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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-04-26 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 28 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad 
år 2022 
KFN 2022/51 

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

helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad år 2022. 

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

helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende 

mars månad år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-13. 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad år 2022. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/51 

2022-04-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för 
kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad 
år 2022 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende mars månad år 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnd, Helårsprognos mars 2022 3(7) 

1 Inledning 
Denna månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avser perioden 1 januari - 31 

mars 2022. 
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Kultur- och fritidsnämnd, Helårsprognos mars 2022 4(7) 

2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs enligt plan. De beslutade 

anpassningsåtgärderna som genomförts under 2020-2021 ger effekt för 2022, vilket 

innebär att helårsprognosen är i linje med budgeten. 

Även investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
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3 Ekonomi 

3.1 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. 

3.2 Redovisning 

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden motsvarar en budget i balans. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
X 34,7 34,7          

Budgetr

am 
 34,7 34,7          

Avvikels
e 
(mnkr) 

 0,0 0,0          

Avvikels
e (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 11 129 11 129 0 6 273 

Verksamhetens kostnader -45 863 -45 863 0 -40 906 

- varav personalkostnader -21 912 -21 912 0 -19 111 

Verksamhetens nettokostnader -34 734 -34 734 0 -34 633 
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Budgetram 34 734 34 734 0 34 478 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -155 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2022 utgår ifrån att det blir normalår, 

dvs inget pandemiscenario med påverkan på intäkter och kostnader. I prognosen finns 

heller inte medtaget någon påverkan från eventuellt flyktingmottagande från Ukrain. 

• Vulcanen beräknas öppna innan sommaren och utifrån detta bedöms dessa 

verksamheter klara budget 2022.  

• Samtliga nettokostnader för Idrottshallen 2022 täcks via finansförvaltningen.  

Under januari – mars har förvaltningen fortsatt arbetet med att färdigställa Vulcanen 

för att kunna öppna upp till sommarsäsongen. Arbetet med att ställa Idrottshallen i 

ordning för TGS pågår också. 

Förvaltningen bedömer utifrån utfall 2021 att budgeten för 2022 är i balans. 

Genomförda anpassningsåtgärder under 2020-2021 ger effekt 2022. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• att besöksverksamheterna på Vulcanen öppnar för besökande till sommaren. 

• att ökade kostnader för Idrottshallen täcks via finansieringsförvaltningen 

• att ökade kostnader i samband med investeringar i badhuset, ishallen och 

konstgräsplan täcks via finansförvaltningen.  

  

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

3.3 Investeringar 

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

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 
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3.3.1 Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier kultur- och 

fritidsnämnd 

900

24 
0 1 000  1 000 1 000 1 000 

Ismaskin        

Summa kultur- och 

fritidsnämnd 
 0 1 000  1 000 1 000 1 000 

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

förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong. 

Förvaltningen önskar ombudgetering av 1,3 miljoner kronor för upphandling av 

ismaskin under 2022. 

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

mindre insatser som till exempel färdigställande av utställningsytor i Vulcanen, 

arkivdatasystem samt digitala lösningar. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/52 

2022-05-02 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari-april år 2022 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 29/2022 ”Beslut om månadsrapport 

för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 2022”, 2022-04-26. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnd 

Apr 2022 

Månadsrapport april 2022 

13



Kultur- och fritidsnämnd, Månadsrapport april 2022 2(10) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning......................................................................................... 3 

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

3 Förvaltningsberättelse .................................................................. 5 

3.1 Nämnd .................................................................................................................. 5 

4 Ekonomi ......................................................................................... 7 

4.1 Budgetram och investeringsmedel .................................................................. 7 

4.2 Redovisning .......................................................................................................... 7 

4.2.1 Helårsprognos nämnd ....................................................................................... 7 

4.3 Investeringar ........................................................................................................ 8 

4.3.1 Investeringar per projekt .................................................................................. 8 

5 Personal ....................................................................................... 10 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro ........................................................................ 10 

 

  

14
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1 Inledning 
Denna månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avser perioden 1 januari - 30 

april 2022. 
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Kultur- och fritidsnämnd, Månadsrapport april 2022 4(10) 

2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs enligt plan. 

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

hemma med symptom av Covid 19. 

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

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

Även investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
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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 och Barnens hus. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Inom kulturenheten har vårens Filmserie och påsk på Turbinhusön genomförts. 

Tidaholms kommun kommer att skapa och satsa på en kulturhelg i september och inte 

längre vara en del av Konstnatten. Biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten 

har anordnat sportlovsaktiviteter och påsklovsaktiviteter. Biblioteket har tecknat avtal 

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

inom ramen för "Stärkta bibliotek" fortlöper. 

Fritidsenheten har öppnat Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad för säsongen. 

Tidaholms Gymnastiksällskap har flyttat sin verksamhet från Forshallen till 

Idrottshallen. Badhuset har anordnat påsklovsaktiviteter. Arbete med förstudie för 

renovering badhus är slutförd och projekten för renovering ishall, iordningställande av 

Idrottshallen samt konstgräsplanen pågår. 

Besöksenheten med Tidaholms museum, Barnens hus och turistbyrån är stängda med 

anledning av ombyggnation som nu går in i slutfas. Beräknad öppning till 

sommarsäsongen 2022. Turistbyrån har öppet digitalt. Turistbyrån har bemannat 

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

Turistbyrån har i samarbete med Cykelklubben U6 tagit fram ändrade rutiner kring 

boendeförmedling under U6 Cycle Tour. Inventeringar i ny version av 

Tillgänglighetsdatabasen har påbörjats. 
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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 – april 2022 motsvarar 

en budget i balans. 

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden motsvarar en budget i balans. 

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad mars 

månad). 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
X 34,7 34,7 34,7         

Budgetr

am 
 34,7 34,7 34,7         

Avvikels
e 
(mnkr) 

 0,0 0,0 0,0         

Avvikels
e (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 
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Verksamhetens intäkter 10 729 11 129 -400 6 273 

Verksamhetens kostnader -45 463 -45 863 400 -40 906 

- varav personalkostnader -21 512 -21 912 400 -19 111 

Verksamhetens nettokostnader -34 734 -34 734 0 -34 633 

Budgetram 34 734 34 734 0 34 478 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -155 

Det finns en viss osäkerhet kring intäkterna för Vulcanen och Badhuset. Detta 

beroende på påverkan av pandemin för Badhuset och försenat öppnande av Vulcanen. 

Bedömningen i nuläget är att minskade intäkter täcks av minskade kostnader på 

personalsidan och att helårsprognosen blir enligt budget. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

4.3 Investeringar 

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

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier kultur- och 900  1 000  1 000  1 000 
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fritidsnämnd 24 

Ismaskin   1 300  1 300  1 300 

Summa kultur- och 

fritidsnämnd 
  2 300  2 300  2 300 

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

förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong. 

Ombudgetering av ismaskin har skett under april . 

