektet med 
det kreativa rummet inom ramen för stärkta bibliotek avslutades i december. Under 
sommaren har många barn och unga erbjudits sommarlovsaktiviteter i Bruksvilleparken 
och på Turbinhusön. Hösten präglades av oroligheter i flera ungdomsgrupper som 
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påverkade verksamheterna. Flera aktiviteter vidtogs för att förbättra situationen. Bland 
annat genomfördes under hösten ett projekt med medel från Folkhälsorådet för att 
arbeta med tidiga insatser och psykisk hälsa genom konstnärligt arbete, föreläsningar, 
workshops och utställning där ungdomarna aktivt själva gavs möjlighet att påverka. 

Fritidsenheten har kunnat bedriva verksamhet i samtliga idrottshallar utan påverkan av 
pandemin. Under 2022 har Idrottshallen tillkommit till kultur- och fritidsförvaltningen 
och Tidaholms Gymnastiksällskap har flyttat sin verksamhet från Forshallen till 
Idrottshallen. Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad har varit uthyrd hela säsongen. 
På förvaltningen har stort fokus lagts på förstudierapporter angående renovering av 
Ishallen, Forshallen och konstgräsplanen. Renoveringen av ishallen, ny sarg och pist, 
påbörjades under maj månad och hallen togs i bruk 20 oktober. Arbete med förstudie 
för renovering badhus är slutförd och iordningställande av Idrottshallen pågår. 
Badhuset har kunnat vara öppet utan påverkan av pandemin. Simskola för nybörjare 
och babysim, där efterfrågan varit stor efter pandemin, har prioriterats. Även den 
populära vattengympan har kunnat genomföras. Bokningarna av kurser genom Rbok 
har förenklat anmälningsprocessen väsentligt. Sommarsimskolan genomfördes med bra 
deltagarantal i alla nivåer. 

Besöksenheten med Tidaholms museum, med undantag för bilhallen och smedjan, och 
Barnens hus har varit stängt med anledning av ombyggnation. Turistbyrån öppnade från 
juni och har även bemannat incheckning och utcheckning för de lag som bokat boende 
under Giffcupen samt incheckningen av U6 Cycle Tour. Turistbyrån har i samarbete 
med Cykelklubben U6 tagit fram ändrade rutiner kring boendeförmedling under 
cykelveckan och detta har fungerat bra. Under året har det utökats till fem infopoints i 
kommunen. Barnens hus öppnade 10 september med en stor och välbesökt invigning. 
Tidaholms museum återöppnade basutställningen 3 december. Inventeringar i ny 
version av Tillgänglighetsdatabasen har påbörjats. Under juni genomfördes Smides-SM 
på Vulcanön och i augusti gjordes provutgrävningar i Gestilren. I augusti arrangerades 
återigen Kräftans dag och Kräftivalen efter ett uppehåll med anledning av pandemin 
sedan 2019. 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 
utvecklas på lång sikt. Visionen ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige och 
nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 
omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 
möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 
generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 
beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 
för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden 
år 2022: Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett 
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starkt och växande näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomi. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit strategiska mål med tillhörande 
strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå till väga 
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 starkt och växande 
näringsliv 

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

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomi (finansiella 
mål) 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, 
generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

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

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna 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. 

  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 
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Attraktiv kommun 1 1  

Medborgaren i fokus  1  

Ett miljömässigt hållbart 
samhälle 1   

Ett starkt och växande 
näringsliv  1  

Attraktiv arbetsplats  1  

God ekonomi 1   

Attraktiv kommun 

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

Verksamhetsmål: Tidaholms medborgare upplever att Tidaholm har bra 
fritidsmöjligheter och kulturutbud. 

 
Analys: 

SCBs medborgarundersökning genomfördes inte under 2022, men nyckeltalen ligger 
kring eller över rikssnittet 2021. Under 2022 har publika kulturevenemang samt 
idrottsevenemang kunnat genomföras igen. Beläggningsgraden på Tidaholms 
sommargård har återgått till det normala, men fortfarande är uthyrningen under skoltid 
sparsam. För badhuset är besöksantalet osäkert, systemet har inte kunnat registrera 
årskort korrekt. I början av året var besökare mer försiktiga, men badhusbesöken har 
återhämtat sig efter pandemin under året. Under 2022 har skolsimmet kunnat 
genomföras utan avbrott för pandemin. 

Verksamhetsbidragen/lokala aktivitetsstödet som mäts i deltagartillfällen i 
idrottsföreningar har en nedåtgående trend vilket innebär att färre barn och unga 
deltar i föreningslivet, från 37 tillfällen/invånare 2018 till 30 tillfällen/invånare 2021. 

Verksamhet på Sagateatern pågår återigen, men har inte helt återhämtat sig efter 
pandemin. Antalet besök till biblioteket har ökat jämfört med 2021, som var ett 
pandemiår. Men fortfarande är besöken färre än innan pandemin. 2022 var det också 
cirka 3 000 extra besökare i samband med förtidsröstningen. Barnens hus öppnade 
under sista kvartalet vilket innebär att målet kan anses som uppnått. 

Värdering: 

Målet har många indikatorer som pekar åt olika håll. Det är tydligt att återhämtningen i 
verksamheterna och föreningslivet efter pandemiåren kommer att ta tid. Turistbyrån, 
Muséet och Barnens hus har varit öppet del av året och har alltså nått besöksmålen på 
delår. Förvaltningens bedömning är att nämnden delvis uppnår målet. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Kultur- och fritidsnämnden har anpassat, stöttat och underlättat för föreningslivet och 
medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen t.ex. idrott, kultur och 
friluftsliv för att minimera de negativa effekter av pandemin, men återstarten har ändå 
varit trevande. 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 
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till verksamheterna. Det krävs fortsatt fokus på att återfå besökarna till det fysiska 
biblioteket. Delvis har digitaliseringen förändrat mönstret för biblioteksanvändning men 
de fysiska besöken har ett annat innehåll och därför är det viktigt att sträva efter fler 
fysiska besökare. 

Indikator (År) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 2021 

Beläggningsgrad 
Gamla Köpstad 41 % 39 % 63 % 82 %   

Bibliotek, 
kulturliv och 
mötesplatser 

- 70 - - -  

Idrott, motion 
och friluftsliv - 75 - - -  

Antal som går på 
vandringsleder 
(uppskattning) 

120 000 120 000 141 000 76 000   

Deltagartillfällen 
i 
idrottsföreningar 

32 30  38   

 

Trend Indikator (Delår) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

 
 

Saga-biografen antal 
aktiviteter/bokningar 86 101 215 200   

 

 
 

Utlån per invånare 
5,3 5,4 5,6 6   

 

 
 

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

 

 
 

Museivisningar för vuxna 
1 9 14 20   

 

 
 

Musevisningar för barn 
0 24 15 30   

 

 
 

Simskoledeltagare (antal) 
0 80 198 200   

 

 
 

Barnens husbesök 
3 778 0 2 089 8 000   

 

 
 

Tidaholmssökningar i 
Mellansjös bibliotekskatalog 50 692 50 393  35 000   

 

 
 

Badhusbesök 
23 437 20 000 36 600 55 000   

 

 
 

Biblioteksbesök 
68 618 50 691 64 110 75 000   

 

 
 

Museibesök 
348 150 2 550 5 000   

 

 
 

Turistbyrå, antal e-besök 
49 481 62 775 61 200 45 000   

 

 
 

Turistbyråbesök 
1 599 650 5 025 12 000   

 

 
 

Ungdomsverksamhetsbesök 
8 000 9 000 7 414 15 000   
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Trend Indikator (Delår) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

 
 

Förändring av 
verksamhetsbidrag 4,2 % 2,5 % -4,9 % 0 %   

 

Verksamhetsmål: Det ska finnas trygga och öppna mötesplatser även på kvällar (efter 
kl 17) och helger 

 
Analys: 

Under året har verksamheterna kunnat öppna upp och besökarna har återvänt efter att 
ha haft kraftigt reducerade öppettider med anledning av de särskilda omständigheter 
som covid-19-pandemin inneburit. Dock har Barnens hus och muséet varit stängda för 
besökare under första delen av året, men bilhallen var varit tillgänglig och vissa 
guidningar har kunnat genomföras. Turistbyrån öppnade innan sommaren i ordinarie 
lokaler på Vulcanön. 

Den öppna ungdomsverksamheten har vid några få tillfällen tvingats stänga med 
anledning av brist på bemanning. Besöksfrekvensen har varierat kraftigt under hösten 
kopplat till den situationen som varit i samhället, men verksamheten har utvecklats mot 
mer delaktighet och med målet att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Badhuset har hållit öppet under beslutade ordinarie tider och målet är mer ambitiöst 
satt. 

Värdering: 

Förvaltningen bedömer att målen för öppethållande har nåtts med beaktande av att 
Vulcanen inte varit öppet under hela året. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Behovet av trygga mötesplatser i samhället är stort. Det är angeläget att kunna hålla 
kultur- och fritidsnämndens verksamheter öppna och tillgängliga för allmänheten. Det 
ökar tryggheten i samhället. Det är tydligt att öppettider på kvällar och helger är 
mycket uppskattade av besökarna, utom på biblioteket där flest besök sker dagtid. Den 
öppna ungdomsverksamheten, EnTrappaNer, i kombination med biblioteket har vidgat 
sin målgrupp och bibliotekshuset har blivit en trygg mötesplats för många av Tidaholms 
ungdomar, i synnerhet när det är stökigt ute på stan. Det är viktigt att fortsätta 
utveckla verksamheten med aktiviteter där ungdomarna får ha delaktighet och 
inflytande. Från 10 september öppnade Barnens hus på Vulcanen som då också blev en 
trygg mötesplats för besökare och familjer mitt i Tidaholm där lördagar och lov är de 
mest populära besökstillfällena. Nämnden har fått flera synpunkter och ett 
Tidaholmsförslag angående att öka öppettiderna för badhuset, i synnerhet på helger 
och under sommaren. 

Trend Indikator (Delår) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

 
 

Badhusets öppettimmar 
1 321 796 1 755,5 1 900   

 

 
 

Badhusets öppettimmar 
kvällar och helger 312 234 501 550   

 

 
 

Bibliotekets 
öppettimmar 1 951 1 763 1 973 1 600   
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Trend Indikator (Delår) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

 
 

Bibliotekets 
öppettimmar kvällar 
och helger 

305 175 296 300   
 

 
 

Ungdomsverksamhetens 
öppettimmar 1 480 1 524 1 580 1 700   

 

 
 

Ungdomsverksamhetens 
öppettimmar kvällar 
och helger 

690 924 910 800   
 

 
 

Vulcanens öppettimmar 
1 239 1 160 1 496 1 600   

 

 
 

Vulcanens öppettimmar 
kvällar och helger 143 104 173 200   

 

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: 

Målet är att utveckla inflytandet och delaktigheten i verksamheterna. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har låtit barn komma med önskemål och synpunkter på nämndens 
verksamheter. Vulcanen har gjort nöjdhetsundersökningar under hösten med mycket 
gott resultat. Inkomna synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer och lämnas i en 
särskild rapport till nämnden. Barnrättsbedömningar görs i alla tjänsteutlåtanden och 
alla nämndens verksamheter finns nu i tillgänglighetsanpassade lokaler. 

Inga medborgardialoger har dock genomförts under 2022. 

Värdering: 

Förvaltningen bedömer att målet uppnås till stor del, men inte helt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Rutiner för att hantera barnrättsbedömningar, synpunkter och att uppnå barns 
delaktighet fungerar väl. Däremot behöver arbetet med att genomföra 
medborgardialoger kring lämpliga frågor utvecklas. 

Indikator (År) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 2021 

Andel synpunkter som 
besvarats inom 10 
dagar 

100 % 100 % 91 % 100 %   

Antal barn som fått 
tycka till 109 237 174 145   

Antal aktiviteter där 
ungdomar har varit 
delaktiga i 
genomförandet 

  24 12   
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Indikator (År) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 2021 

Antal genomförda 
medborgardialoger 0 0 0 3   

Andelen 
barnrättsbaserade 
beslutsunderlag 

90 % 94 % 97 % 90 %   

Tillgänglighetsanpassade 
lokaler 

 
Nej  Ja  Ja  Ja   

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 
 

Verksamhetsmål: Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska vara miljödiplomerad enligt 
Svensk Miljöbas 

 
Analys: 

Under hösten 2018 inledde hela förvaltningen arbetet för att miljödiplomeras och 
våren 2019 var hela förvaltningen miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. Alla 
verksamheter har inventerats och en miljöplan med miljöpolicy och miljömål har 
utarbetats och reviderats årligen. Miljörevisionen genomfördes i september 2020, 
november 2021 och oktober 2022. Nämndens verksamheter genomför åtgärder för att 
förebygga och minska förvaltningens miljöpåverkan genom återbruk, minimering av 
engångsmaterial, avfallssortering och minskning av mängden transporter. 

Värdering: 

Målet är uppnått då förvaltningen erhöll en godkänd revision i oktober 2022 och 
fortsätter vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas samt ligger under målvärdet för 
antal mil körda med bil i tjänsten. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Arbetet med att genomföra de mål som finns i miljöplanen pågår och nya målsättningar 
behöver fortsätta utvecklas. Varje år tas nya målsättningar fram och en ny revision 
genomförs under 2023. 

Indikator (År) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 2021 

Uppfyller kraven 
för 
miljödiplomering 

 Ja  Ja  Ja  Ja   

Antal mil med 
bil i tjänsten   1 700 2 000   

Ett starkt och växande näringsliv 

Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 
civilsamhället. 
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Verksamhetsmål: Utveckla besöksnäringen genom att stötta idrottsevenemang, 
kulturevenemang och friluftsliv på Hökensås 

 
Analys: 

Under 2022 har de stora och återkommande idrottsarrangemangen kunnat 
genomföras. Evenemangskalendern har återigen fyllts på med arrangemang, men det är 
färre anmälda evenemang än före pandemin. Under sommaren kunde Musik i 
Bruksvilleparken genomföras utan begränsningar.  Antalet besökare på Hökensås växer 
och likaså intresset för fiske. Turbinhusön har hållit öppet, delvis med hjälp av 
feriepraktikanter, under sommaren med många besökare. Kulturhelg Tidaholm, som 
ersätter Konstnatten och stöttar kommunens kulturella och kreativa näringar, blev ett 
mycket lyckat arrangemang med många nöjda besökare, men det krävs mer tid för att 
etablera arrangemanget. Julstämning på Turbinhusön blev också välbesökt. Intresset 
från utställare att delta i Påskmarknaden, Kulturhelgen och Julstämning är mycket stor. 
Kräftivalen kunde genomföras igen efter två års uppehåll med anledning av Covid 19 
pandemin. 