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

mindre insatser som till exempel färdigställande av utställningsytor i Vulcanen, 

arkivdatasystem samt digitala lösningar. 
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5 Personal 
Kultur- och fritidsnämndens samtliga verksamheter, förutom Vulcanen, har i samband 

med att restriktionerna för covid-19-pandemin lyfts öppnats upp och återgått till 

normal kapacitet. Detta innebär att bemanning och personalbehov i de öppna 

verksamheterna är på en normal nivå. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-04-

30 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 41 42 44 

- Kvinnor 25 26 29 

- Män 16 16 15 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
61,0 61,9 65,9 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
39,0 38,1 34,1 

    

Antal årsarbetare 35,75 36,75 38,75 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

87,2 87,5 88,1 

Sjukfrånvaro (%) 9,2 8,4 4,7 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat 

till heltidsprojektet och nämndens beslutade anpassningsåtgärder. Detta innebär att 

flera personer har kombinationstjänster och bemannar i flera av nämndens 

verksamheter och även i andra förvaltningar. 

Året har inletts med flera sjukskrivningar och personal som har behövt vara hemma 

med symptom av Covid 19. 
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§ 29 Beslut om månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari-april år 2022 
KFN 2022/52 

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

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 2022. 

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

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

fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 

2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-13. 
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§ 30 Beslut om yttrande angående Tidaholmsförslag 
- Dansbana i Bruksvilleparken 
KFN 2022/38 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna yttrandet angående 

Tidaholmsförslag – Dansbana i Bruksvilleparken till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera Tidaholmsförslag om att 
bygga en dansbana i Bruksvilleparken till samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 8/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att begära in 
yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. Av nämndens beslut 
framgår det bland annat att scenen som finns i Bruksvilleparken framförallt används vid 
kulturevenemang och att det är kultur- och fritidsnämnden som nyttjar scenen som en del av 
internhyran för övriga byggnader kring Bruksvilleparken. Om det finns behov av att anlägga denna 
typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera detta och komma in med ett önskemål 
enligt gällande investeringsprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 20/2022, att 
remittera Tidaholmsförslaget till kultur- och fritidsnämndens för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-05-23. 

Förslagsställaren föreslår kommunen att bygga en ute-dansbana i Bruksvilleparken. Kultur- och 
fritidsnämnden anser att en ute-dansbana ligger utanför nämndens ansvarsområde då det är 
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för utomhusmiljöer så som t ex parker och lekplatser.  

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

Kultur- och fritidsnämnden värnar den dansbaneverksamhet som bedrivs i Tidaholms Folkets park 
och bedömer inte att det finns ytterligare behov av dansbana i Tidaholms kommun. 

Då liknande funktion redan finns i Tidaholms kommun bedöms det vara svårt att få intäkter för att 
täcka driftskostnader. Kommunen bör ej heller bedriva konkurrerande verksamhet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna yttrandet angående 

Tidaholmsförslag – Dansbana i Bruksvilleparken till kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-19. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2022 ”Beslut om hantering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i 

Bruksvilleparken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

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

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken, 2021-08-06. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/38 

2022-04-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Yttrande angående 
Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående Tidaholmsförslag – 
Dansbana i Bruksvilleparken till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera Tidaholmsförslag om att 
bygga en dansbana i Bruksvilleparken till samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 8/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att begära in 
yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. Av nämndens beslut 
framgår det bland annat att scenen som finns i Bruksvilleparken framförallt används vid 
kulturevenemang och att det är kultur- och fritidsnämnden som nyttjar scenen som en del av 
internhyran för övriga byggnader kring Bruksvilleparken. Om det finns behov av att anlägga denna 
typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera detta och komma in med ett önskemål 
enligt gällande investeringsprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 20/2022, att 
remittera Tidaholmsförslaget till kultur- och fritidsnämndens för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-05-23. 

Utredning 
Förslagsställaren föreslår kommunen att bygga en ute-dansbana i Bruksvilleparken. Kultur- och 
fritidsnämnden anser att en ute-dansbana ligger utanför nämndens ansvarsområde då det är 
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för utomhusmiljöer så som t ex parker och lekplatser.  

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
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Kultur- och fritidsnämnden värnar den dansbaneverksamhet som bedrivs i Tidaholms Folkets park 
och bedömer inte att det finns ytterligare behov av dansbana i Tidaholms kommun. 

Då liknande funktion redan finns i Tidaholms kommun bedöms det vara svårt att få intäkter för att 
täcka driftskostnader. Kommunen bör ej heller bedriva konkurrerande verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2022 ”Beslut om hantering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i 

Bruksvilleparken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

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

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken, 2021-08-06. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Beslut om hantering av Tidaholmsförslag om 
att bygga en dansbana i Bruksvilleparken 
KS 2021/262 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till kultur- och fritidsnämnden 

för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-05-23. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera Tidaholmsförslag om att 
bygga en dansbana i Bruksvilleparken till samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 8/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att begära in 
yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. Av nämndens beslut 
framgår det bland annat att scenen som finns i Bruksvilleparken framförallt  används vid 
kulturevenemang och att det är kultur- och fritidsnämnden som nyttjar scenen som en del av 
internhyran för övriga byggnader kring Bruksvilleparken. Om det finns behov av att anlägga denna 
typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera detta och komma in med ett önskemål 
enligt gällande investeringsprocess. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att 
kommunstyrelsen har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om 
remittering av Tidaholmsförslag (e-förslag). För att förvaltningen ska kunna fortsätta bereda 
förslaget behöver arbetsutskottet först ta ställning till om de anser att förslaget ska remitteras till 
kultur- och fritidsnämnden, på det sätt som samhällsbyggnadsnämnden föreslår, eller om 
förvaltningen ska slutföra beredningen utan en sådan remiss med endast 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som underlag.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast  
2022-05-23. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i 

Bruksvilleparken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

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

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken, 2021-08-06. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/262 

2022-02-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om hantering av 
Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i 
Bruksvilleparken 
Förslag till beslut 
- 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera Tidaholmsförslag om att 
bygga en dansbana i Bruksvilleparken till samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 8/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att begära in 
yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. Av nämndens beslut 
framgår det bland annat att scenen som finns i Bruksvilleparken framförallt  används vid 
kulturevenemang och att det är kultur- och fritidsnämnden som nyttjar scenen som en del av 
internhyran för övriga byggnader kring Bruksvilleparken. Om det finns behov av att anlägga denna 
typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera detta och komma in med ett önskemål 
enligt gällande investeringsprocess.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelsen har delegerat till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om remittering av Tidaholmsförslag (e-förslag). 
För att förvaltningen ska kunna fortsätta bereda förslaget behöver arbetsutskottet först ta 
ställning till om de anser att förslaget ska remitteras till kultur- och fritidsnämnden, på det sätt 
som samhällsbyggnadsnämnden föreslår, eller om förvaltningen ska slutföra beredningen utan en 
sådan remiss med endast samhällsbyggnadsnämndens beslut som underlag.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

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

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken, 2021-08-06. 
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§ 9 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken 
SBN 2021/515 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att begära in yttrande från 

kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslag för Dansbana/danspaviljong i 
Bruksvilleparken. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig gällande Tidaholmsförslag om 
att anlägga dansbana i Bruksvilleparken. 

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

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

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

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta att begära in yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslag 
för Dansbana/danspaviljong i Bruksvilleparken. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 8/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om Tidaholmsförslag Dansbana Bruksvilleparken”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-01-04. 
 Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut § 119/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag – Dansbana/danspaviljong, 2021-08-03. 
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2021/262 

§ 119 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om att bygga en 
dansbana i Bruksvilleparken 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet. 
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera 
Tidaholmsförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 
 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Remittering av Tidaholmsförslag om att bygga en 

dansbana i Bruksvilleparken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2021-09-14. 

✓ Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken, 2021-08-06. 
 
Sändlista  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 31 Beslut om förstudie renovering badhus 
KFN 2021/111 

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

förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för renovering badhus samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förstudierapport för renovering av den äldsta delen av badhuset Forshallen, dvs 
undervisningsbassäng och hoppbassäng. 

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

förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för renovering badhus samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie renovering badhus”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-04-19. 
 Förstudierapport renovering badhus. 
 Investeringsprojekt – Förstudie renovering badhus version 1. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2021/111 

2022-04-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Förstudie renovering badhus 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad förstudierapport inklusive 
förslag till tidsplan för renovering badhus samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Ärendet 
Förstudierapport för renovering av den äldsta delen av badhuset Forshallen, dvs 
undervisningsbassäng och hoppbassäng.  

Barnrättsbedömning 
Se bilaga Barnkonsekvensanalys förstudie renovering badhus. 

Beslutsunderlag 
 Förstudierapport renovering badhus. 
 Investeringsprojekt – Förstudie renovering badhus version 1. 
 Barnkonsekvensanalys förstudie renovering badhus. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutande instans 
Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr  Ärendenummer 

 

Fastställd:  Datum  
 Reviderad: Datum 

 
 

 

Förstudierapport för renovering badhus 

Beställare/Uppdragsgivare av förstudie: Kultur- och fritidsnämnden.  

Bakgrund 

I slutet av 1950-talet beslutades det i stadsfullmäktige att det skulle byggas en 
högstadieskola med tillhörande idrottshallar och ett badhus i Tidaholm. I bör-
jan av 60-talet stod bygget klart. Forshallens badhus bestod då av en 16-me-
tersbassäng, omklädningsrum och bastu.   
 
I början av 80-talet byggdes badhuset ut. Man delade av 16-metersbassängen 
till två bassänger, en undervisningsbassäng och en hoppbassäng. Dessutom 
byggdes en ny 25-metersbassäng och en plaskbassäng för de yngsta. Två 
omklädningsrum och entré byggdes om och kompletterades med en cafeteria. 
År 2006 gjordes en totalrenovering av omklädningsrummen, 25-metersbas-
sängen och golvet runt bassängen. 2014 var det åter dags för renovering och 
utbyggnad. Entrén gjordes om, två nya omklädningsrum byggdes, ny cafeteria 
och en relaxavdelning skapades.   
 
2019 byggdes ett anpassat omklädningsrum samt ny motionshall.  
 
Efter 40 år finns stort behov av att renovera den äldsta delen av badhuset, dvs 
undervisningsbassängen och hoppbassängen, för att tillgodose dagens behov 
av simundervisning.  

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 

Förstudien behandlar behov av renovering av den äldsta delen av badhuset 
Forshallen, dvs undervisningsbassäng och hoppbassäng. 
  
I syfte att öka badhusets tillgänglighet behöver undervisningsbassäng och 
hoppbassäng bytas ut mot en bassäng med höj- och sänkbar botten. Det all-
männa renoveringsbehovet innefattar nya installationer samt nya ytskikt och 
tätskikt i hela utrymmet.  
 
I samband med att inre ytskikt färdigställs bör även ytskikt på fasad mot Fors-
gatan kompletteras så att den harmonierar med byggnadens övriga fasader.   
  
En bassäng med höj- och sänkbar botten bör i storlek utgöras av den nuva-
rande ytan för undervisnings- och hoppbassäng och ha ett djup från 0 till 1,8 
meter. Om möjligt bör bassängen ha delat golv för att möjliggöra uppdelad un-
dervisning. Vattentemperaturen bör kunna variera mellan 28 grader C och 34 
grader C. Avståndet mellan vägg och bassäng bör vara minst 4 meter vid ena 
änden av bassängen och minst 0,8 meter på de tre övriga sidorna.  
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Enligt Svenska Simförbundets rekommendationer krävs för att tillgängliggöra 
för personer med funktionsvariation att det längs ena långsidan finns en rull-
stolsramp med två handlister på bägge sidor. Som tillägg ska det vara trappor 
(inte lejdare) som också måste ha handlister. En rullstol måste kunna rullas ut 
på golvet utan några hinder.  
  
För att stimulera till vattenlek kan man komplettera med enklare rutschkana för 
mindre barn.   
  
Kapacitet för uppvärmning av bassängvatten behöver anpassas till det nya be-
hovet.  
  
Kapacitet för ventilation behöver anpassas till det nya behovet.  
  
Ny utjämningstank behövs i samband med att hoppbassängen försvinner.   
  
Delar av reningsanläggningen behöver bytas ut för att klara vattenmängden i 
den nya bassängen med höj- och sänkbar botten.   
  
Option angående digital badövervakning (drunkningslarm) i 25-metersbas-
sängen.  
  
Inga andra åtgärder i badhuset ingår i förstudien.  

Nulägesanalys 

Efter 40 år finns stort behov av att renovera den äldsta delen av badhuset, dvs 
undervisningsbassängen och hoppbassängen, för att tillgodose dagens behov 
av simundervisning.  
  
Bedömningen är att hoppbassängen ska tas bort av säkerhetsskäl och att un-
dervisningsbassängens begränsade storlek och djup hindrar anpassad verk-
samhet. Vid renovering kan ny bassäng med höj- och sänkbar botten placeras 
på den yta där hoppbassängen och undervisningsbassängen finns idag.   

Omvärldsbevakning 

Svenska Simförbundet rekommenderar att anlägga mindre bassänger som 
ger flexibilitet. Bassängerna bör förses med höj- och sänkbar botten och möj-
lighet att ändra vattentemperaturen.  
  
Enligt rekommendationer från Svenska simförbundet måste en tillfredsstäl-
lande bassäng för simskola, babysim och personer med funktionsvariation ha 
en längd på minst 12,5 meter och en nominell bredd på 8 meter. Djupet bör 
vara från 0,9 meter till 1,6 meter och inte ha större stigning än 1:15.  
 
Drunkningslarm ökar säkerheten i många pooler och vattenland. I 
Skövdes badhus finns drunkningslarm installerat i motionsbas-
sängen. Badpersonalen bevakar kontinuerligt bassängen med drunk-

38



   
  
  
Förstudierapport 
 

3/5 
 
 

  

 
ningslarmet som ett komplement. Drunkningslarm har räddat liv på 
badhus.  

Konsekvensanalys 

Renovering av den äldsta delen av badhuset, dvs undervisningsbassäng och 
hoppbassäng innebär en undervisningsbassäng som kan användas för olika 
typer av simundervisning.  
 