Värdering: 

Bedömningen är att målet delvis är uppnått. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

En del arrangörer har tappat rutinen att anmäla evenemang till evenemangskalendern 
så särskild insats behövs för att påminna och marknadsföra möjligheten. Turistbyrån 
behöver fortsätta att samverka med andra närliggande kommuner för att marknadsföra 
friluftsturismen och stötta besöksnäringen att uppnå en digital mognad. Förändringen 
med att genomföra en egen kulturhelg har mött stor positiv respons bland utställare 
och utställningsplatser.   Arrangemanget växer och fler resurser krävs för att kunna 
administrera detta och andra evenemang. 

Indikator 
(År) 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 2021 

Antal 
besökare på 
Konstnatten 

10 935 6 349 3 865 20 000   

Antal 
utställare på 
Konstnatten 

  130 90   

Antal besök 
på 
Turbinhusön 

32 725 43 021 40 036 33 000   

Antal 
besökare 
och sålda 
fiskekort 

325 000 325 000 325 000 330 000   

 

Trend Indikator (Delår) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

 
 

Antal besökare till 
idrottsarrangemang, U6 & Giff-
cupen 

0 920 14 206 17 000   
 

 
 

Antal evenemang 
marknadsförda via 
www.vastsverige.com/tidaholm 

420 268 376 800   
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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 hade värdet minskat marginellt för den upplevda 
arbetsglädjen och arbetsklimatet. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att främja en 
bättre stämning på arbetsplatsen och stärka känslan av gemenskap och meningsfullhet i 
arbetet. Genom heltidsprojektet har antalet heltidsanställda ökat. Under hösten 2021 
infördes ett självskattningsverktyg - Health Watch - för att mäta arbetsmiljön. 
Verktyget innebär att man gör mätningar frekvent och regelbundet och resultatet följs 
upp på APT. 

Värdering: 

Förvaltningen bedömer målet som delvis uppnått. Trenden för arbetsklimatet är något 
uppåtgående och har under hela mätperioden legat på en godkänd nivå. Sjukstatistiken 
har ökat mycket under och efter pandemin. I en liten förvaltning med få anställda får 
enstaka sjukfrånvaro stort genomslag i statistiken. 

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. Viktigt att fortsätta att jobba med resultaten från Health Watch för 
att tillsammans i arbetsgrupperna förbättra den psykosociala arbetsmiljö samt ha fokus 
på att sänka sjukstatistiken till de nivåer som var före pandemin. 

Indikator (År) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 2021 

Medarbetarenkäten 
(information) - 3,86 - - -  

Arbetsklimat enkät 
Health Watch   65 68   

 

Trend Indikator (Delår) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

 
 

Sjukfrånvarostatistik 
4,7 % 8,4 % 10,3 % 4,5 %   

 

 
 

Andelen 
tillsvidareanställda 
som arbetar heltid 

88 % 87,5 % 87,5 % 89 %   
 

God ekonomi 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning. 
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Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 
 

Verksamhetsmål: Nämndens budget ska vara i balans 

 
Analys: 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål är en budget i balans. Intäkterna har 
delvis återhämtat sig efter påverkan från Covid-19-pandemin. 

Nämnden har inte erhållit statligt stöd för sommarlovsaktiviteter, men däremot 
projektmedel för stärkta bibliotek vilket påverkat kostnader och intäkter för året. 

Beslutade anpassningar har genomförts och fått genomslag enligt nämndens beslut i 
december 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden har ett positivt resultat jämfört med budget 2022 på 
501 tkr, ett överskott som till stor del består av lägre personalkostnaderna som beror 
på utlån av förvaltningschef, kort- och långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter och 
vakanser i samband med att personal slutat. 

Värdering: 

Nämnden gör ett överskott på 501 tkr motsvarande 1,4%. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Kultur- och fritidsnämnden följer de beslutade anpassningsåtgärderna samt är 
återhållsamma med att tillsätta vikarier för vakanser. Från september öppnade Barnens 
hus i de nya lokalerna och då ökade intäkterna. 

Indikator 
(År) 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 2021 

Resultat i 
avvikelse 
från 
budgetram 

-0,9 % -0,5 % 1,4 % 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 
2021 

Jmf 
med 
C7 

2021 

2021 2020 2019 2018 2017 

Nettokostnad per invånare enligt 
Kolada* 2599 2430 2680 2617 2565 2834 2475 

+ Allmän kulturverksamhet 315 289 661 646 675 683 483 

+ Bibliotek 513 550 457 462 405 379 393 

+ Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet 211 214 159 155 146 169 154 
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+ Allmän fritidsverksamhet 272 293 354 335 301 328 305 

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

+ Turistverksamhet 105 135 105 107 107 73 80 

+ Stöd till studieorganisationer 30 25 78 78 78 78 78 

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

Ökningen från 2018 inom kulturverksamheten beror främst på att Barnens hus 
rapporteras som kulturverksamhet och tidigare rapporterades som AME-verksamhet. 

Siffrorna för 2018 är korrigerade jämfört med KOLADA enligt nedan: 

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

• EJ Riket utan alla kommuner (ovägt medel) 

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

• För kultur- och fritidsnämndens verksamheter gäller att följa och möta 
samhällsutvecklingen kring digitala tjänster, mötesplatser och förändrade 
beteendemönster och utveckla arbetet med digital delaktighet, i synnerhet för 
seniorer. 

• För barn och unga finns trender av minskad motion och rörelse som kan få 
negativa följder för folkhälsan. Föreningsengagemanget minskar med svårigheter 
att rekrytera ledare och funktionärer och bidrar till ett allt tuffare klimat att 
bedriva föreningsarbete. 

• En mer drogliberal inställning bland många invånare påverkar behovet av att 
jobba med förebyggande åtgärder inom folkhälsoarbetet. 

• Nämndens verksamheter kan bidra till social samhörighet för att minska 
ensamhet och öka livskvalité. 

• Det finns ett stort behov av läsfrämjande verksamhet för att öka läskunnighet 
bland barn och unga. 

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

• Lag om Budget- och skuldrådgivning, Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § 
Skuldsatta personer. Det finns en ökande trend av skuldrådgivningsärenden. 
Denna oro ökar ytterligare med stegrade energipriser och inflation. 

• Museilagen (2017:563) ställer krav på museiverksamheten i form av kompetens, 
tillgänglighet, publik verksamhet och förvaltning av samlingarna. Muséet bör 
kunna tillgängliggöra samlingarna digitalt 

- Omvärld (ny teknik, digitalisering, demografi mm) 

• Samhället står inför utmaningar med energibrist, brist på kompetent personal 
och brist på resurser som påverkar alla nämndens verksamheter. 

• Digital badövervakning som ett komplement för ökad säkerhet i badhuset. 
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• Besöksnäringsföretagen behöver öka sin digitala närvaro genom stöttning av 
turistbyrån eftersom trenden pekar mot att allt fler söker information digitalt.  

• Ökad samverkan med andra kommuner och med andra förvaltningar är 
nödvändig för att kunna utveckla och förbättra verksamheten och att vara en 
attraktiv kommun.  
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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 2022 är ett 
överskott mot budget på 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,4 procent av 
periodens budget. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Ju
n Jul Aug Sep Okt Nov De

c 

Helårs-
prognos x 34,7 34,7 34,7 34,7 x x 34,6 x 34,6 34,6 x 

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

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

Avvikelse 
(%) 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,3 0 

4.2.1 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

Utfall jämfört med föregående år (tkr) 2022-01-01 – 
2022-12-31 

2021-01-01 – 
2021-12-31 

Förändring – 
Utfall 

Verksamhetens intäkter 9 445 6 273 -3 172 

Verksamhetens kostnader -43 678 -40 906 2 772 
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- varav personalkostnader -20 114 -19 111 1 003 

Verksamhetens nettokostnader -34 233 -34 633 -400 

Budgetram 34 734 34 478 -256 

Nämndens resultat 501 -155 -656 

Under perioden januari – december avviker nämndens utfall mot föregående år för 
samma period på följande sätt: 

• Intäkter är högre än föregående år, där avvikelsen motsvarar 3,2 miljoner 
kronor. Avvikelsen förklaras delvis av att covid-19-pandemin påverkade hela 
2021 med flera verksamheter som var helt eller delvis stängda. 2022 har 
pandemipåverkan varit marginell. Idrottshallen återfördes till kultur- och 
fritidsnämnden 2022 och bidrag från finansförvaltningen tillsammans med 
hyresintäkter för Idrottshallen var 1,9 miljoner kronor för 2022. 2021 fanns 
inte intäkter och kostnader för Idrottshallen i kultur- och fritidsnämndens 
bokslut. 

• Kostnader är högre än föregående års kostnader, där avvikelsen motsvarar 2,8 
miljoner kronor. Förklaringen är till del beroende på att 2021 påverkades av 
pandemin med helt eller delvis stängda verksamheter. Under 2022 har 
verksamheterna kunnat bedrivas i normal omfattning och med det följer högre 
kostnader för personal och andra omkostnader. Idrottshallen återfördes till 
kultur- och fritidsnämnden 2022 och kostnader för hyra, personal och material 
var 1,9 miljoner kronor för 2022. 2021 fanns inte intäkter och kostnader för 
Idrottshallen i kultur- och fritidsnämndens bokslut. 

  

Utfall jämfört med budget (tkr) Utfall 2022-01-
01 – 2022-12-31 

Budget 2022-
01-01 – 2022-12-

31 

Avvikelse mot 
budget 

Verksamhetens intäkter 9 445 11 129 -1 684 

Verksamhetens kostnader -43 678 -45 863 2 185 

- Därav personal kostnader -20 114 -21 912 1 798 

Verksamhetens nettokostnader -34 233 -34 734 501 

Budgetram 34 734 34 734 0 

Nämndsresultat 501 0 501 

Under perioden januari – december avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 
period på följande sätt: 

• Intäkterna avviker med cirka 1,7 miljoner lägre än budget 2022. En relativt stor 
del av detta beror på förväntad och budgeterad intern ersättning från 
finansförvaltningen för höjd hyra för Ishallen och Badhuset (1,5 miljoner). De 
nya hyrorna blev inte klara 2022, vilket innebar att täckning från 
finansförvaltningen inte behövdes. I övrigt är en orsak att Vulcanen (Barnens 
hus/Museet) öppnade senare än planerat när budgeten 2022 beslutades, vilket 
innebär att mindre intäkter för försäljning och entré kommit in i dessa 
verksamheter. 

• Personalkostnaderna visar på betydligt lägre kostnader än budget 2022 (1,8 
miljoner). Här finns ett antal faktorer som påverkat: bland annat utlån av 
förvaltningschef, kort- och långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter och 
vakanser i samband med att personal slutat. Tillsättandet av vakanser har tagit 
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längre tid än planerat, delvis beroende på behovet att omvandla fler tjänster till 
kombinationstjänster för att skapa heltidstjänster. Ibland kan tillsättandet av 
vakanser ta längre tid beroende på möjligheten att hitta bra kombinationer 
mellan olika verksamheter.  

• Kostnader för material och diverse tjänster har högre utfall än budget. Två 
stora avvikelser i detta är verksamhetskostnader i samband med färdigställande 
av Vulcanen och kostnader till projektet Kreativa rummet i Bibliotekshuset. 
Internhyrorna är lägre än budget beroende på att nya hyror inte aktiverats för 
Vulcanen, Ishallen och Idrottshallen.  

4.3 Investeringar 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i Strategisk plan och budget 
för 2022 – 2024. Kommunstyrelsen beslutar i april varje år om ombudgetering av 
medel utifrån investeringsprojektens utfall föregående år. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

Pr
oje
kt 
Nr 

Ack. 
utfall 
2022 

Budget 
2022 

Tilläggs
- anslag 
& om- 

budgete
ring 

Summa 
budget 
2022 

Progno
s 2022 

Avvikel
se 

Utfall / 
Budget 

Inventarier kultur- och 
fritidsnämnd 

900
24 282 1 000 0 1 000 282 718 

Ismaskin  0 0 1 300 1 300 0 1 300 

Summa kultur- och 
fritidsnämnd  282 1 000 1 300 2 300 282 2 018 

Kultur- och fritidsnämnden har under 2022 endast använt investeringsmedel till två 
insatser, ny innebandysarg i Sparbankshallen och kantfräs till Ishallen. 

För ismaskin fanns 2021 en investeringsbudget på 1,3 miljoner kronor, men denna 
förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong. 
Ombudgetering av ismaskin har skett under april 2022. Ishallen får ny bädd och sarg, 
som är klart under tidig höst. Nuvarande ismaskin bedöms klara en säsong till och 
inköp av ny ismaskin skjuts framåt. 

För helåret så återstår 718 tkr av investeringsmedlen för inventarier och 1 300 tkr för 
ismaskin. 
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5 Personal 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har de senaste åren gjort förändringar i 
bemanning kopplat till heltidsprojektet och nämndens beslutade anpassningsåtgärder. 
Detta innebär att flera personer har kombinationstjänster och bemannar i flera av 
nämndens verksamheter och även i andra förvaltningar. Sjukskrivningstalet för 
förvaltningen 10,3 %. Delvis beror det på att Covid-19 pandemin har medfört hög 
sjukfrånvaro under årets första månader. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2022-01-01 - 2022-12-
31 

2021-01-01– 2021-12-
31 

2020-01-01 – 2020-12-
31 

Antal anställda 38 42 44 

- Kvinnor 24 26 28 

- Män 14 16 16 

Könsfördelning (andel 
kvinnor, %) 63,2 61,9 63,6 

Könsfördelning (andel 
män, %) 36,8 38,1 36,4 

    

Antal årsarbetare 33,25 36,75 38,75 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
(%) 

87,5 87,5 88,1 

Sjukfrånvaro (%) 10,3 8,4 4,7 

Några medarbetare med bidragsanställningar har pensionerats och tjänsterna har inte 
återbesatts. Därav sjunkande antal anställda och antal årsarbeten. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden är oförändrad. Eftersom flera anställda har sjukersättning är det 
inte möjligt att nå en sysselsättningsgrad på 100 %, men alla medarbetare, som kan, har 
blivit erbjudna heltid. 