En bassäng med höj- och sänkbar botten ger flexibilitet och en rad olika möj-
ligheter:  
  

• Förbättrar möjlighet för personer med funktionsvariationer att 
nyttja badanläggningen  
• Möjliggör olika typer av simskola både för vuxna och barn base-
rat på kunskapsnivå  
• Skolsim- möjlighet att dela upp i fler grupper med nivåanpassad 
undervisning  
• Babysim- fler möjligheter till övningar  
• Möjliggör nivåanpassad vattenträning i varmbassäng  
• Uthyrningsmöjligheterna ökar i och med nya träningsformer  
• Möjlighet för simklubben att bedriva nivåanpassad verksamhet  
• Möjliggör lek för mindre barn och lovaktiviteter  
• Möjliggör nya träningsformer   
• Förbättrad arbetsmiljö för personal  
• Förbättrad säkerhet i badhuset  
• Effektivare energianvändning då bassängbotten kan utgöra ett 
lock när den inte används  

  
Ett drunkningslarm ökar säkerheten i badhuset och effektiviserar be-
manning.  
  
Om den äldsta delen av badhuset inte renoveras riskerar den att bli i så dåligt 
skick att den ej kan användas. Detta skulle drabba många vuxna, barn och 
unga i Tidaholms kommun. Utan en undervisningsbassäng begränsas möjlig-
heten att bedriva olika typer av simundervisning. För att få godkänt betyg i id-
rott och hälsa måste eleverna i grundskolan klara de delar av kunskapskraven 
som gäller simning och hantering av nödsituationer vid vatten.   

Alternativa lösningar 

Att enbart renovera ytskikt och tätskikt i befintliga bassänger (hopp- 
och undervisningsbassäng) samt avveckla svikten i hoppbassängen, 
vilket innebär att den bassängen inte längre fyller någon funktion.   

Rekommenderad lösning 

Rekommendationen är att renovera, effektivisera och förbättra den äldsta de-
len av badhuset, dvs undervisningsbassängen och hoppbassängen, för att till-
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godose dagens behov av simundervisning. Bassängerna bör bytas ut mot en 
bassäng med höj- och sänkbar botten. Rekommendationen är även att instal-
lera drunkningslarm i 25-metersbassängen.  

Förväntad effekt 
Att renovera badhuset innebär en undervisningsbassäng som kan användas 
för olika typer av simundervisning. Detta skulle gynna många barn och unga 
samt folkhälsan i Tidaholms kommun.  

Projektets mål 
Att kunna bedriva olika typer av simundervisning i badhuset och erbjuda ett 
modernt och ändamålsenligt badhus för föreningslivet, skolan, personer med 
funktionsvariation och allmänheten.  
  
Intressenter 
Kultur- och fritidsnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Social- och omvårdnadsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  

Omfattning i tid 
Förslag till tidsplan 

Med beaktning för att ha minst verksamhetspåverkan så föreslås arbetet ge-
nomföras under sommaren.  

Förstudie  

Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 15 juni 2022 och kommunfullmäk-
tige 27 juni 2022.  

Projektering  

Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 28 juni 2022. Projektering beslutas/godkänns av samhällsbyggnads-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden senast december 2022. Projektering 
beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast januari 2023. Projektering be-
slutas/godkänns av kommunfullmäktige senast januari 2023.  
 
Genomförande  
  
Tilldelningsbeslut senast 1 februari 2023.  
Arbetet utförs sommaren 2023. Slutbesiktning senast hösten 2023.  
  
Uppföljning  
  
Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2023.  
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Totalkostnadskalkyl - Uppskattat behov av medel 
Investeringsbudgeten för 2022 är 20 miljoner kronor för projektet.  
Bedömningen är att ökade byggkostnader innebär en fördyring och därför är 
det uppskattade behovet av medel 23 miljoner kronor för projektet.  
  
Aktuella kostnader bör inhämtas via upphandling som görs i projekteringsfa-
sen.  
 
Ökning av kapitalkostnader  

Den årliga ökade kapitalkostnaden för investeringar skulle vid en avskrivnings-
tid på 10-15 år (beroende på komponenternas uppdelning) bli 2 267 tusen kro-
nor för avskrivningar. Internräntan år 1 beräknas att uppgå till 288 tusen kro-
nor. 
 
Övriga kostnader  

Avseende övriga kostnader så bedöms att det varken tillkommer eller avgår 
kostnader för verksamheten vid normalt bruk/slitage i form av elkostnader, ar-
betsinsatser eller andra driftsrelaterade kostnader.  
  
Förslag på interna mottagare 
Kultur- och fritidsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
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29  37  38 39 
Inmatning av data  

mata data i gulmarkerade celler

Verksamhetsnämnd Kultur- och fritidsnämnden

Investerings- och projektkostnader

1. Beskrivning;  lägg in delarna av investeringen och projekt kostnaderna
2. Välj investeringstyp (avskrivningstid tas fram via denna)
3. Skriv in det årliga beloppet för raden (läggs som negativa belopp).
om du vill ha samma utlägg på 2 olika år så läggs 2 rader in för detta.
4. Välj år för utlägg
5. Aktivering för projektet väljs i cell D10. 

Aktivering år 2023

Beskrivning Välj Investering Belopp (tkr) Utlägg Aktivering - År 1 Avskrivningstid Årlig Avskrivning

Utjämningstank Övrig byggnation 1 000  2023 2023 10  100 
Reningsanläggning Övrig byggnation 3 000  2023 2023 10  300 
Bassäng med höj- och sänkbar bottenÖvrig byggnation 4 000  2023 2023 10  400 
Ventilation Övrig byggnation 3 000  2023 2023 10  300 
Byggarbeten och installation Övrig byggnation 10 000  2023 2023 10  1 000 
Projektering, bygglov Övrig post 15 år 1 000  2023 2023 15  67 
Övrig budget Övrig byggnation 1 000  2023 2023 10  100 

Välj Investering -   2023 1  -  
Välj Investering -   2023 1  -  
Välj Investering -   2023 1  -  
Välj Investering -   2023 1  -  
Välj Investering -   2023 1  -  

Totalt 23 000 

Tillkommande Driftkostnader

1. Beskrivning;  lägg in delarna av driftkostnadera
2. Årliga kostnader (läggs som negativa belopp)

2023
Beskrivning 2023

Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
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Drift 2023
Drift 2023

Tillkommande Externa intäkter

1. Beskrivning;  lägg in delarna av de externa intäkterna
2. Årliga intäkter (läggs som positiva belopp)

2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023

Avgående kostnader (+) och Frånfallande intäkter (-)

Beskrivning
Årligt belopp

(tkr) Infaller fr o m år
Antal år kvar av
avskrivningar Välj kategori

Driftkostnader
Avgående internhyra Driftkostnader 2023 #DIV/0! Driftkostnader2023 Intäkter
Inventarier - avgående Driftkostnader -   2022 #DIV/0! Driftkostnader2022 Bokfört Värde
xxxx Driftkostnader 2023 #DIV/0! Driftkostnader2023
xxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
xxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader

Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0!