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

Under året har förvaltningen haft några långtidssjuka, men också mycket 
korttidssjukfrånvaro.  Tillsättande av vakanser har ibland tagit längre tid än planerat, 
delvis beroende på behovet att omvandla fler tjänster till kombinationstjänster för att 
skapa heltidstjänster. Även detta påverkar sjuktalet då en person som inte varit 
sjukskriven slutar. I en liten förvaltningen med få anställda får enstaka medarbetare 
stort genomslag i statistiken. 
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1 Redovisning av avtalssamverkan 
Kommunallagen ger kommuner möjlighet 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  

Barnbiblioteksapp Bibblix Föreningen Sambruk (primärt 

kommuner som medlemmar) 
nej  

IT-plattform för turistinformation Västra Götalandsregionen nej  

Outdoor Hökensås Habo och Mullsjö nej  

Visit Skaraborg Alla kommuner i Skaraborg nej  

Pilgrimsled Hjo-Kungslena (inom 

Tidaholms kommun) 

Västkuststiftelsen (huvudmän är 

Västra Götalandsregionen, Region 

Halland och Göteborgsregionens 

kommunalförbund) 

nej  
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§ 2 Beslut om redovisning för fonden Ingemar 
Karlsson på Hägnelund 2022 
KFN 2023/16 

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

redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2022 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
2022-03-08: Vivianne Olsson Stål skänker föremål från Hellidens vattenpass- och snickerifabrik.  
Stor logga föreställande uggla, två stansar som man stämplade snickeriverktygen med, ett 
besiktningsprotokoll från E.W Hedin angående en last- och personvagn, reklam samt dörrmärke. 
Alla dessa föremål har blivit fotograferade och registrerade i museets föremålsdatabas. 

2022-03-18: Börje och Birgitta Gustafsson donerar en stor koffert med gamla fotografier och 
arkivmaterial. Fotografierna har tillhört disponent Viktor Johansson, Tidaholms Bruk. 
207 fotografier finns för närvarande inscannade i museets fotodatabas. 

2022-08-25: Mary Ferm, USA, skänker tre fotografier på sina släktingar som kommer från  
Tidaholm.  

2022-09-22: Anders Näslund skänker ett fotografi på tre lastbilar "två Tidaholmare" från 
Gästriklands vägdistrikt. 

2022-10-07: Lars Bergkvist skänker fyra fotografier från Tidaholm. Hans morfar jobbade på  
Tidaholms Bruk. 

27 fotografier har under 2022 uppdaterats med ny information i museets fotodatabas. 

20 bokomslag från böcker har blivit fotograferade och inskrivna i museets bibliotekdatabas. 

87 böcker som Carl Asker har skänkt till museet har blivit inskrivna i hans biblioteksdatabas. 

Övriga bokdonationer som museet har fått tidigare år, exempelvis biblar av olika slag, har blivit 
inskrivna i en egen databas. 

Tidskriften husmodern har blivit registrerad i en ny databas. 

När det gäller museets stora dokumentarkiv har Ernst Kjellgrens arkiv, Vulcan 
Tidaholms bruk, med sammanlagt 562 poster, blivit uppdaterat. 

I Ingemar Karlssons fotodatabas har 19 poster redigerats. 
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När det gäller Carl Askers föremålsdatabas har tre föremål, som varit utlånade till Smedstugorna 
på Turbinhusön, registrerats. Museet har dessutom fotograferat 14 föremål som finns i museets 
magasin.  

Museet har disponerat 689 kr på inköp av arkivboxar. Detta ger en kvarvarande summa på 296 
497,82 kr. 

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

redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2022 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2022”, 

enhetschef Besöksverksamhet Antonia Karlsson, 2023-01-18. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/16 

2023-01-18 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Antonia Karlsson, enhetschef Besöksverksamhet 

Tjänsteskrivelse - Redovisning för fonden Ingemar 
Karlsson på Hägnelund 2022 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna och lägga redovisning för fonden Ingemar Karlsson på 
Hägnelund 2022 till handlingarna. 

Ärendet 

2022-03-08: Vivianne Olsson Stål skänker föremål från Hellidens vattenpass- och snickerifabrik.  
Stor logga föreställande uggla, två stansar som man stämplade snickeriverktygen med, ett 
besiktningsprotokoll från E.W Hedin angående en last- och personvagn, reklam samt dörrmärke. 
Alla dessa föremål har blivit fotograferade och registrerade i museets föremålsdatabas. 

2022-03-18: Börje och Birgitta Gustafsson donerar en stor koffert med gamla fotografier och 
arkivmaterial. Fotografierna har tillhört disponent Viktor Johansson, Tidaholms Bruk. 
207 fotografier finns för närvarande inscannade i museets fotodatabas. 

2022-08-25: Mary Ferm, USA, skänker tre fotografier på sina släktingar som kommer från  
Tidaholm.  

2022-09-22: Anders Näslund skänker ett fotografi på tre lastbilar "två Tidaholmare" från 
Gästriklands vägdistrikt. 

2022-10-07: Lars Bergkvist skänker fyra fotografier från Tidaholm. Hans morfar jobbade på  
Tidaholms Bruk. 

27 fotografier har under 2022 uppdaterats med ny information i museets fotodatabas. 

20 bokomslag från böcker har blivit fotograferade och inskrivna i museets bibliotekdatabas. 

87 böcker som Carl Asker har skänkt till museet har blivit inskrivna i hans biblioteksdatabas. 

Övriga bokdonationer som museet har fått tidigare år, exempelvis biblar av olika slag, har blivit 
inskrivna i en egen databas. 

Tidskriften husmodern har blivit registrerad i en ny databas. 
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När det gäller museets stora dokumentarkiv har Ernst Kjellgrens arkiv, Vulcan 
Tidaholms bruk, med sammanlagt 562 poster, blivit uppdaterat. 

I Ingemar Karlssons fotodatabas har 19 poster redigerats. 

När det gäller Carl Askers föremålsdatabas har tre föremål, som varit utlånade till Smedstugorna 
på Turbinhusön, registrerats. Museet har dessutom fotograferat 14 föremål som finns i museets 
magasin. 

Museet har disponerat 689 kr på inköp av arkivboxar. Detta ger en kvarvarande summa på 296 
497,82 kr. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 3 Beslut om rapport om inkomna synpunkter 
2022-01-01-2022-12-31 
KFN 2023/19 

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

inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2022 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. 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 årsvis med statistik 
över typ av synpunkter och handläggningstider. 

Under perioden januari till december 2022 har 34 förslag, klagomål och beröm kommit in till 
kultur- och fritidsförvaltningen. För 23 av dessa har svar ej varit önskat eller möjligt. För sju 
synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest synpunkter gäller fritid respektive öppen 
ungdomsverksamhet, 26,5 % vardera. Synpunkterna handlar om information/webb, 
delaktighet/inflytande, öppettider/tillgänglighet, bemötande/kompetens, fysisk miljö samt service 
och tjänster. 16 av synpunkterna tas med vid framtida planering. Två av dessa synpunkter rör 
badhuset Forshallen och gäller önskemål om aufguss-sittningar och fler vattenträningspass. Fritid 
har tagit emot fyra av synpunkterna som gäller önskemål om fler tider för allmänhetens åkning 
utan klubba i ishallen, önskemål om cykel på utegymmen, militär hinderbana samt fritidsbibliotek. 
Två av synpunkterna rör biblioteket och gäller önskemål om luftkonditionering samt filmtjänst. 
Sex av synpunkterna rör den öppna ungdomsverksamheten och gäller åldersgränser, rökning och 
stökig miljö utanför den öppna ungdomsverksamheten samt förslag på ny lokal. Två synpunkter 
rör besöksenheten och gäller toaletter på Kräftivalen samt önskemål om bättre skyltning till 
Barnens hus. 

Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 34 synpunkter och klagomål har kommit in under 
perioden januari till december 2022 och alla utom en har fått återkoppling inom 10 dagar. Flest 
synpunkter gäller fritid respektive öppen ungdomsverksamhet, 26,5 % vardera. 16 av synpunkterna 
tas med vid framtida planering. 

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

synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2022 till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om inkomna synpunkter 2022-01-01-2022-12-31”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-30. 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2022. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/19 

2023-01-30 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Rapport om inkomna synpunkter 
2022-01-01-2022-12-31 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga rapporten om inkomna synpunkter till kultur- och 
fritidsförvaltningen januari-december 2022 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 årsvis med statistik 
över typ av synpunkter och handläggningstider. 

Utredning 
Under perioden januari till december 2022 har 34 förslag, klagomål och beröm kommit in till 
kultur- och fritidsförvaltningen. För 23 av dessa har svar ej varit önskat eller möjligt. För sju 
synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest synpunkter gäller fritid respektive öppen 
ungdomsverksamhet, 26,5 % vardera. Synpunkterna handlar om information/webb, 
delaktighet/inflytande, öppettider/tillgänglighet, bemötande/kompetens, fysisk miljö samt service 
och tjänster. 16 av synpunkterna tas med vid framtida planering. Två av dessa synpunkter rör 
badhuset Forshallen och gäller önskemål om aufguss-sittningar och fler vattenträningspass. Fritid 
har tagit emot fyra av synpunkterna som gäller önskemål om fler tider för allmänhetens åkning 
utan klubba i ishallen, önskemål om cykel på utegymmen, militär hinderbana samt fritidsbibliotek. 
Två av synpunkterna rör biblioteket och gäller önskemål om luftkonditionering samt filmtjänst. 
Sex av synpunkterna rör den öppna ungdomsverksamheten och gäller åldersgränser, rökning och 
stökig miljö utanför den öppna ungdomsverksamheten samt förslag på ny lokal. Två synpunkter 
rör besöksenheten och gäller toaletter på Kräftivalen samt önskemål om bättre skyltning till 
Barnens hus. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Ingen statistik förs över ålder på de som lämnar 
synpunkter eller gör anmälningar i systemet. 
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Utredningens slutsatser 
Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 34 synpunkter och klagomål har kommit in under 
perioden januari till december 2022 och alla utom en har fått återkoppling inom 10 dagar. Flest 
synpunkter gäller fritid respektive öppen ungdomsverksamhet, 26,5 % vardera. 16 av synpunkterna 
tas med vid framtida planering. 

Beslutsunderlag 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2022. 
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Synpunkter och felanmälan

Vald period: 2022‐01‐01 ‐ 2022‐12‐31

Totalt antal ärenden: 34

Sammanfattning
 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 34 100,0%

Totalt 34 100,0%

Rapporten omfattar: Kultur‐ och fritidsförvaltningen

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

2022

Avslutade 1 0 0 2 3 4 2 5 1 7 7 2
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7

8

Registrering av synpunkter (2022‐01‐01 ‐ 2022‐12‐31)
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Inkom via Antal %

Webbplatsen 20 58,8%

E‐post 6 17,6%

Brev 5 14,7%

Telefon 3 8,8%

Totalt 34 100,0%

 

Förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 13 38,2%

Lite 11 32,4%

Irrelevant 6 17,6%

Mycket 3 8,8%

Inte alls 1 2,9%

Totalt 34 100,0%

 

Publicering hemsida Antal %

Publicera 27 79,4%

Publicera inte 7 20,6%

Totalt 34 100,0%

 

Sekretessmarkerad Antal %

Nej 34 100,0%

Totalt 34 100,0%
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Fördelning per avdelning

 

Fördelning per avdelning Antal Fördelning

Fritid 9 26,5%

Ungdomsverksamhet 9 26,5%

Bibliotek 8 23,5%

Allmänkultur 3 8,8%

Badhus 3 8,8%

Barnens Hus 1 2,9%

Turistbyrå 1 2,9%

Totalt 34 100,0%
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 17 44,7%

Förslag 13 34,2%

Beröm 4 10,5%

Fråga 4 10,5%

Totalt 38 100,0%
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Allmänkultur Badhus Barnens Hus Bibliotek Fritid Turistbyrå
Ungdomsver
ksamhet

Klagomål 1 1 1 2 3 1 8

Förslag 1 1 4 4 3

Fråga 1 1 2

Beröm 1 3

Synpunktstyp per avdelning
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Synpunktens kategorisering

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Kategori Antal Fördelning

Övrigt 21 56,8%

Service & tjänster 9 24,3%

Fysisk miljö 3 8,1%

Bemötande/kompetens 1 2,7%

Öppettider/tillgänglighet 1 2,7%

Delaktighet/inflytande 1 2,7%

Information/webb 1 2,7%

Totalt 37 100,0%
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Tas med vid framtida planering 16 45,7%

Kommer att åtgärdas 7 20,0%

Kräver ingen åtgärd 5 14,3%

Ingen åtgärd genomförs 4 11,4%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 3 8,6%

Totalt 35 100,0%
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Klassificering av resultat

 

Resultat Antal Fördelning

Resultat oklart 13 30,2%

Ingen förändring 10 23,3%

Förändrade rutiner 7 16,3%

Överlämnat till ansvarig politiker 4 9,3%

Förbättrad trygghet/säkerhet 3 7,0%

Förbättrad information 2 4,7%

Hänvisning till annan organisation 2 4,7%

Förbättrad service 1 2,3%

Åtgärdat fel/brist 1 2,3%

Totalt 43 100,0%

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 Barnens Hus Bibliotek Fritid Turistbyrå
Ungdomsverksa

mhet

Förbättrad information 1 1

Förbättrad service 1

Förbättrad trygghet/säkerhet 1 1 1

Förändrade rutiner 1 2 1 3

Hänvisning till annan organisation 2

Ingen förändring 2 1 4 1 2

Resultat oklart 1 1 6 5

Åtgärdat fel/brist 1

Överlämnat till ansvarig politiker 3 1

1 11 1 1 11
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Klassificering av resultat per avdelning

45



9 (14)

Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Vill ej bli kontaktad 23 67,6%

Per e‐post 9 26,5%

Per brev 1 2,9%

Per telefon 1 2,9%

Totalt 34 100,0%
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A1 ‐ Synpunkter per förvaltning/avdelning/enhet

 

Förvaltning/avdelning Enhet Antal Fördelning

Kultur‐ och fritidsförvaltningen 34 100,0%

Allmänkultur (Enhet ej angiven) 3 8,8%

Badhus (Enhet ej angiven) 3 8,8%

Barnens Hus (Enhet ej angiven) 1 2,9%

Bibliotek (Enhet ej angiven) 8 23,5%

Fritid (Enhet ej angiven) 9 26,5%

Turistbyrå (Enhet ej angiven) 1 2,9%

Ungdomsverksamhet (Enhet ej angiven) 9 26,5%

Totalt 34 100,0%
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A2 ‐ Kommer att åtgärdas och framtida planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID‐Nummer Summa

Kommer att åtgärdas 7

Angående spelrummet på biblioteket 2153 1

Fira nya svenskar på Nationaldagen 2074 1

Hög ljudvolym på biblioteket 2017 1

Kort i badhuset 2154 1

Skadegörelse Biblo 4dec 2297 1

Skydd i Sparbankshallen 2255 1

Ungdomsgård 2272 1

Tas med vid framtida planering 16

Air condition på biblioteket 2110 1

Allmänhetens åkning utan klubba  2258 1

Angående toaletter på Kräftivalen 2150 1

Aufguss 2251 1

Barnens Hus 2218 1

Cykel på utegymmen 2013 1

EnTrappaNer 2073 1

2091 1

2092 1

2186 1

Fritidsbibliotek 2261 1

Lämplig lokal för ungdomsverksamheten 2248 1

Militär hinderbana 2057 1

Stökig miljö i anslutning till den öppna ungdomsverksamheten 2232 1

Vattengympa i badhuset 2283 1

Önskemål om filmtjänst 1919 1

Totalt 23
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A3 ‐ Försenade mottagningsbekräftelser

Antal

Intervall Rubrik ID Summa

 7 ‐ 10 dagar 1

Fritid Fritidsbibliotek 2261 1

Totalt 1
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A4 ‐ Försenade handläggarsvar

Antal

Intervall Rubrik ID Summa

 11 ‐ 15 dagar 1

Fritid Fritidsbibliotek 2261 1

Totalt 1
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A5 ‐ Synpunkter som utvecklat verksamheten mycket

Antal

Förbättrat/utvecklat Rubrik ID Summa

Mycket 3

Kultur‐ och fritidsförvaltningen Angående spelrummet på biblioteket 2153 1

Barnens Hus 2218 1

Fira nya svenskar på Nationaldagen 2074 1

Totalt 3
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 Beslut om revidering av delegationsordning för 
kultur- och fritidsnämnden 
KFN 2023/8 

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

fritidsnämndens delegationsordning enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på revideringar i kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning.  

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

fritidsnämndens delegationsordning enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-30. 
 Förslag till delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/8 

2023-01-30 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning 
för kultur- och fritidsnämnden 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att revidera kultur- och fritidsnämndens delegationsordning enligt 
upprättat förslag. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på revideringar i kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- & fritidsnämnden

Ärendenummer: KOF 2019/76
Antagen: KOF 2015-12-09
Senast reviderad: 2023-02-28

Författningssamling
Delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden
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Generella bestämmelser för delegation 
gällande kommunstyrelsen och övriga 
nämnder 

Allmänt 

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

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

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

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

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

Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Skillnaden är att 
ett fattat delegationsbeslut kan överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte gäller för ett fattat 
verkställighetsbeslut. 

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

Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anled ning av att beslut av nämnden i dess 

helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt. 
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  
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Ordförandebeslut 

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

Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten av en 
ersättare. Ersättare går in i följande ordning:  

 
1. Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte inskränkningar i delegationsrätten har 

införts). 
2. Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut. 
3. Delegatens förvaltningschef. Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett 

visst beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

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

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde. 
Delegationsbeslut ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas enligt upprättad  (gemensam) mall och skickas till 
kansliavdelningen nämndsekreterare senast 10 dagar innan styrelsens nämndens sammanträde. Varje 
delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska bör följande ingå; 

• Datum för beslutet. 
• Typ av beslut. Beslutsnummer. 
• Ärendemening. Ärende. 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer). 5/17  

Vid proto kollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan godkännas. 

Överklagan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kommunallagen (laglighetsprövning) eller med 
stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning (förvaltningsbesvär). 

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

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

 
  

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  

1.1 
KL 6 kap 

36 § 

Brådskande beslut 

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

Ordförande 

 

1.2  
Kurser och konferenser förtroendevalda  

Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser  och 
konferenser. 

Ordförande 

 

1.3  
Avge yttranden- brådskande fall  

Beslut om nämndens yttrande när remisstiden  inte medger 
behandling på ordinarie sammanträde. 

Arbetsutskottet 

1.4  
Remisser 

Beslut att remittera ärenden för yttrande 

 

Förvaltningschef 

 

1.5  
Allmänna handlingar 

Beslut att ej utlämna allmänna handlingar enligt 
sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen 

 

Förvaltningschef 

 

1.6  

Gallring 

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

 

Förvaltningschef 

 

1.7  

Representation 

Beslut om intern och extern representation och 
uppvaktning från 1 000 5 000 kronor till högst 5 000 10 000 
kronor per tillfälle (mindre än 1 000 5 000 kronor räknas 
som verkställighet) 

 

Förvaltningschef 

 

1.8  
Representation  

Beslut om intern och extern representation över        5 000 10 
000 kronor per tillfälle 

Arbetsutskottet 

1.9  
Delgivning  

Mottagande av delgivning på nämndens vägnar. U      nderskrift 
av delgivningskvitto om föreläggande. 

 

Förvaltningschef 
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2. Övriga förvaltningsspecifika ärenden 

  

 
1 Enhetschefer för fritids-, kultur- och besöksverksamhet 
2 Nämndsekreterare 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  

2.1  

Öppettider  

Mindre och/eller Tillfälliga förändringar i öppettider  vid 
nämndens anläggningar 

Enhetschef1 

2.2 Spellagen 
2018:1138 

Lotteritillstånd 

Beslut om tillstånd enligt spellagen 
Lotteriansvarig2 

2.3  

Bidrag till arrangemang 

Bidrag till utomstående arrangemang upp till 5 000  kr enligt 
fastställda regler 

Förvaltningschef 

2.4  

Verksamhetsbidrag 

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

Förvaltningschef 

2.5  
Startbidrag 

Beslut om startbidrag enligt fastställda regler 
Förvaltningschef 

2.6  

Bidrag till studieförbund 

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

Förvaltningschef 
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3. Ekonomi 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  

3.1  

Beslutsattestanter 

Ändring och komplettering av beslutsattestanter un der året 
för nämndens verksamheter och för balansräkning. 

Förvaltningschef 

3.2  

Priser och avgifter 

Prisjusteringar av mindre avgifter såsom biblioteks avgifter, 
serviceavgifter och biljetter. och entrébiljetter. 

Enhetschef 
 

3.3 
LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

Inköp av material, varor och tjänster 

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

Förvaltningschef 

3.5  

Försäljning av material och inventarier 

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

Förvaltningschef 

3.6 
LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

Upphandling 

Beslut om tilldelning i upphandlingar för nämndens 
verksamhetsområde 

Förvaltningschef 

3.7  

Förlängning av avtal 

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

Förvaltningschef 
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4. Personalärenden inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.1 LAS 4-6§§ 

AB 4-5§§ 

Beslut om anställning inom 
nämn dens verksamhetsområde Förvaltningschef 

Anställning ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 
Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering.  

Rapporteras till 
nämnden genom en 
månatlig rapport från 
lönesystemet. 

4.2  

Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad – inom 
nämndens verksamhetsområde 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals-     eller lagreglerad, 12 månader 
eller mer. 

Förvaltningschef 

Tjänstledighet.  

Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering 

4.3 LAS 7§ 

Omplacering- inom nämndens 
verksamhetsområde 

Beslut om omplacering inom 
förvaltning. 

Förvaltningschef 
Omplacering ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

4.4 LAS 7§ 

Uppsägning vid arbetsbrist 
inom  nämndens 
verksamhetsområde  

Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

Förvaltningschef 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen. 

4.5 

LAS 7 
och 18-
20 §, AB 
33§ 

Uppsägning av personliga skäl 
och avsked- inom nämndens 
verksamhetsområde 

Beslut om uppsägning på grund av 
personliga skäl samt beslut om 
avsked. 

Förvaltningschef 

Uppsägning vid per-
sonliga skäl och avsked 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen 

4.6  
Utbildning – personal inom 
nämn dens verksamhets- 
område 

Förvaltningschef 
Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering. 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

För personals deltagande i utbildning 
till en kostnad över 20 000 kronor. 

4.7 AB 3 kap 
8 § 

Förbud mot bisyssla - personal 
inom nämndens verksamhets-
område 

Förvaltningschef 

Beviljande av bisyssla 
betraktas som 
verkställighet. 

Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.8 AB 3 kap 
10 § 

Avstängning - personal inom 
nämndens verksamhetsområde  

Beslut om avstängning av personal. 

Förvaltningschef 

Beslut om avstängning 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen 

Förvaltningschef har 
möjlighet till vidarede- 
legering. 

4.9 AB 3 kap 
11 § 

Disciplinpåföljd - personal inom 
nämndens verksamhetsområde  

Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Förvaltningschef 

Beslut om 
disciplinpåföljd ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen. 
Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.10  

Arbetsmiljöansvar – för 
personal inom nämndens 
verksamhetsområde                 

Organisera nämndens arbetsmiljö- 
an svar och fullgöra förekommen                                                                                                                                               
arbetsuppgift inom respektive    
verksamhets område 

Förvaltningschef  
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Personalärenden som delegeras av kommunstyrelsen 
– förvaltningsövergripande 
Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

 Antagande av centrala avtal Personalutskott  

 Beslut om stridsåtgärd Personalutskott  

 Teckna lokala kollektivavtal Personalchef  

 Föra tvisteförhandlingar Personalchef           och 
personalkonsult 

Den inom 
personalavdelningen som 
har handlagt ärendet. 

LAS 4-6 §§ 

AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning av          
1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

(tillsvidareanställning) 

1. Kommundirektör 
2. Ekonomichef 

Samråd ska ske  med 
presidiet i berörd nämnd 
när det gäller 
förvaltningschef. 

 

Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad – för 
förvaltningsekonom 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer.  

Ekonomichef Tjänstledighet 

LAS 7 § 

Uppsägning vid ar betsbrist 
av 

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

Beslut om uppsägning på grund 
av arbets brist. 

1. Kommundirektör 
2. Ekonomichef 

Uppsägning vid arbetsbrist 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen 

LAS 7 och 18-
20 §, AB 33 § 

Uppsägning - personliga skäl 
och avsked av  

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

1. Kommundirektör 
2. Ekonomichef 

Uppsägning vid  personliga 
skäl  och avsked ska  ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

 

Utbildning –  

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

1. Kommundirektör 
2. Ekonomichef  
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För deltagande i utbildning till en 
kostnad över 20 000 kronor. 

AB 3 kap 8 § 

Förbud mot bisyssla-  

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

1. Kommundirektör 
2. Ekonomichef 

Beviljande av bisyssla 
betraktas som 
verkställighet 

AB 3 kap 10 § 

Avstängning –  

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

Beslut om avstängning av 
förvaltningschef. 

1. Kommundirektör 
2. Ekonomichef 

Beslut om av stängning ska  
ske i samråd med 
personalavdelningen 

AB 3 kap 11 § 

Disciplinpåföljd-  

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

1. Kommundirektör 
2. Ekonomichef 

Beslut om disciplinpåföljd 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen 

 

Arbetsmiljöansvar-  

1. förvaltnings chefer 
2. förvaltningsekonom 

 

1. Kommundirektör 
2. Ekonomichef  

Lag om 
arbetsgivarens 
kvittningsrätt 

Avdrag personallönefordran, 
kvittnings rätt Personalchef  

LAS 7§ AB 6 § 

Förflyttning/omplacering 

Beslut om 
förflyttning/omplacering över 
förvaltningsgränser. 

Personalchef  

 

Överenskommelse 

Träffa överenskommelse i 
samband med skiljande från 
tjänst inom Tidaholms kommun, 
maximalt 12 månader. 

Personalchef  

 Annan kompensation vid 
förläggning av    semester Personalchef Kompensation enligt AB § 

27 mom 4 är verkställighet 
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Beslut om särskilda 
ersättningar och avdrag 

Exempelvis för pedagogisk 
måltid. 

Personalutskott  

 Beslut om garantipension Personalutskott  

 Beslut om löneförmåner i 
samband med arbetsskada Personalchef  

 

Kommundirektör 

Beslut om anställningsvillkor, 
årlig löneöversyn, beviljande av 
kurser. 

KS ordförande  

 
Beslut om anställning och 
entledigande av 
kommundirektör 

Arbetsutskott  

65



Sida 13 av 13 

5. Undertecknande av handlingar med mera 
Besluts-
nummer Ärende/Beslut  Delegat  

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

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

5.3 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som 
beslutas av nämnden Förvaltningschef 

 

6. Dataskyddsförordningen 
Besluts-
nummer 

Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

 6.1 Beslut om att ta ut avgift för att tillhandahålla 
information eller att vägra att tillmötesgå 
begäran om information 

Förvaltningschef  Artikel 12.5 

 6.2 Beslut om registrerads rätt till tillgång till 
personuppgifter som behandlas 

Förvaltningschef  Artikel 15 

 6.3 Beslut om rättelse av felaktiga 
personuppgifter 

Förvaltningschef  Artikel 16 

 6.4 Beslut om radering av personuppgifter Förvaltningschef  Artikel 17 

 6.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling 
av personuppgifter 

Förvaltningschef Artikel 18 

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

Förvaltningschef Artikel 19 

 6.7 Beslut om dataportabilitet Förvaltningschef Artikel 20 

 6.8 Beslut om invändningar mot behandling 
av personuppgifter 

Förvaltningschef  Artikel 21 

 6.9 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal Förvaltningschef Artikel 28.3 Se 
rutin tecknande 
av person-
uppgiftsbiträdes
avtal 

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

Förvaltningschef Artikel 33  
Se rutin 
personuppgifts-
incident 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 
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Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 Beslut om Musik i Bruksvilleparken 2023 
KFN 2023/17 

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 
2023 enligt upprättade riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren 2023 som under 
sommaren 2022 för Musik i Bruksvilleparken. 

Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till arrangör som vill 
genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2023. 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 2023. Bidraget är max 5 000 kr per tillfälle och gäller 
totalt sex tillfällen under sommaren. Ansökan ska ske senast 2023-05-31.  

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

bidrag för att arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under sommaren 2023 
enligt upprättade riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Musik i Bruksvilleparken 2023”, enhetschef Kultur Johanna Andersson, 

2023-01-18. 

67



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/17 

2023-01-18 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Johanna Andersson, enhetschef Kultur 

Tjänsteskrivelse - Musik i Bruksvilleparken 2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att delegera beslut om särskilda bidrag för att arrangera 
musikarrangemang i Bruksvilleparken under sommaren 2023 enligt upprättade riktlinjer till 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ärendet 
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren 2023 som under 
sommaren 2022 för Musik i Bruksvilleparken. 

Utredning 
Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till arrangör som vill 
genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2023. Bidraget är ett 
arvode på 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.  

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 2023. Bidraget är ett arvode på max 5 000 kr per 
tillfälle och gäller totalt sex tillfällen under sommaren. Ansökan ska ske senast 2023-05-31.  

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 6 Beslut om Idrottsskola 2023 
KFN 2023/18 

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

för att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 2023 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.   