Totalt -  

Internhyra

Tillträdes år Andel av år 1 Internhyra basår Välj
Internhyra  självkostnad* 2023 25% 25%
Yta - Antal m2 50%

75%
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100%
*Kapitalkostnad + Drift - Externa intäkter

2 020  -1
2 021  0
2 022  0
2 023  0
2 024  -  
2 025  -  
2 026  -  
2 027  -  
2 028  -  
2 029  -  
2 030  -  
2 031  -  
2 032  -  
2 033  -  
2 034  -  
2 035  -  
2 036  -  
2 037  -  
2 038  -  
2 039  -  
2 040  -  
2 041  -  
2 042  -  
2 043  -  
2 044  -  
2 045  -  
2 046  -  
2 047  -  
2 048  -  
2 049  -  
2 050  -  
2 051  -  
2 052  -  
2 053  -  
2 054  -  
2 055  -  
2 056  -  
2 057  -  
2 058  -  
2 059  -  
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Investeringsprojekt  belopp i tkr om inget annas anges
för  Kultur och Fritidsnämnden
belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt Bassäng - renovering

I. Beslutssteg A. Förstudie

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25% enligt SKR så är internräntan fr 2023 1,25%
Årlig Prisjustering 2,00%
Årlig justering av Internhyra 2,20%

IV. Investering - Kassaflöde
belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investeringsutgift 23 000  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ackumulerat 23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000 

V. Påverkan Driftkostnader
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 
Avskrivningar 2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267 
Internränta 288  259  231  203  174  146  118  89  61  33 
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnad + Drift 2 554  2 526  2 498  2 469  2 441  2 413  2 384  2 356  2 328  2 299 

Externa intäkter -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Totalt Tillkommande 2 554  2 526  2 498  2 469  2 441  2 413  2 384  2 356  2 328  2 299 
Avgående

Avskrivningar -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Internränta -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnad + Drift -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Externa intäkter -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Total Driftpåverkan - 2 554  - 2 526  - 2 498  - 2 469  - 2 441  - 2 413  - 2 384  - 2 356  - 2 328  - 2 299 

VI. Internhyra
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Internhyra (tkr) - Brukarnämnd -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Snittkostnad (kr per m2) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Antal m2 0

VII. Övrig Driftpåverkan - verksamhetsnämnd (ej redovisade ovan)
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 
-   -   -   -   -   -   -   -   -  

-   -   -   -   -   -   -   -   -  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Avgående
-   -   -   -   -   -   -   -   -  

xxxx
xxxx

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Total Övrig Driftpåverkan -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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1.         Markanläggning - 30 år
Anordningar eller anläggningar som inte är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, parkeringsplatser, platt
ytor, planteringar och lekutrustning.
Marksanering – Normal marksanering ska ingå i investeringen. Däremot måste vid oskäligt höga kostnader
göras en bedömning vid varje enskilt fall och kan då komma att belasta driftsbudgeten.

2.         Platta och stomme - 60 år
Grundläggning inkl. schakt, platta, bjälklag, bärande väggar/pelare, takbjälklag, takstolar,
ytterväggsstommar/färdiga ytterväggsstommar med puts, tegelbeklädnad.
Rivningsarbete och anslutningsavgifter.

3.         Fasad och tak - 40 år
Fasadytskikt inkl. infästning, balkongräcken, stuprör.
Tätskikt tak, tegel- och betongpannor, råspont, säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, hängrännor,
beslagning.

4.         Fönster och dörrar - 30 år
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrépartier och glaspartier.

5.         Storkök, ventilation mm - 15 år
Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla,
storköksutrustning.

6.         Ytskikt invändigt - 20 år
Inre ytskikt; Golvbeläggningar, målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

7.         Övrig byggnation – 10 år
Trappor, innerväggar, innerdörrar och partier, sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig
inredning.
Larm, lås, passage, brand, styr, solceller, data- och teleanläggning. Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin,
torktumlare.

8.         Övrig post - Fördelas på komponent 2-7
Projektering, bygg- och projektledning, kreditivräntor, myndighetskostnader, besiktningar, övriga
byggherrekostnader.
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2021/111 

2022-04-28 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Barnkonsekvensanalys förstudie renovering badhus 
Beslut om förstudie renovering badhus bedöms påverka barn i stor utsträckning och rör en större 
förändring av verksamheten. En djupare utredning för att visa på olika perspektiv bedöms därför 
vara nödvändig. 

Beslutet rör alla barn 0-18 år i Tidaholms kommun. Dels genom simundervisning i grundskolan 
och dels genom fritidsaktiviteter, såsom babysim, simskola, simklubbens verksamhet och bad på 
fritiden. Beslutet rör särskilt barn med funktionsvariation.  

Beslutet rör ett antal olika artiklar i Barnkonventionen. I barnkonsekvensanalysen belyses de som 
är mest aktuella.  

Artikel 2 – Barnets rätt till ickediskriminering, Artikel 23 – Barn 
med funktionsnedsättnings rätt att aktivt delta i samhället 
I nuläget finns möjlighet för alla att nyttja undervisningsbassängen, men en bassäng med höj- och 
sänkbar botten inklusive föreskrivna hjälpmedel skulle avsevärt förenkla för personer med 
funktionsvariation att nyttja bassängen. En bassäng som är tillgänglig för alla på lika villkor ökar 
möjligheten för fler att regelbundet besöka badhuset. I kombination med det 
tillgänglighetsanpassade omklädningsrummet skulle den nya bassängen göra hela badhuset 
tillgängligt för alla på lika villkor. 

Artikel 6 – Barnets rätt till utveckling, Artikel 24 – Barnets rätt till 
hälsa, Artikel 31 – Barnets rätt till lek, vila och fritid 
Den nuvarande undervisningsbassängen erbjuder begränsade möjligheter till simundervisning. En 
bassäng med höj- och sänkbar botten möjliggör olika typer av simundervisning baserat på 
kunskapsnivå. Detta stärker möjligheterna för att alla barn lär sig simma samt barns rätt till en god 
hälsa och rätt till lek och fritid. 

Beslutet påverkar barns rätt till lek då hoppbassängen tas bort. Bedömningen är att detta behöver 
göras för att barn ska kunna bada i en säker miljö. För att ytterligare öka säkerheten och 
tryggheten i badhuset är förslaget att installera ett drunkningslarm i 25-metersbassängen.  

Artikel 28 – Barnets rätt till utbildning 
Grundskolorna i Tidaholms kommun bedriver simundervisning i badhuset. En bassäng med höj- 
och sänkbar botten ger möjlighet att dela upp i fler grupper och bedriva nivåanpassad 
undervisning. Bedömningen är detta ökar möjligheten för alla elever i grundskolan att klara 
kunskapskraven som gäller simning. 
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Synpunkter  
Personal i badhuset, idrottslärare i grundskola/gymnasium, personal från grundsärskola och LSS 
samt Funktionshinderrådet har haft möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten. Dessa 
personer har erfarenhet av att nyttja badhuset ihop med barn. De tillfrågade bekräftar de utökade 
möjligheterna som en bassäng med höj- och sänkbar botten ger för alla barn. 