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 2023. Bidraget 
uppgår till max 3 000 kr per enskild aktivitet som en förening genomför och används för material 
samt ledararvode. Därutöver kan bidrag beviljas för merkostnader mot redovisning. 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 2023 enligt upprättade riktlinjer till 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Idrottsskola 2023”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2023-01-18. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/18 

2023-01-18 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Idrottsskola 2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att delegera beslut om bidrag för att arrangera prova-på-idrotter under 
idrottsskolan 2023 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.   

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 2023. Bidraget 
uppgår till max 3 000 kr per enskild aktivitet som en förening genomför och används för material 
samt ledararvode. Därutöver kan bidrag beviljas för merkostnader mot redovisning. Medel finns 
avsatta i budget för föreningsbidrag, idrott. 

Barnrättsbedömning 
Idrottsskolan riktar sig till barn och ungdomar och brukar locka mellan 60-80 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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§ 7 Beslut om ansökan från Skaraborgs 
Föreningsarkiv om anslag för år 2023 
KFN 2022/128 

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

Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 24 397 kr för hyreskostnad, verksamhet 
samt medlemsavgift för 2023. 

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 2023. 
 
Hyreskostnad 12 200 kr 
Verksamhet 11 197 kr 
Medlemsavgift 1 000 kr 
Totalt 24 397 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 24 397 kr för hyreskostnad, verksamhet 
samt medlemsavgift för 2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2023”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-26. 
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2023. 
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgift 2023 för Skaraborgs 

kommuner - Skaraborgs Föreningsarkiv.  
 Långsiktig verksamhetsplan 2022 - 2024 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Budget 2023 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/128 

2023-01-26 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Skaraborgs 
Föreningsarkiv om anslag för år 2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att bifalla ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 
24 397 kr för hyreskostnad, verksamhet samt medlemsavgift för 2023. 

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.  

Utredning 
Skaraborgs föreningsarkiv ansöker om anslag till hyra, verksamhet och medlemsavgift för 2023. 
 
Hyreskostnad 12 200 kr 
Verksamhet 11 197 kr 
Medlemsavgift 1 000 kr 
Totalt 24 397 kr. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
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. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2023. 
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgift 2023 för Skaraborgs 

kommuner - Skaraborgs Föreningsarkiv.  
 Långsiktig verksamhetsplan 2022 - 2024 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Budget 2023 - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
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Skaraborgs föreningsarkiv kommunanslag 2023

Kommun Medlemsavgift Hyresanslag Verksamhetsbidrag Totalt

Essunga 1 000 kr 5 422 kr 4 976 kr 11 399 kr

Falköping 1 000 kr 31 649 kr 29 046 kr 61 695 kr

Grästorp 1 000 kr 5 451 kr 5 003 kr 11 453 kr

Gullspång 1 000 kr 4 952 kr 4 545 kr 10 497 kr

Götene 1 000 kr 12 617 kr 11 579 kr 25 196 kr

Hjo 1 000 kr 8 783 kr 8 061 kr 17 844 kr

Karlsborg 1 000 kr 6 626 kr 6 081 kr 13 706 kr

Mariestad 1 000 kr 23 518 kr 21 584 kr 46 103 kr

Skara 1 000 kr 17 819 kr 16 354 kr 35 173 kr

Skövde 1 000 kr 54 238 kr 49 777 kr 105 015 kr

Tibro 1 000 kr 10 731 kr 9 849 kr 21 580 kr

Tidaholm 1 000 kr 12 200 kr 11 197 kr 24 397 kr

Töreboda 1 000 kr 8 758 kr 8 038 kr 17 797 kr

Vara 1 000 kr 15 375 kr 14 110 kr 30 485 kr

Delsumma 218 141 kr 200 200 kr

Lidköping 1 000 kr 218 141 kr 20 000 kr 239 141 kr

Totalsumma 15 000 kr 436 281 kr 220 200 kr 671 481 kr
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SKARABORGS FÖRENINGSARKIV  

 

 

Inledning 
Vid årsmötet 2021 fastställdes föreningsarkivets långsiktiga verksamhetsplan för perioden 2022–2024. Styrelsen beslutade 
vid styrelsemötet 2021-12-07 den mer detaljerade verksamhetsplanen samt budget för 2022.  

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 det som i dag brukar omnämnas som civilsamhället. Samtliga kommuner i Skaraborg är 
medlemmar i föreningsarkivet. År 2021 är 187 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  
Att utveckla 

 

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

Personalbehov 
Föreningsarkivets personal består av arkivchef och arkivassistent, 2 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  
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 Föreningsarkiv   

Budget 2023   

    

Intäkter   

Regionalt anslag (inkl statligt) 1 166 046 kr 

Anslag 15 kommuner, hyra 436 281 kr 

Anslag 15 kommuner, verksamhet 200 200 kr 

    

    

Medlemsavgifter, 15 kommuner 15 000 kr 

Medlemsavgifter, medlemmar 180 000 kr 

Summa intäkter 1 997 527 kr 

    

    

Kostnader    

Lokalkostnader 436 281 kr 

Verksamhetskostnader  187 000 kr 

IT-relaterade kostnader  70 000 kr 

    

    

Personalkostnader 1 506 000 kr 

Styrelsekostnader  46 000 kr 

    

Utvecklingskostnader System för digital 
långtidslagring (SYLL) 100 000 kr 

Summa kostnader 2 345 281 kr 

    

Resultat -347 754 kr 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 9 Information om lagar som berör nämndens 
verksamheter 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att information om lagar som berör nämndens verksamheter ska 
ges vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansvariga tjänstepersoner informerar om lagar som berör nämndens verksamheter vid kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde 2023-02-28. Lagar som berör nämndens verksamheter är 
spellagen, bibliotekslagen, museilagen samt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453, skuldsatta 
personer). 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att information om lagar som berör 

nämndens verksamheter ska ges vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-02-28 

Beslutsunderlag 
 - 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 Information om delegationsbeslut 
KFN 2023/2 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-11-08—2023-01-31. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-11-08 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-09 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-15 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-16 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-23 3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
KFN 2022/125 
Ljudabsorbenter 
Besöksenheten 

2022-11-24 2.1 Öppettider 

Barnens hus, museet 
och turistbyrån håller 
tillfälligt stängt 26/11 
och 28/11-2/12 

2022-11-29 1.8 Representation 

KFN 2022/121 
Beslut om 
representation vid 
Smides-SM 2022 

2022-11-29 1.8 Representation 

KFN 2022/122 
Beslut om 
representation vid 
möte med deltagare 
under Kulturhelg 
Tidaholm 2022 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2022-12-01 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-12-03 1.7 Representation Deltagare Julstämning 
på Turbinhusön 

2022-12-11 2.1 Öppettider Ishallen håller tillfälligt 
stängt 11/12 kl. 14-19 

2022-12-13 1.7 Representation 
Kultur- och 
fritidsnämndens 
sammanträde 

2023-01-04 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2023-01-09 6.10 
Beslut om en personuppgiftsincident 
ska anmälas eller ej till 
tillsynsmyndigheten 

KFN 2023/14 
Personuppgiftsincident 
- borttappad 
tjänstetelefon 

2023-01-16 1.2 Kurser och konferenser 
förtroendevalda Skaraborgsdagen 25/1 

2023-01-20 1.2 Kurser och konferenser 
förtroendevalda Träffpunkt Idrott 9/3 

2023-01-30 2.6 Bidrag till studieförbund 

KFN 2022/46 
Utbetalning av bidrag 
till studieförbund och 
RF-SISU Västra 
Götaland 

2023-01-31 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
6/2 

 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-01-31. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-11-08--2023-01-31. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 113/2022 ”Beslut om representation 

vid Smides-SM 2022”, 2022-11-29. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 114/2022 ”Beslut om representation 

vid möte med deltagare under Kulturhelg Tidaholm 2022”, 2022-11-29. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-11-01--2022-11-30. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-12-01--2022-12-31. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/2 

2023-01-31 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att lägga 
den till handlingarna. 

Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-11-08—2023-01-31. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-11-08--2023-01-31. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 113/2022 ”Beslut om representation 

vid Smides-SM 2022”, 2022-11-29. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 114/2022 ”Beslut om representation 

vid möte med deltagare under Kulturhelg Tidaholm 2022”, 2022-11-29. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-11-01--2022-11-30. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-12-01--2022-12-31. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2023/2 
2023-01-31 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2022-11-08—2023-01-31  

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-11-08 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-09 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-15 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-16 1.7 Representation 

Föreläsning och 
workshop för elever i 
högstadiet och 
gymnasiet 

2022-11-23 3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
KFN 2022/125 
Ljudabsorbenter 
Besöksenheten 

2022-11-24 2.1 Öppettider 

Barnens hus, museet 
och turistbyrån håller 
tillfälligt stängt 26/11 
och 28/11-2/12 

2022-11-29 1.8 Representation 

KFN 2022/121 
Beslut om 
representation vid 
Smides-SM 2022 

2022-11-29 1.8 Representation 

KFN 2022/122 
Beslut om 
representation vid 
möte med deltagare 
under Kulturhelg 
Tidaholm 2022 

2022-12-01 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-12-03 1.7 Representation Deltagare Julstämning 
på Turbinhusön 
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2022-12-11 2.1 Öppettider Ishallen håller tillfälligt 
stängt 11/12 kl. 14-19 

2022-12-13 1.7 Representation 
Kultur- och 
fritidsnämndens 
sammanträde 

2023-01-04 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2023-01-09 6.10 
Beslut om en personuppgiftsincident 
ska anmälas eller ej till 
tillsynsmyndigheten 

KFN 2023/14 
Personuppgiftsincident 
- borttappad 
tjänstetelefon 

2023-01-16 1.2 Kurser och konferenser 
förtroendevalda Skaraborgsdagen 25/1 

2023-01-20 1.2 Kurser och konferenser 
förtroendevalda Träffpunkt Idrott 9/3 

2023-01-30 2.6 Bidrag till studieförbund 

KFN 2022/46 
Utbetalning av bidrag 
till studieförbund och 
RF-SISU Västra 
Götaland 

2023-01-31 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
6/2 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 113 Beslut om representation vid Smides-SM 2022 
KFN 2022/121 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar om extern representation med 7 144 kr vid Smides-SM 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Smides-SM arrangerades 18-19 juni på Tidaholms museum. I samband med arrangemanget bjöds 
deltagarna i tävlingen på förtäring.  

På grund av rådande kostnadsläge blev kostnaden högre än beräknat. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta om extern representation med 7 144 kr vid 

Smides-SM 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Representation vid Smides-SM 2022”, enhetschef Besöksenheten 

Antonia Karlsson, 2022-11-17. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 114 Beslut om representation vid möte med 
deltagare under Kulturhelg Tidaholm 2022 
KFN 2022/122 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar om extern representation med 8 382 kr vid möte med deltagare 

under Kulturhelg Tidaholm 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett möte för utvärdering av Kulturhelg Tidaholm genomfördes 13 oktober med de som deltog i 
evenemanget. I samband med mötet bjöds deltagarna på förtäring.  

På grund av rådande kostnadsläge och fler deltagare än beräknat blev kostnaden högre än 
beräknat. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta om extern representation med 8 382 kr vid 

möte med deltagare under Kulturhelg Tidaholm 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Representation vid möte med deltagare under Kulturhelg Tidaholm 

2022”, enhetschef Kultur Johanna Andersson, 2022-11-17. 

88



FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

460 Kultur och fritid Forshall o simskola BADVAKTMÄSTARE 01-nov-22 6 Timanställning, vikariat

460 Kultur och fritid Museum MUSEIASSISTENT 01-nov-22 23 Timanställning, särkild visstid
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

460 Kultur och fritid Forshall o simskola BADVAKTMÄSTARE 05-dec-22 6 Timanställning, vikariat

460 Kultur och fritid Ungdomsverksamhet UNGDOMSLOTS 09-dec-22 6 Timanställning, vikariat
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 11 Information om inkomna skrivelser och beslut 
KFN 2023/1 

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

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 informationen om 

inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

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

2023-01-31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 6/2023 ”Beslut om inkallelseordning för mandatperioden 

2023-2026”, 2023-01-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2023 ”Beslut om entledigande från uppdrag Fredrik 

Lindberg (V)”, 2023-01-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 9/2023 ”Fyllnadsval av ersättare till kultur- och 

fritidsnämnden efter Fredrik Lindberg (V)”, 2023-01-30. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Minnesutställning för Pellas G Hansson, 2023-01-

30. 
 Kommunbidragsrekommendation 2023, 2023-01-23. 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2023, 2023-01-19. 
 Beslut om Kulturplan Skaraborg 2030, 2023-01-17. 
 Skaraborgs Kulturplan 2030, 2023-01-17. 
 Kommunstyrelsens beslut § 4/2023 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – oktober år 2022”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 6/2023 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 

Tidaholms kommun avseende november månad år 2022”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 14/2023 ”Beslut om utvärdering av kommunens hantering av 

covid-19”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 18/2023 ”Val av representanter till Litografiska akademin för 

mandatperioden 2023-2026”, 2023-01-11. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/1 

2023-01-31 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 6/2023 ”Beslut om inkallelseordning för mandatperioden 

2023-2026”, 2023-01-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2023 ”Beslut om entledigande från uppdrag Fredrik 

Lindberg (V)”, 2023-01-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 9/2023 ”Fyllnadsval av ersättare till kultur- och 

fritidsnämnden efter Fredrik Lindberg (V)”, 2023-01-30. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Minnesutställning för Pellas G Hansson, 2023-01-

30. 
 Kommunbidragsrekommendation 2023, 2023-01-23. 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2023, 2023-01-19. 
 Beslut om Kulturplan Skaraborg 2030, 2023-01-17. 
 Skaraborgs Kulturplan 2030, 2023-01-17. 
 Kommunstyrelsens beslut § 4/2023 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – oktober år 2022”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 6/2023 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 

Tidaholms kommun avseende november månad år 2022”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 14/2023 ”Beslut om utvärdering av kommunens hantering av 

covid-19”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 18/2023 ”Val av representanter till Litografiska akademin för 

mandatperioden 2023-2026”, 2023-01-11. 
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Kommunfullmäktige, 2023-01-30 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 Beslut om inkallelseordning för mandatperioden 
2023-2026 
KS 2022/349 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 
2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 

o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 
en ny inkallelseordning 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa en inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna. Inkallelseordningen ska bygga på förslag från de politiska partierna. 

Förslag till inkallelseordningen har inkommit enligt följande: 

Parti: Inkallelseordning: 
  
Centerpartiet  C, L, M, KD 

Kristdemokraterna KD, L, M, VT, SD, C, MP, S, V 

Liberalerna L, KD, VT, M, SD, C, MP, S, V 

Miljöpartiet MP, C, V, S, VT, L, KD, M 

Moderaterna M, KD, L, SD, VT, C, MP, S, V 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, M, KD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, VT, L 

Vi Tidaholm VT, L, KD, M, SD, MP, C, S, V 

Vänsterpartiet V, S 
 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 
2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 

o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 
en ny inkallelseordning 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2023-01-30 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 12/2023 ” Beslut om inkallelseordning för mandatperioden 

2023-2026”, 2023-01-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkallelseordning för mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2023-01-03. 
 Inkallelseordning – Centerpartiet. 
 Inkallelseordning – Kristdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Liberalerna. 
 Inkallelseordning – Miljöpartiet. 
 Inkallelseordning – Moderaterna. 
 Inkallelseordning – Socialdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Sverigedemokraterna. 
 Inkallelseordning - Vi Tidaholm. 
 Inkallelseordning – Vänsterpartiet. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Samtliga partier 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2023-01-30 

Sida 1 av 1

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Beslut om entledigande från uppdrag Fredrik 
Lindberg (V) 
KS 2022/288 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Lindberg (V) från sina uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med 
2023-01-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Lindberg (V) har begärt att bli entledigad från sina förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Lindberg (V) från sina uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med 
2023-01-30. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Fredrik Lindberg (V)”, kanslichef 

Jenny Beckman, 2023-01-19. 
 Begäran om entledigande, 2023-01-17. 

Sändlista 
Fredrik Lindberg 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige, 2023-01-30 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 9 Fyllnadsval av ersättare till kultur- och 
fritidsnämnden efter Fredrik Lindberg (V) 
KS 2022/293 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Pettersson (V) till ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden för perioden 2023-01-30 till 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2023-01-30 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Fredrik Lindberg (V). 

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  

Förslag till beslut 
- Patricia Axelsson (V) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Mikael Pettersson (V) 

till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2023-01-30 till 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande 2023-01-17. 

Sändlista 
Den valde 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalenheten
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VGBs kommunbidragsrekommendation för 2023 
-beräkning av studieförbundens kommunala bidrag 

 
 
Denna rekommendation beslutades i VGB:s styrelse den 15 september 2022 . Styrelsen ser stora 
fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så 
stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga (se bilaga) 
 
Pandemin påverkar studieförbundens verksamhet 
VGBs kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin ett tillägg som gäller  
verksamhetsåren 2020 och 2021. Beslut om att både statsbidraget och regionbidraget inte kommer 
att grundas på 2020 och 2021 års studieförbundsverksamhet har tagits. VGB rekommenderar även 
kommunerna i Västra Götaland att besluta detsamma. 
 
 
Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till 
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att 

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och 

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i samhället 
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 

 
2023 års kommunbidragsrekommendation 
 
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet 

- unika deltagare 
- studietimmar 
- deltagare med funktionsnedsättning 

 
Kulturarrangemang 

- Antal kulturarrangemang 
 
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna 
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
20 %  kulturarrangemang (antal kulturprogram) 
 
 
2023 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en eftersläpning på 
ett år (2022). På grund av coronapandemin är inte 2020 och 2021 bidragsgrundande. Det innebär att 
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2023 års bidrag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning används i 
alla tre verksamhetsformerna.  
 
Nya studieförbund i kommunerna 
För de studieförbund som är nya i kommunerna sker en infasning efter genomförd verksamhet efter 
samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 
50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %. 
 
 
Inrapportering av verksamhet 
2022 års verksamhet ligger inte till grund för kommunbidraget för 2023 men studieförbunden 
rapporterar ändå in underlagen till kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots 
pandemins begräsningar.  
Studieförbunden rapporterar verksamheten med följande underlag: 

• Verksamhetsplan för 2023 senast den 15 december 2022 

• Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2022 senast den 30 juni 2023 

• Påskrivna kommunsammandrag senast den 30 juni 2023 
 
 
Utbetalning av kommunanslaget 
Utbetalning av 2023 års kommunbidrag betalas ut i sin helhet senast 31 januari 2023 
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds 
fördelningsverktyg.  
 
 
Skara 15 september 2022 
 
Ola Wirtberg 
Ordförande i Västra Götalands Bildningsförbund 
 

 
Västra Götalands Bildningsförbund 

 
Marita Graad-Jansson 0709-709 400 marita.graad@vgb.nu 
 
Hans-Åke Höber 070-575 01 42 hans-ake.hober@vgb.nu 
Bildningskonsulenter 
 

 

’ 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/72 

2023-01-19 Samtliga nämnder 
Handläggare: Elinor Stenberg, kommunjurist 

Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2023 
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 2023. 

Nämnden ska besluta om redovisningen i en särskild beslutspunkt i ärendet om 
verksamhetsberättelse. Beslutet och rapporten ska senast den 2 mars 2023 inkomma till 
kommunstyrelsen. Det betyder att rapporten ska vara klarmarkerad i Stratsys senast samma 
datum.  
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Skaraborgs Kommunalförbund Protokollsutdrag                         6 (19)
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 80/22
Beslut om Kulturplan Skaraborg 2030
SKBKF2022.0039

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-12-09 80/22

Beslut
Direktionen beslutar att anta Skaraborgs Kulturplan 2030.

Bakgrund
Förslag till Skaraborgs Kulturplan 2030 har arbetats fram tillsammans med kulturcheferna i 
Skaraborgs kommuner. Innehållet bygger bland annat på Delregional Utvecklingsstrategi för 
Skaraborg 2030, Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023, 
samtal under workshop med Direktionen november 2021 samt dialoger med aktörer och 
organisationer i vår delregion. 
Våren 2020 fick dåvarande Förbundsdirektör uppdraget ta fram en kulturplan för Skaraborg 
från Direktionen. Att ta fram en kulturplan för Skaraborg är en del av överenskommelsen 
med Västra Götalandsregionen. 
Skaraborgs Kulturplan 2030 beskriver hur Skaraborg ska uppfylla delar av målen i den 
delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030 samt Kulturstrategi Västra Götaland – 
och regional kulturplan 2020–2023.
Den 6 maj 2022 fastställde Direktionen remissversionen och skickade förslaget på remiss till 
medlemskommunerna med senast svar 31 oktober 2022. 
Skaraborgs Kommunalförbund har tagit emot 15 yttranden och har bearbetat flera av 
synpunkterna till förslag på Skaraborgs Kulturplan 2030. 
Majoriteten av yttranden är positiva till urval av samverkansområden samt till att uppfylls 
planen så kommer kulturutbudet bidra till ökad attraktivitet och att fler människor trivs och 
utvecklas i Skaraborg. Kommunerna har generellt efterfrågat en konkretare handlingsplan 
kopplat till Skaraborgs Kulturplan 2030 som gäller på årsbasis, samt en plan för hur alla 
kommuner utifrån sina förutsättningar kan bidra till att uppfylla Kulturplanen. 
Utifrån inkomna yttranden har avsnittet Uppföljning lagts till i Skaraborgs Kulturplan. 

Handlingar
Skaraborgs Kulturplan 2030 (004)

Skickas till
Medlemskommunerna
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Inledning 

Bakgrund 

Skaraborgs Kulturplan 2030 utgår från Kulturstrategi Västra Götaland och regional 

kulturplan 2020–2023, som är en övergripande strategi för det regionala kulturarbetet i 

Västra Götaland. Genom att ta fram en delregional kulturplan kan vi i Skaraborg kraftsamla 

tillsammans. Planen tar också avstamp från Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 

2030 med dess tre övergripande mål och sex samverkansområden.  

Kulturplanen omfattar inte all utveckling utan fokuserar på områden där vi behöver 

samverka på Skaraborgsnivå. Planen har utformats för att ta höjd för förändringar och 

skiftningar i samhället; även sådana som vi ännu inte känner till. 

Syfte 

Syftet med planen är att genom samverkan mellan Skaraborgs kommuner och andra aktörer 

skapa kraft att genomföra de insatser som planen identifierar.  

Aktualisering 

Skaraborgs Kulturplan 2030 ska främja en långsiktig hållbar utveckling av Skaraborg. För 

att säkerställa riktningen mot de övergripande målen ska planen utvärderas under 2026. 

Om det finns behov kan planen revideras.  

Vilka omfattas av kulturplanen? 

Kulturplanen vänder sig till Skaraborgs kommuner och andra relevanta organisationer. Den 

ska vägleda och inspirera aktörer som vill vara del i att utveckla Skaraborg.   

Planen ska främja utveckling genom samverkan mellan en rad aktörer, exempelvis 

kulturlivet, Skaraborgs kommuner, Skaraborgs Kommunalförbund, akademin, 

civilsamhället, Västra Götalandsregionen och andra berörda myndigheter och 

organisationer. Vi har alla olika ansvar, resurser och kunskaper. Planen utgör plattformen 

för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande. 

Skaraborgs Kommunalförbunds roll 

Kulturplanen är styrande för Skaraborgs Kommunalförbunds prioriteringar inom det 

kulturstrategiska området och för fördelningen av delregionala utvecklingsmedel inom 

kultur.  

Samverkan kring planens genomförande bygger på förståelse och ömsesidig respekt mellan 

olika aktörer. Under planens hela tidsperspektiv (fram till 2030) behöver berörda aktörer 

därför föra respektfulla samtal om roller, mandat och ansvar. 

Skaraborgs Kommunalförbund ansvarar enligt sin förbundsordning för att samordna 

utveckling genom tillitsfull samverkan mellan kommunerna och andra aktörer.  
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Regionala styrdokument som påverkar Skaraborg 

Regional vision: Det goda livet 

Vision Västra Götaland – det goda livet är en vision för Västra Götaland.  

Det centrala inslaget i visionen är Det goda livet. Det definieras på följande sätt:  

En god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, 

en god miljö där de förnybara systemen värnas – naturen, boendet och arbetslivet, möta 

behoven hos barn och ungdomar, uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett rikt 

kulturliv. 

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 

Denna strategi utgår från två principer: armkrok och armlängds avstånd. Principerna 

understryker vikten av samverkan respektive tillit. Tillsammans med delregioner och 

kommuner bidrar Västra Götalandsregionens kulturnämnd till att utveckla kulturens 

infrastruktur i regionen till ett sammanhållet och sammanhängande nät av verksamheter. 

Fem perspektiv är vägledande för Västra Götalandsregionens kulturpolitik: demokratisk 

öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional 

profilering. För att dessa ska bli verklighet utpekas fem områden som strategiska och 

särskilt viktiga. Dessa är vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteten, 

nyttja tekniken och öka internationaliseringen.  

Kultursamverkansmodellen 

Denna modell är till för att decentralisera inflytandet inom kulturpolitiken. Den är ett 

exempel på flernivåsamverkan mellan stat, regioner, kommunalförbund och kommuner, och 

förutsätter även dialog med det civila samhället, yrkesverksamma konstnärer samt 

organisationer. Modellen gör det möjligt för regionerna att göra egna prioriteringar och 

skapar därmed utrymme för regionala variationer. Kultursamverkansmodellen syftar till att 

flytta kulturpolitiken närmare medborgarna. Regioner tar i samverkan med kommuner och 

kommunalförbund fram en flerårig regional kulturplan. Det arbetet ska ske i samråd med 

civilsamhälle och kulturskapare. Eftersom kultursamverkansmodellen reglerar det statliga 

stödet till regional kulturverksamhet är den central för ett vitalt regionalt kulturliv. 

 

Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030 
Denna strategi syftar till att vägleda det regionala utvecklingsarbetet fram till 2030. 

Strategin styr både Skaraborgs Kommunalförbunds prioriteringar inom det regionala 

utvecklingsarbetet och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel. Tre övergripande mål 

och två effektmål är kopplade till strategin.  
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Övergripande mål 1: Skaraborg är synligt i världen och skaraborgarna trivs och 

utvecklas 

Skaraborg är en attraktiv region för invånare och näringsliv med en smidig vardag, där hög 

kvalitet kännetecknar skola och kultur, och med en väl fungerade social omsorg och 

infrastruktur. 

 

Övergripande mål 2: Skaraborg är en industriregion i världsklass där befintliga 

företag är framgångsrika, nya etablerar sig och dit människor flyttar 

Företagen i Skaraborg är framgångsrika. En del av dem är världsledande i processer eller 

produkter.  Skaraborg är en region med god och kommunöverskridande samhällsplanering 

som skapar förutsättningar för det goda livet och hållbar utveckling, till exempel 

etableringar och inflyttning. 

 

Övergripande mål 3: Skaraborg är globalt konkurrenskraftigt genom att möta 

kompetensbehoven för ett arbetsliv i omställning och en värld i förändring 

Skaraborg är känt som en arbetsmarknadsregion där intressanta branscher och 

arbetsplatser attraherar en mångfald av företag, människor och kompetenser att vilja verka 

och utvecklas här. 

Effektmål: 

1. Skaraborg är en arbetsmarknadsregion; Sveriges fjärde största 

2. Skaraborg har 300 000 invånare 
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Begreppsförklaring 
 

Kulturella och kreativa näringar 

Följande näringar ingår enligt Tillväxtverkets definition i begreppet Kulturella och kreativa 

näringar: arkitektur, turism och besöksnäring, mode, design, film, foto, dator- och tv-spel, 

media, musik, måltid, upplevelsebaserat lärande, litteratur samt scenkonst.  

Kulturens infrastruktur 

Man kan säga att den kulturella infrastrukturen utgörs av två grupper. Den första gruppen 

består dels av kulturinstitutioner som i någon grad finansieras av stat, region eller kommun, 

dels av mötesplatser och arbetsplatser som replokaler, verkstäder, träningslokaler och 

inspelningsstudior. Den andra gruppen består av satsningar som görs på kulturskapares 

villkor, exempelvis kompetensutvecklingsinsatser, centrumbildningar och inkubatorer, samt 

av det så kallade fria kulturlivet. 
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Så läser du kulturplanen 

Kulturplanen bygger på Skaraborgs delregionala utvecklingsstrategi. Därmed ansluter sig 

planen också till strategins vision, delregionala mål och delregionala prioriteringar. 

Planen pekar ut riktningen för Skaraborgs gemensamma utveckling. Den består av följande 

delar: 

Tre samverkansområden som anger vad vi behöver samverka kring för att nå målen.  

Insatsområden som beskriver prioriteringar inom respektive samverkansområde.  

Önskade effekter som anger vilka förändringar som ska genomföras inom respektive 

samverkansområde. 

Alla dessa delar fastställs av direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund.  