Synpunkter från barn och unga 
Kommunens anställda unga kommunutvecklare har haft möjlighet att lämna synpunkter på 
förstudierapporten. En synpunkt rör vikten av att det finns ett badhus med rimliga entréavgifter. 
Däremot kommer hoppbassängen som lekmiljö att saknas och förhoppningen är att den ersätts 
med annan aktivitet för barn och unga. Önskemål finns även om att inreda badhuset tematiskt. 
Övriga åsikter är att det är bra att det blir en säker badmiljö. 
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§ 32 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen 
vecka 25-26 2022 med anledning av 
sommarsimskola 
KFN 2022/50 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att stänga Badhuset Forshallen 

under ordinarie öppettider vecka 25-26 2022 och att hålla öppet motionshallen kl. 8-15 
måndag-fredag. 

Sammanfattning av ärendet 
Under vecka 25 och 26 bedrivs sommarsimskolan i Badhuset Forshallen. Sammanlagt cirka 100 
barn deltar i simskolan på dagtid och alla personalresurser går då åt till att bemanna den. Det 
innebär att ordinarie öppettider måste bemannas med timvikarier och övertid. Det saknas i 
dagsläget resurser för att klara av en sådan bemanning.  

Tidigare års besöksfrekvens visar att nyttjandet av badhuset under de veckor som 
sommarsimskolan bedrivs är relativt lågt. En stängning av ordinarie öppettider under dessa veckor 
bedöms därför vara möjlig och på så vis kan sommarsimskolan prioriteras. Däremot möjliggörs 
öppethållande i motionshallen måndag-fredag kl. 8-15, med undantag för midsommarafton, för de 
som löst kort. Badhuset kan också öppnas en vecka tidigare efter sommaruppehållet, vilket gör att 
det öppnar för allmänheten vecka 33. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att stänga Badhuset Forshallen 

under ordinarie öppettider vecka 25-26 2022 och att hålla öppet motionshallen kl. 8-15 
måndag-fredag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Stängning av Badhuset Forshallen vecka 25-26 2022 med anledning av 

sommarsimskola”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2022-04-07. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/50 

2022-04-07 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef fritid 

Tjänsteskrivelse - Stängning av Badhuset Forshallen 
vecka 25-26 2022 med anledning av 
sommarsimskola 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stänga Badhuset Forshallen under ordinarie 
öppettider vecka 25-26 2022 och att hålla öppet motionshallen kl. 8-15 måndag-fredag. 

Ärendet 
Under vecka 25 och 26 bedrivs sommarsimskolan i Badhuset Forshallen. Sammanlagt cirka 100 
barn deltar i simskolan på dagtid och alla personalresurser går då åt till att bemanna den. Det 
innebär att ordinarie öppettider måste bemannas med timvikarier och övertid. Det saknas i 
dagsläget resurser för att klara av en sådan bemanning.  

Tidigare års besöksfrekvens visar att nyttjandet av badhuset under de veckor som 
sommarsimskolan bedrivs är relativt lågt. En stängning av ordinarie öppettider under dessa veckor 
bedöms därför vara möjlig och på så vis kan sommarsimskolan prioriteras. Däremot möjliggörs 
öppethållande i motionsrummet måndag-fredag kl. 8-15, med undantag för midsommarafton, för 
de som löst kort. Badhuset kan också öppnas en vecka tidigare efter sommaruppehållet, vilket gör 
att det öppnar för allmänheten vecka 33.  

Barnrättsbedömning 
Beslutet bedöms inte påverka barn negativt då resurserna nyttjas för sommarsimskolan för barn. I 
viss mån riskerar det att påverka de barnfamiljer som eventuellt skulle nyttja badhuset kvällstid.  

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 33 Beslut om ansökan från Folkabo IK om bidrag 
till utbyte av varmvattenberedare 
KFN 2022/43 

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

IK med max 15 % av ansökt belopp för utbyte av varmvattenberedare vilket blir 7 406 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-06-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkabo IK ansöker om bidrag för byte av varmvattenberedare. Befintlig varmvattenberedare från 
mitten av 1970-talet har börjat läcka och har dömts ut av VVS-firma. Föreningen har begärt in tre 
offerter och bifogar den med lägst pris. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 49 376 kr.   

Folkabo kommer att byta ut sin gamla varmvattenberedare till en ny energieffektivare 
varmvattenberedare med samma storlek som den gamla.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader eller annat som inte har med löpande 
driftskostnader att göra. 

Att en varmvattenberedare från mitten av 1970-talet går sönder bedöms vara löpande underhåll 
och är således ej bidragsgrundande. Dock bör beaktas att den nya varmvattenberedaren är mer 
energisnål och kan därför betraktas som en energibesparande åtgärd, vilket bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Med hänsyn till ovanstående 
skäl föreslås en lägre bidragsnivå än brukligt. Ansökt belopp uppgår till 49 376 kr. 15 % av 
kostnaden blir 7 406 kr. 

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

med max 15 % av ansökt belopp för utbyte av varmvattenberedare vilket blir 7 406 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Folkabo IK om bidrag till utbyte av varmvattenberedare”, 

enhetschef fritid Daniel Andersson, 2022-04-07. 
 Ansökan från Folkabo IK om bidrag till utbyte av varmvattenberedare, 2022-03-14. 
 Offert varmvattenberedare, 2022-03-14. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/43 

2022-04-07 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Folkabo IK om 
bidrag till utbyte av varmvattenberedare 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Folkabo IK med max 15 % av 
ansökt belopp för utbyte av varmvattenberedare vilket blir 7 406 kr. Bidraget betalas ut 
efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-06-01. 

Ärendet 
Folkabo IK ansöker om bidrag för byte av varmvattenberedare. Befintlig varmvattenberedare från 
mitten av 1970-talet har börjat läcka och har dömts ut av VVS-firma. Föreningen har begärt in tre 
offerter och bifogar den med lägst pris. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 49 376 kr.   

Utredning 
Folkabo kommer att byta ut sin gamla varmvattenberedare till en ny energieffektivare 
varmvattenberedare med samma storlek som den gamla. Kostnaden enligt bifogad offert uppgår 
till 49 376 kr. 

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader eller annat som inte har med löpande 
driftskostnader att göra. 

Barnrättsbedömning 
En ny varmvattenberedare bedöms ha positiv effekt för de barn som nyttjar anläggningen även om 
det är i begränsad omfattning. 

Utredningens slutsatser 
Att en varmvattenberedare från mitten av 1970-talet går sönder bedöms vara löpande underhåll 
och är således ej bidragsgrundande. Dock bör beaktas att den nya varmvattenberedaren är mer 
energisnål och kan därför betraktas som en energibesparande åtgärd, vilket bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Med hänsyn till ovanstående 
skäl föreslås en halvering av bidraget. Ansökt belopp uppgår till 49 376 kr. 15 % av kostnaden blir 
7 406 kr. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Folkabo IK om bidrag till utbyte av varmvattenberedare, 2022-03-14. 
 Offert varmvattenberedare, 2022-03-14. 
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Sändlista 
Folkabo IK 
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Bidragsansökan: 76577

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

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

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

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

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

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

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

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

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

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

Kund: Folkabo IK (867200-2980)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  10

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

  55

Vad gäller din ansökan?

Reparation av skador

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Folkabo IK ansöker härmed om bidrag för utbyte av befintlig varmvattenberedare från mitten av 70-

talet som började läcka vatten och har dömds ut av VVS firma. Folkabo IK kommer att installera ny 
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energieffektivare varmvattenberedare med samma storlek som befintlig. Folkabo IK har begärt in 

offert från tre olika VVS firmor och bifogar ansökan med lägsta offert.

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-04-10

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

Ingen ytterligare extern finansiering förutom ansökt bidrag finnes.

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

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

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

Offert2.pdf

Ansökt belopp

49 376 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-03-15 08:04

Åsa Sjögren

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-03-14 10:30

Jan Bergvall

Handläggare ändrad Inskickad
2022-03-14 10:30

Jan Bergvall

Ärendet skapades Påbörjad
2022-03-14 10:06

Jan Bergvall
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Art.nr Benämning Antal Enhet À-pris Summa

6 Arbetstid Bortforsling befintlig beredare 3,00 tim 495,00 1 485,00
6 Arbetstid Montering ny beredare 2,50 tim 495,00 1 237,50
6 Arbetstid Felsöka tryck i hydrofor 3,00 tim 495,00 1 485,00
2 Nibe varmvattenberedare 500L 1,00 st 23 838,00 23 838,00
2 Elpatron 6KW 6952071 1,00 st 2 147,00 2 147,00
2 Kopplingsbox 6952238 1,00 st 2 532,00 2 532,00
2 Ventilkomb 22mm 1,00 st 1 229,00 1 229,00
2 Säkerhetsventil 9bar 1,00 st 197,00 197,00
2 Diverse kopplingsmaterial 1,00 st 3 000,00 3 000,00
2 Elektriker 1,00 st 2 080,00 2 080,00
3 Servicebil 1,00 st 150,00 150,00
4 Servicebil km 30,00 km 4,00 120,00

!OBS! Priser ovan är exkl. moms. Summa inkl. moms nedan.
 Vid egen bortforsling av beredare reduceras priset med 3tim á 495kr.

 

Kundnr  16
Offertdatum  2022-03-09
Er referens  Daniel Malmberg
Bet villkor  15 dagar netto
Dröjsmålsränta  500 Kronor

Offert
Offertnr  2

Folkabo IK
52233 TIDAHOLM

Adress
Grantner VVS
Von Essens Plats 1
52233 Tidaholm

Telefon
0768298868

E-post/Webbplats
Grantner@live.se

Organisationsnr
940611-6872
Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
SE940611687201

Exkl. moms  39 500,50
Moms (25 %)  9 875,13
Avrundning  0,37

Giltig t o m  2022-04-08

Totalbelopp  49 376,00

Sida 1 av 1
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/45 

2022-05-02 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef fritid 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag HT 2021 till 
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag för höstterminen 2021 
till Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm med 8 244 kr. 

Ärendet 
Sportdansklubben Dansverkstan har inte inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för 
höstterminen 2021 inom utsatt tid. Detta trots att flera påminnelser har skickats via e-post. 
Ansökan görs sedan ett år tillbaka i kommunens boknings- och bidragssystem Rbok. Under april 
hörde föreningen av sig och undrade när pengarna för bidraget skulle betalas ut. Då informerades 
föreningen om att de ej inkommit med ansökan. Den ansvarige i föreningen beskriver att hon har 
skickat in filen via Rbok. I Rbok finns dock ingen fil uppladdad. Föreningen anför också att bidraget 
är viktigt för deras verksamhet. Föreningen har därför beretts möjlighet att inkomma med en 
skriftlig sammanställning av sina aktiviteter likt tidigare års ansökningar. Detta för att det ska gå att 
räkna ut vad bidraget uppgår till.  

Det är svårt att bedöma huruvida föreningen har försökt att ladda upp filen och ansöka om bidrag 
eller om det rör sig om att de har missat att ansöka. Bedömningen är att bidraget är viktigt för 
föreningens verksamhet.  

Barnrättsbedömning 
Sportdansklubbens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar och är en viktig verksamhet för 
många barn i kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm om verksamhetsbidrag för HT 

2021, 2022-04-29. 

Sändlista 
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 
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§ 36 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

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

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-09—04-19. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-03-14 2.4 
Beslut om verksamhetsbidrag till 
föreningar och organisationer enligt 
fastställda regler 

KOF 2022/45 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag för 
HT 2021,  
177 596 kr. 

2022-03-15 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
15/3. 

2022-04-02 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
2/4. 

2022-04-02 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-13. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-09—04-19. 
 Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-HT21. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-03-01--2022-03-31. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/2 

2022-04-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-09—04-19. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-09—04-19. 
 Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-HT21. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-03-01--2022-03-31. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2022/2 
2022-04-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-09—04-19 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-03-14 2.4 
Beslut om verksamhetsbidrag till 
föreningar och organisationer enligt 
fastställda regler 

KOF 2022/45 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag för 
HT 2021,  
177 596 kr. 

2022-03-15 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
15/3. 

2022-04-02 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
2/4. 

2022-04-02 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 
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Sammanställning Verksamhetsbidrag VT17-HT18

Idrottsföreningar VT 18 HT18 VT 19 HT 19 VT 20 ansökt VT 20 beviljat HT 20 ansökt HT 20 beviljat VT 21 ansökt VT 21 beviljat HT 21 beviljat
BK Rolling Stones 1266 1720 1 323 1 487 915 1 323 1 071 1487 788 1323 1294
Bowlingklubben Tranan 5492 5100 5 184 6 296 3 924 5 184 0 6296 0 5184 5248
Ekedalens SK 7251 4424 9 372 4 353 8 044 9 372 4 500 4500 0 9372 5094
Folkabo IK 2549 1587 481 481 675 675 2 231 2231 1740
Fröjereds IF Fotboll 7199 6816 10 736 9 036 8 486 10 736 5 488 9036 14 500 35342 34289
Fröjereds IF Innebandy 26580 26710 24 606 27 034 20 440 24 606 19 357 27034
Hökensås UR 694 1100 2 030 942 1 315 2 030 0 942 2 417 2417 1065
IF HVT -81 12655 17036 17 399 14 962 11 495 17 399 10 538 14962 9 047 17399 13811
IFK Tidaholm 17045 14700 21 415 12 755 24 544 24 544 16 166 16166 22 850 22850 15768
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 2626 2390 2 360 2 123 1 926 2 360 4 539 4539 4 614 4614
Tidaholm Falk Basketklubb 924 1 167 1167 0 2351 3822
Tidaholms GIF 32037 19347 27 148 16 247 25 562 27 148 17 397 17397 24 967 27148 18921
Tidaholms Gymnastiksällskap 18848 14217 16 125 16 223 15 073 16 125 13 273 16223 12 330 16125 16246
Tidaholms Hockeyförening 10269 17244 11 514 20 582 15 246 15 246 14 788 20582 7 414 11514 18434
Tidaholms Motorklubb 1 122 1 122 1 316 1316 786
Tidaholms Simsällskap 1541 1251 1 674 1 217 1 563 1 674 609 1217 366 1674 1488
Tidaholms SOK Sisu 4222 2912 2 768 1 948 2 496 2 768 2 768 2768 3 227 3227 2465
Tidaholms Tennisklubb 10672 8916 10 755 8 862 10 461 10 755 9 806 9806 11 189 11189 9790
Tidaholmsbygdens Hästklubb 26678 19353 22 618 21 854 27 813 27 813 22 593 22593 25 937 25937 23978
Tifa bc 9301 6683 7 062 7 010 5 016 7 062 5 806 7010 7062
Tärnan Tidaholms Sportfiskeklubb 204
SUMMA 196925 171506 194 089 172 931 185 922 208 672 151 857 185716 141 877 206959 174443