Samverkansområden 

Samverkansområde 1: Profilera Skaraborg genom kultur 

Skaraborg är 2030 en plats där kulturen är viktig för livsmiljön och fungerar som effektiv 

kraft för förnyelse. För att vidga kulturdeltagandet och skapa ett kulturutbud av hög kvalitet 

prioriteras utveckling av kulturens infrastruktur. Samtidskonsten samt natur- och 

kulturarvet är viktiga delar för att bygga stolthet över vilka vi är och över Skaraborg som en 

livskraftig, modig och inkluderande plats. Kulturlivet i Skaraborg tar plats i det offentliga 

rummet, både genom tillfälliga uttryck/händelser och i permanent form. Detta är centralt 

för att skapa förutsättningar för det goda livet och för hållbar utveckling, till exempel när det 

gäller att öka antalet invånare och etableringar.   

I Skaraborg finns också ett utvecklat samarbete mellan besöksnäring och kultur. Detta 

samarbete levererar högkvalitativa produkter som bidrar till fler besökare och invånare. 

Tack vare ett välutvecklat samarbete med nationella och internationella kulturinstitutioner 

och aktörer har Skaraborg en stark lyskraft som bidrar till ett spännande kulturliv.  

Insatsområden 

I Skaraborg profilerar vi oss genom att tillsammans:  

• öka tillgängligheten till nya infrastrukturer inom kulturen i Skaraborg samt främja 

utveckling av de strukturer som redan finns 

• främja de kulturella och kreativa näringarna samt besöksnäringen genom 

nätverksstärkande insatser 

• utveckla nationella och internationella samarbeten som gör att Skaraborgs invånare 

och besökare kan ta del av ett större kulturutbud. 
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Önskade effekter 

• Ökad attraktivitet genom ett ökat utbud av innovativa, kreativa och högkvalitativa 

produkter/upplevelser inom besöksnäring och kultur. 

• Ökad andel nationella och internationella samarbeten inom kultur, vilket bidrar till 

ökad attraktivitet gentemot befolkning och näringsliv.  
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Samverkansområde 2: Skapa attraktiva livsmiljöer 

Skaraborg är 2030 en region där samhällsplanering och attraktiva livsmiljöer skapar 

förutsättningar för det goda, hälsofrämjande livet och för hållbar utveckling. Skaraborg är 

en attraktiv region att bo, leva och växa i, med väl gestaltade och hållbara natur-, kultur- och 

stadsmiljöer. Områdets natur- och kulturmiljöer bidrar till att främja folkhälsa och rörelse, 

vilket ger förutsättningar för en välmående befolkning. Vi använder kreativ och konstnärlig 

kompetens för att skapa spännande och modiga miljöer.  

Insatsområden 

I Skaraborg skapar vi attraktiva livsmiljöer genom att tillsammans:  

• ge goda förutsättningar för platsutveckling och upplevelser genom att främja sådana 

initiativ 

• främja kompetensutvecklingsinsatser och utveckla arbetssätt för tvärsektoriellt 

arbete mellan samhällsplanering, kultur & fritid och andra relevanta sektorer i 

kommunerna 

• ta tillvara och använda kompetens från kulturella och kreativa näringar för att 

åstadkomma attraktiva livsmiljöer. 

Önskade effekter 

• Ökat antal attraktiva och gestaltade livsmiljöer.  

• Ökad kompetens hos kommunerna när det gäller att arbeta tvärsektoriellt för att 

utveckla livsmiljöer. 

• Ökad befolkning i Skaraborg till 300 000 invånare 2030.   
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Samverkansområde 3: Fler människor trivs och utvecklas 

I Skaraborg 2030 har alla människor likvärdiga förutsättningar att under hela livet må bra, 

utvecklas, delta i kulturlivet och ha en meningsfull fritid.   

Här förs en välutvecklad samverkan mellan civilsamhälle, kommuner, kulturorganisationer 

och företag. Denna samverkan gör det möjligt för alla i Skaraborg att vara inkluderade och 

delaktiga i sociala nätverk, fysiska och digitala mötesplatser samt upplevelser. Tillgången till 

mötesplatser och inkluderingen i sociala sammanhang främjar hälsan och välbefinnandet, 

och möjliggör för människor att utvecklas och känna tillit till både sina medmänniskor och 

till samhället.  

Digitala möjligheter ger goda förutsättningar för att utveckla och tillgängliggöra 

kulturutbudet för fler.  

Inom detta samverkansområde prioriteras att barn och unga har likvärdiga möjligheter till 

inkludering och delaktighet samt en meningsfull fritid.  

Insatsområden 

I Skaraborg ökar vi människors trivsel och utveckling genom att tillsammans:   

• främja och öka det kulturella deltagandet genom att utveckla en kontinuerlig dialog 

med civilsamhället 

• främja initiativ som ökar barns och ungas delaktighet och inkludering i samhället i 

hela Skaraborg 

• främja en jämlik tillgång till sociala nätverk och mötesplatser.  

Önskade effekter 

• Ökad delaktighet i kultur- och fritidsutbudet, vilket bidrar till förbättrad folkhälsa.  

• Ökad inkludering av barn och unga i kulturaktiviteter.  

• Ökad tillit mellan människor, till samhället och till demokratin.  
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Så arbetar Skaraborgs Kommunalförbund med planen 
I sitt arbete med kulturplanen gör Skaraborgs Kommunalförbund under planperioden 

prioriteringar inom tre områden.   

Prioritering 1: 

- Att undersöka möjligheterna att utveckla nationell och internationell samverkan (så 

kallad flernivåsamverkan).  

Flernivåsamverkan kallas även samhällsstyrning och är mer horisontell och 

nätverksbaserad än formell styrning. Här inkluderas internationell, nationell, regional och 

kommunal nivå. Dessa nivåer interagerar i dag sinsemellan och utvecklar gemensamma 

intressen i direkt samarbete. Flernivåsamverkan bygger på delaktighet och kan innehålla 

konsultationer, inkluderande beslutsprocesser och medborgardialog. 

Prioritering 2: 

- Att samverka mellan politikområden på både lokal, regional och nationell nivå, för 

att utveckla kulturen och öka deltagandet i kulturlivet. Kulturpolitiken behöver aktivt 

interagera med andra politikområden för att visa på kulturens förnyelsekraft och 

kapacitet i samhällsutvecklingen. 

- Att utveckla former för delregional dialog och samverkan för kulturnämnderna i 

Skaraborgs kommuner.  

Eftersom det delregionala uppdraget är dynamiskt och regelbundet inkluderar nya frågor 

och perspektiv, behöver det finnas en väl fungerande samverkan, både mellan 

administrativa nivåer och mellan olika politikområden.  

Prioritering 3: 

- Att undersöka samverkan med organisationer och aktörer som arbetar med 

nationella eller regionala uppdrag i den kulturella infrastrukturen. 

- Att arbeta för att öka tillgängligheten till Skaraborgs kulturutbud och platser.  

- Att säkra projekt och resurser för att genomföra kulturplanen.  

Kommunerna har det grundläggande offentliga ansvaret och står för den avgörande 

basfinansieringen för det lokala kulturlivet. Beslut ska tas så nära invånarna som möjligt – 

det som bäst görs på kommunal nivå ska också hanteras där. Delregionala insatser 

kompletterar och stärker den kommunala kulturpolitiken för att ta tillvara synergier och 

skapa mervärde. Det delregionala perspektivet ger också en unik förutsättning att 

kombinera markkontakt med överblick. 

En viktig roll för Skaraborgs Kommunalförbund är därför att bidra till utveckling i form av 

projekt samt att säkra resurser som säkerställer att planen genomförs. Det är dock 

kommunerna och andra aktörer som har genomförandekraften, både genom sina 

verksamheter och sitt utvecklingsarbete. 
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Uppföljning 

Varje år tar Skaraborgs Kommunalförbund fram en handlingsplan för att konkretisera 

insatser och mål som ska genomföras och uppfyllas det kommande året.  

En årlig uppföljning av samverkan genomförs tillsammans med medlemskommunerna. 

Utvärderingen sammanställs i en rapport och bilägges kommunalförbundets årsredovisning 

Skaraborgs kommunalförbund rapporterar årligen till Västra Götalandsregionen 

koncernavdelning kultur om utvecklingsprocesser och insatser som genomförts inom ramen 

för kulturplanen. Slutrapporten presenteras för Direktionen.   
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 Beslut om månadsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – oktober år 2022 
KS 2022/23 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport för Tidaholms 

kommun samt att lägga den till handlingarna. 
 

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

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning. 

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sin verksamhet inom den 
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden ansvarar för att ha beredskap för 
kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter genom att göra omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad ram. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden prognostiserar ett underskott för 
år 2022. Nämnderna har upprättat åtgärdsplaner som minskar underskotten man har inte lyckats 
hantera underskotten fullt ut. Nämndernas påverkansmöjligheter begränsas av att det är få 
månader kvar på året. Övriga nämnder prognostiserar för ett överskott. 

Budgeten för år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent av 
skatter och bidrag. Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 50,4 miljoner kronor 
vilket är ett överskott mot budget på 31,5 miljoner kronor. Det motsvarar 5,7 procent av skatter 
och bidrag vilket innebär att kommunen uppnår resultatmålet för år 2022.  

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

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad månadsrapport 

för Tidaholms kommun samt att lägga den till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 141/2022 ”Beslut om månadsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari – oktober år 2022”, 2022-12-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende oktober år 
2022”, controller Anna Johansson, 2022-11-28. 

 Månadsrapport oktober 2022 (Tidaholms kommun). 
 

Sändlista 
Berörda nämnder 
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§ 6 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 
2022 
KS 2022/21 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade helårsprognoser för nämnderna samt 

att lägga dem till handlingarna. 
 

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

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning. 

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att nämnden ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad 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. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att begära in åtgärdsplaner från samtliga 
nämnder som uppvisar underskott mot budget.  

Helårsprognosen för Tidaholms kommun visar sammantaget ett överskott jämfört med budget, 
trots att ekonomisk obalans identifierats inom nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden samt social- 
och omvårdnadsnämnden prognostiserar för ett underskott år 2022. Övriga nämnder 
prognostiserar ett överskott för året. Åtgärdsplaner har upprättats som minskar underskottet i 
berörda nämnder, men underskotten hanteras inte fullt ut inom tilldelad budget. Nämndernas 
påverkansmöjligheter begränsas av att det är få månader kvar på året. 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade helårsprognoser 

för nämnderna samt att lägga dem till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om helårsprognoser för nämnderna avseende januari-november 

år 2022”, controller Anna Johansson, 2022-12-15. 
 Rapport ”Helårsprognos november 2022 (Barn- och utbildningsnämnd)”. 
 Rapport ”Helårsprognos november 2022 Social- och omvårdnadsnämnden”. 
 Rapport ”Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 

2022”. 
 Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende november månad år 

2022”. 
 

Sändlista 
Berörda nämnder 
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§ 14 Beslut om utvärdering av kommunens 
hantering av covid-19 
KS 2022/266 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga utredningen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en enklare utvärdering av kommunens hantering av 
covid-19-pandemin. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen har fått svara på 
följande frågor: 

- Vad upplevde ni fungerade bra under pandemin? 
- Vilka var era största utmaningar under pandemin? 
- Vilka är era viktigaste lärdomar under pandemin? 
- Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin? 

Sammanfattningsvis visar utvärderingen i huvudsak följande. Mängden information och snabba 
besked var en utmaning men tydliga kommunikationsvägar, samordning av kommundirektören och 
samverkan internt och externt underlättade arbetet. Verksamheterna ställde om, dels till 
distansarbete/distansundervisning och dels utifrån olika restriktioner. Det var dock en sårbar 
situation sett till personalen med hög sjukfrånvaro och nyckelpersoner som var ensamma i sin roll. 

I utvärderingen framkommer det också tydligt att kommunen behöver arbeta aktivt med 
krisarbete även fortsättningsvis och att det är viktigt att ledningsgruppen är rustad för att kunna 
arbeta i en kris.  

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av krisberedskap och krishantering vilket 
även inbegrep hur kommunen hanterat pandemin. Revisorernas samlade bedömning i det 
hänseendet var att kommunen förefaller ha agerat på ett tillräckligt sätt för att säkra 
verksamheten och dess fortsatta drift. Vidare angav revisorerna, som en iakttagelse utifrån 
granskningen, att lärdomar från arbetet under pandemin även fortsättningsvis bör tas tillvara i 
arbetet med krisberedskap. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga utredningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147/2022 ”Beslut om utvärdering av 

kommunens hantering av covid-19”, 2022-12-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utvärdering av kommunens hantering av covid-19”, kanslichef 

Jenny Beckman, 2022-11-15. 
 Powerpoint ”Pandemiutvärdering Tidaholms kommun”. 
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 Rapport ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer, 
september 2022 (KS 2022/287). 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
De kommunala bolagen 
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§ 18 Val av representanter till Litografiska 
akademin för mandatperioden 2023-2026 
KS 2023/56 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o utse Peter Friberg (M) till ersättare i styrelsen för Litografiska akademin för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

o utse följande till ombud vid Litografiska akademins årsstämma för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Runo Johansson (L) 
- Ingela Backman (S) 

o uppdra åt de förtroendevalda revisorerna att utse en revisor för Litografiska 
akademin för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Litografiska akademin samt tre 
ombud till Litografiska akademins årsstämma. Kommunen ska även utse en revisor.  

Kultur- och fritidsnämnden brukar besluta om att utse en ledamot i styrelsen för Litografiska 
akademien samt ett ombud vid årsstämman.  

Kommunstyrelsen ska utse följande: 

- en ersättare till styrelsen för Litografiska akademin. 
- två ombud vid Litografiska akademins årsstämma. 
- en revisor för Litografiska akademin.  

 
Samtliga ska utses för mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut 
- Krister Rohman (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o utse Peter Friberg (M) ersättare till ersättare i styrelsen för Litografiska akademin 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

o utse Runo Johansson (L) till ombud vid Litografiska akademins årsstämma för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Ingela Backman (S) till 
ombud vid Litografiska akademins årsstämma för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt de förtroendevalda 
revisorerna att utse en revisor för Litografiska akademin för mandatperioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av representanter till Litografiska akademin för mandatperioden 

2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-01-03. 

Sändlista 
Litografiska akademin 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunrevisionen  
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/4 

2023-02-21 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen om kurser och konferenser till handlingarna. 

Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 12/2023 ”Information om kurser och 

konferenser”, 2023-02-07. 
 Inbjudan till - Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet 2023-03-29. 
 Inbjudan till - Demokratidagen 2023-04-19. 
 Inbjudan till - Bibliotopia 2023-04-26. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 12 Information om kurser och konferenser 
KFN 2023/4 

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

kurser och konferenser till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

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

kurser och konferenser till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2023-

01-31. 

123



 

 

Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

Seminarium - Folkhälsa med fokus 
på fysisk aktivitet 
 
 
Välkommen till ett seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet. 
Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning. Tillsammans kan vi 
skapa samhälleliga förutsättningar som främjar fysisk aktivitet för alla. 
 

Tid 
Den 29 mars 9.00-12.00 

Incheckning och kaffe/the från kl. 8.30 

Plats 
Seminariet är ett hybrid-möte där du väljer om du vill delta på plats eller digitalt. 
Digitalt deltagande: Gå in via länken: https://live.mediaflow.com/20GEJCOPVE  
Fysiskt deltagande: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 
2B, Göteborg. 

Lunch 
Landshövdingen bjuder in till lunch i residenset. Antal platser i residenset är 
begränsat och länsstyrelsen kommer att fördela dessa platser. Vi kommer även att 
servera lunch i mingelrummet i anslutning till Hörsalen. 

Under lunchen på residenset kommer Fritidsbanken att berätta mer fördjupat om 
vad det innebär att starta en Fritidsbank. Västra Götalandsregionen har beviljat 
verksamhetsstöd till Fritidsbanken under tre år och därför vill vi lyfta det lite extra 
under denna förmiddag. 

Målgrupp 
Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner med engagemang och ansvar för 
frågor som handlar om folkhälsa, frilufts- och föreningsliv. 

  

124

https://live.mediaflow.com/20GEJCOPVE


 

 

Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

 

 

 

 

Anmälan  
Konferensen är kostnadsfri och anmälan görs via Länsstyrelsens webbplats, 
Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet | Länsstyrelsen Västra 
Götaland (lansstyrelsen.se)  

Sista anmälningsdag är 17 mars.  

Alla besökare i länsstyrelsens lokaler ska uppvisa en giltig ID-handling vid entrén, 
så kom i god tid för incheckning. Det är viktigt att det namn du anmäler stämmer 
överens med din ID-handling. 

Om du har behov av specialkost måste du anmäla det i ett separat mejl. 

 

Vid frågor om anmälan samt specialkost: 

kontakta saga.antonsson@lansstyrelsen.se  

 

Tillgänglighet 
Hiss (max 300 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga. Har du permobil 
eller andra frågor om tillgänglighet, kontakta saga.antonsson@lansstyrelsen.se  

 
 
 

Arrangör 
Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med 
alla länsstyrelser i landet. 
 
Välkomna hälsar 
Ulrika Ankargren, folkhälsoutvecklare Länsstyrelsen Västra Götaland 
Saga Antonsson, utvecklare Länsstyrelsen Västra Götaland  
Jens Lejhall, regionutvecklare kultur Västra Götalandsregionen 
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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

Program 
 

 

08.30  Incheckning samt kaffe och the 

 

Moderator:  Katti Hoflin kulturchef Västra Götalandsregionen 

09.00 Inledning av landshövding Sten Tolgfors 
 
 Fysisk aktivitet - en del av folkhälsopolitiken 

Marita Friberg, Folkhälsomyndigheten 
 
Vad behövs för ett samhälle som främjar fysisk aktivitet för alla? 
Kajsa Mickelsson, huvudsekreterare Kommittén för främjande av 
ökad fysisk aktivitet 
 
Reflektioner från en panel; 
Sten Tolgfors landshövding i Västra Götalands län 
Bettan Andersson ordf. Göteborgs Stads Idrotts- och 
föreningsnämnd 
Oskar Wiklund, distriktsidrottschef RF-SISU Västra Götaland 

 

9.55  Paus med kaffe/the och smörgås 

 

10.20 Presentationer av tre insatser som främjar fysisk aktivitet samt 
exempel på arbete i några kommuner; 

  
 Fritidsbanken, David Mathiasson 
 Fritidsbanken i Trollhättan 
 
 Region in Movement, RF-SISU projektledare Julia Hildorzon  
 Pilotkommun Lidköping 
 
 Rörelsepaus 
 
 Generation Pep, Matti Leijon 

Pep-kommuner; Lilla Edet och Vårgårda  
 

12.00 Lunch på länsstyrelsen i Västra Götaland för deltagare på plats 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Wed, 1 Feb 2023 08:52:46 +0100
To:                                      Runo Johansson; Ingela Backman; Tidaholms kommun Socialförvaltningen; 
Kultur och fritid; Samhällsbyggnad; Tidaholms kommun Bunkontoret; Jenny Beckman; Lena Kulin 
Demker; Sofie Thorsell; Malin Gustafsson; David Olsson; Maria Johansson; Louise Holmvik; Magnus 
Sundén; Krister Rohman; Ingemar Johansson; Emma Graaf
Subject:                             VB: Inbjudan till Demokratidagen 19 april 2023

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 31 januari 2023 16:37
Ämne: Inbjudan till Demokratidagen 19 april 2023 
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till Demokratidagen 2023, mötesplatsen för alla med 
intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du företrädare från SKR:s 
politiska ledning, statsrådet Parisa Liljestrand, andra förtroendevalda och forskare samt andra 
intressanta personer verksamma inom demokratiområdet. 

 
Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 
 
Anmäl dig här: Demokratidagen 2023 | SKR 
 
Varmt välkomna!  
 
Sveriges Kommuner och Regioner  

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Pema Malmgren
Sent:                                  Wed, 15 Feb 2023 09:54:59 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Välkommen till Bibliotopia – en dag om bibliotekens framtid

 
 

Från: Förvaltningen för kulturutveckling <kulturutveckling@vgrnyhetsbrev.se> 
Skickat: den 9 februari 2023 08:14
Till: Pema Malmgren <Pema.Malmgren@tidaholm.se>
Ämne: Välkommen till Bibliotopia – en dag om bibliotekens framtid 
 

 

26 april 2023  Om din inbjudan ser konstig ut i din e-postklient, klicka här. 

 
Hemsida | Skicka vidare |  
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26 april 2023 
Bibliotopia – en dag om bibliotekens 
framtid  

 
Hur kan samverkan stärkas för en långsiktig och kraftfull infrastruktur för 
biblioteken? Hur får vi unga att hitta bildningsglädje? Jerry Määttä 
diskuterar kvalitetslitteraturens funktioner och möjligheter på biblioteken. 
Anna Troberg vrider och vänder på bibliotekariernas utsatthet. 
Kommunpoeten Jimmy Alm berättar om vad han faktiskt gjorde i det 
stormiga projektet. Dessutom en hel del skratt med Sveriges mest 
högljudda bibliotekarie. Moderator för dagen är Karin Klingenstierna.
Varmt välkomna! 

Bibliotopia är en mötesplats för alla som har intresse av biblioteksutveckling. Syftet är 
att inspirera och öppna upp för diskussion kring bibliotekens demokratiska uppdrag, 
framtida möjligheter och utmaningar. Dagen riktar sig i första hand till politiker, 
biblioteksmedarbetare, kommunutvecklare, kultur-och bibliotekschefer och övriga 
intresserade.

När: 26 april, kl 8.00-16.15
Var: Borås, Kuben, Navet Science Center
Kostnad: 300kr + moms (fika och lunch ingår)
Sista anmälningsdag måndag 10 april

ANMÄLAN 

 

Läs mer om programmet och alla medverkande  

 

Program 

08.00 // Incheckningen öppnar, kaffe/te och smörgås

09.00 // Välkommen till Bibliotopia 2023!
Carl Forsberg (MP) förste vice ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
och Magnus Haggren, förbundsdirektör, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.

09.15 // Är en väl fungerande samverkan svaret på bibliotekens utmaningar?
För ett år sedan beslutade den dåvarande regeringen om en strategi för ett stärkt 
biblioteksväsende. En av utmaningarna som lyfts i strategin är att det finns svagheter i 
den nationella infrastrukturen. Kopplat till denna utmaning fick Kungliga biblioteket (KB) 
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ett särskilt uppdrag att ta fram förslag på former för stärkt samverkan. Karin Grönvall 
presenterar här KB:s arbete med uppdraget och hur en stärkt samverkan kan bidra till 
en kraftfull, långsiktig infrastruktur för biblioteken.

09.50 // Angiveri och osäker armlängd – bibliotekariernas utsatthet i det nya 
politiska klimatet
Det nya politiska klimatet innebär potentiellt stora förändringar för biblioteken och de 
som arbetar i dem. Två frågor som är centrala är dels Tidöavtalets förslag om att 
ålägga offentliganställda att rapportera in papperslösa till myndigheterna, dels den 
hotade principen om en armlängds avstånd. Anna Troberg ger en lägesbeskrivning 
och tankar om vägar framåt.

10.35 // Paus

10.55 // Biblioteket på jobbet – en ny roll för vår tid
Arbetslivet idag väcker ständiga utmaningar kring kompetens, hälsa och välfärd. Här 
kan biblioteksverksamhet på jobbet bidra med både kompetenser och metoder. Idag är 
det främst fackförbunden som driver frågan om arbetsplatsbibliotek för personalens 
läsning på fritiden. Men hur skulle kommunala bibliotek kunna göra nya, spännande 
satsningar på arbetsplatsbibliotek? Pamela Schultz Nybacka

11.30 // Bibliotek TioTretton – där lugn och kaos går hand i hand
TioTretton är ett bibliotek bara för barn mellan tio och tretton år. Här får inga andra 
komma in. I biblioteket finns, förutom mängder av böcker, ett kök, en robot, en ateljé 
och ett labb med datorer. Här bestämmer barnen själva över sitt besök, sin tid och sin 
läsning. Här funderar, prövar och pratar personal och barn fram verksamheten 
tillsammans och här anpassar sig biblioteket efter barnen i stället för att barnen ska 
anpassa sig till biblioteket. Amanda Stenberg och Natalia Tapia Pardo

12.05 // Knalle-lunch

13.15 // Kritisk och redaktionell kompetens på bibliotek
Det faktum att medborgarna i allt högre utsträckning har litteraturen på internet snarare 
än i bokhyllor och bibliotek har förändrat villkoren för att uppfylla bibliotekslagens 
ändamålsparagraf. Gränssnittet mellan IRL och online blir ett allt viktigare arbetsfält 
och biblioteken blir i växande grad publicister. Därav följer en rad möjligheter och 
svårigheter, men en sak är klar: biblioteken måste tillskapas kritisk och redaktionell 
kompetens. Magnus William-Olsson

13.50 // Kvalitetslitteraturen och biblioteken
Med utgångspunkt i rapporten Skilda världar. Kvalitetslitteraturens villkor i Sverige idag 
diskuterar Jerry Määttä kvalitetslitteraturens funktioner och möjligheter på biblioteken. 
Han presenterar olika definitioner av kvalitetslitteratur och beskriver hur villkoren för 
den ser ut på bokmarknaden idag och särskilt diskuteras bibliotekens betydelse för 
kvalitetslitteraturen, bokutgivningens bredd och inte minst kvalitetslitteraturens 
synlighet i offentligheten.

14.25 // Kommunpoeten
Under hösten 2021 blev Jimmy Alm uppmärksammad i riksmedia för sitt projekt 
Kommunpoesi. Många blev upprörda över att Tranemo kommun hade anställt en poet, 
vilket inte var sant. Lika många hade åsikter om projektet, som precis hade inletts. På 
Bibliotopia berättar Jimmy Alm om hur han blev kommunpoet och vad han faktiskt 
gjorde i projektet.
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14.45 // Fika

15.05 // En lovsång till bildning som fundamentet för bibliotekens verksamhet
Bildning pågår hela livet och har till skillnad från utbildning varken en distinkt början 
eller något tydligt slut. Bildning hänger också samman med demokrati, personlig 
utveckling och kunskap, och alla vi som redan befinner oss på livets bildningsresa vet 
att när någon lyckats öppna våra dörrar till okända bildningsvärldar ger det starka 
upplevelser – och kanske minnen för livet. Frågan är dock hur vi får unga att hitta 
denna bildningsglädje utan att tvinga dem (till exempel med argument om att det är 
nyttigt för dem)? 
Johan Söderman

15.40 // Sveriges mest högljudda bibliotekarie?
Hanna Voog är bibliotekarie och ståuppare. Hon kompletterar dammiga hyllor och tysta 
läsesalar med att skämta, mest på egen bekostnad, och gräver där hon står; komiska 
betraktelser av livet i stort, familjen och det udda samhälle vi alla lever i.

16.00-16.15 // Avslutning

Bibliotopia är ett samarrangemang mellan Förvaltningen för kulturutveckling och 
Knallebiblioteken (samverkan för biblioteken i Boråsregionen).  

 

Kontakt 
Eva Fred (Konsulent)
eva.fred@vgregion.se
070 - 652 02 13  

 

Förvaltningen för kulturutveckling är en del av Västra Götalandsregionen. Vi vill att alla invånare och besökare 
ska ha nära till kultur, natur och kulturarv. Genom närvaro och verksamhet i hela regionen når och angår vi 
många. Tillsammans med andra utvecklar, förmedlar och skapar vi kunskap och upplevelser. Med vår samlade 
kompetens verkar vi för ett hållbart samhälle och ett gott liv för alla i hela regionen. 
Läs mer här: www.vgregion.se/kulturutveckling

© 2023 Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen för kulturutveckling
Regionens hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

031 333 51 00

www.vgregion.se/kulturutveckling 
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 13 Information 
KFN 2023/3 

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, ordföranden samt nämndens 
deltagande i styrelser. 

Fritidsenheten 

 Passersystemet i badhuset Forshallen kommer att uppdateras med ny hårdvara och 
mjukvara. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Kulturrådet har fördelat det årliga bidraget till kommunala folkbibliotek för 
kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet 2022. 

 Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beviljat Bibliotek Mellansjö 100 000 kr i 
stöd för en förstudie för att skapa ett digidelcenter, som syftar till att öka digital 
delaktighet i samhället. 

Folkhälsa 

 All personal som är anställd av Tidaholms kommun kommer under våren att erbjudas 
utbildning i våld i nära relation. 

Ordföranden 

 Rapport från Skaraborgsdagen 25 januari, där förvaltningschefen och ordföranden deltog. 
 Rapport från Framtidsdagen 27 januari, där förvaltningschefen, folkhälsostrategen och 

kultur- och fritidsnämndens presidium deltog. 

Nämndens deltagande i styrelser 

 Bengt Karlsson (S) har deltagit på Musik i Tidaholms senaste styrelsemöte. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2023-02-07 

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 2023-01-31. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2023/3 

2023-01-31 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Information 
Förslag till beslut 

- Nämnden 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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