Övriga föreningar VT 18 HT 18 VT 19 HT 19 VT 20 ansökt VT 20 beviljat
Equmenia Scout Tidaholm (fd SMU Tidaholm) 1113 611 837 405 505 837 323 405 400
Fröjereds SMU 1101 1184 993 1 075 728 993 608 1075 0 993 852
Pingstkyrkan 454 441 356 282 109 356 0 282 183
Tidaholms Scoutkår 2159 1604 2 264 1 600 1 311 2 264 1122 1600 0 2264 1718
SUMMA 4827 3840 4 450 3 362 2 653 4 450 2 053 3362 0 3257 3153

SUMMA 201752 175346 198 539 176 293 188 575 213 122 153 910 189078 141 877 210216 177596
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text
460 Kultur och fritid Barnens hus BEREDSKAPSARB 02-mar-22 49 Tidsbegränsad, allmänvisstid med lönestöd
460 Kultur och fritid Kulturverksamhet VERKSAMHETSVKTM 04-apr-22 3 Vikariat
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-04-26 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 37 Inkomna skrivelser och beslut 
KFN 2022/1 

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

och beslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

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

beslut till handlingarna. 

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

2022-04-13. 
 Kommunstyrelsen beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06. 
 Kommunstyrelsen beslut § 55/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-06. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling mars 2022, 2022-03-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 28/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-03-28. 
 Information till kommuner och ishallsägare - Svensk ishockey inför nya nationella 

spelformer säsongen 22-23, 2022-03-21.  
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/1 

2022-04-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse – Inkomna skrivelser och beslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Konstlitografiska verkstaden årsutställning och 

Grafikskolan Printmaking elevutställning 2022, 2022-04-26. 
 Kommunstyrelsen beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06. 
 Kommunstyrelsen beslut § 55/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-06. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling mars 2022, 2022-03-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 28/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-03-28. 
 Information till kommuner och ishallsägare - Svensk ishockey inför nya nationella 

spelformer säsongen 22-23, 2022-03-21.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-04-06 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 57 Beslut om månadsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – februari år 2022 
KS 2022/23 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.   
o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med 

anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en 
budget i balans för innevarande år, dock senast 2022-05-02. 
 

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 och oktober.  

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

Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en budget i balans för år 2022.   
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte är 
tillräcklig för att komma i balans för år 2022.  

Budgeten för år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 procent av 
skatter och bidrag.  

Prognosen efter februari visar ett resultat på 34,3 miljoner kronor, vilket är ett överskott mot 
budget på 15,4 miljoner kronor. Det motsvarar 4,0 procent av skatter och bidrag och innebär att 
kommunen uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och 
bidrag. Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att kommunens 
lånebehov minskas. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.   
o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med 

anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en 
budget i balans för innevarande år, dock senast 2022-05-02. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – 

februari år 2022”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-03-04. 
 Månadsrapport – februari 2022 (Tidaholms kommun). 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-04-06 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 39/2022 ”Beslut om månadsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – februari år 2022”, 2022-03-24. 

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

och omvårdnadsnämnden avseende januari – februari år 2022”, 2022-03-22. 
 Månadsrapport februari 2022, Social- och omvårdnadsnämnden. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 36/2022 ”Beslut om månadsrapport för barn- och 

utbildningsnämnden avseende januari – februari år 2022”, 2022-03-17. 
 Månadsrapport februari 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-04-06 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 55 Beslut om årsredovisning för Tidaholms 
kommun avseende år 2021 
KS 2022/38 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av 

investeringar från år 2021 till 2022 som uppgår till 32,4 mnkr. 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett 
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per 
2021-12-31. 

- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper 
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast 
2022-05-02. 

- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling – 

Tidaholms kommun 2021”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för år 2021. Resultatet för 
Tidaholms kommun uppgår till 38,1 mnkr. Detta är en förbättring av resultatet jämfört med år 
2020 med 19,7 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till +21,1 mnkr. Uppföljningen av fullmäktiges 
strategiska mål visar att kommunen uppnår målet inom målområdet Medborgare i fokus. 
Kommunen uppnår delvis målen inom målområdena Attraktiv kommun, Ett miljömässigt hållbart 
samhälle, Levande näringsliv och Attraktiv arbetsplats. 

Då de verksamhetsmässiga strategiska målen uppnås helt respektive delvis samtidigt som 
kommunen når de finansiella målen görs bedömningen att Tidaholms kommun har en god 
ekonomisk hushållning år 2021. 

I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas huruvida 
kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det så kallade 
balanskravet. Det framgår av balanskravsutredningen att Tidaholms kommun år 2021 klarar 
balanskravet. 

Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska avslutade investeringsprojekt slutredovisas 
till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden har inte 
inkommit med rapporter kring avslutade investeringsprojekt avseende år 2021 och tidigare.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att samtliga nämnder ska redovisa samverkansavtal i 
samband med årsredovisningen. Nämndernas beslut om detta har sammanställts till en 
övergripande rapport för kommunen.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-04-06 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt 
en hållbarhetsredovisning för år 2021. Rapporten ”Globala målen för hållbar utveckling – 
Tidaholms kommun 2021” följer upp kommunens arbete med klimatlöften samt de globala målen i 
Agenda 2030. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättat förslag till 

ombudgeteringar av investeringar från år 2021 till 2022 som uppgår till 32,4 mnkr. 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett 
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per 
2021-12-31. 

- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper 
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast 
2022-05-02. 

- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling – 

Tidaholms kommun 2021”. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021”, Louise Holmvik ekonomichef, 2022-03-01. 
 Rapport Årsredovisning 2021. 
 Rapport Investeringsbilaga 2021. 
 Rapport Underskott överskott nämnderna 2021. 
 Rapport Avtalssamverkan 2022. 
 Rapport Globala målen för hållbar utveckling – Tidaholms kommun 2021. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 21/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för 

barn- och utbildningsnämnden avseende år 2021", 2022-02-24. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 16/2022 "Beslut om godkännande av rapport om 

avtalssamverkan 2022", 2022-02-24. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 27/2022 ”Beslut om verksamhetsberättelse för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-24. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- 

och fritidsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 13/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för 

social- och omvårdnadsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22. 

Sändlista 
Revisorerna 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten  
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Wed, 30 Mar 2022 15:08:57 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling mars 2022

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev mars 2022
   

   

Västsvenskt engagemang och samarbete för Ukraina 
 

Fem veckor har gått sedan kriget startade i 
Ukraina. Vidden av lidande för befolkningen 
är svårt att ta in. Människor på flykt, förändrat 
säkerhetsläge och effekter på 
samhällsekonomin är nu påtagligt 
närvarande i vår vardag.

Västra Götalandsregionen har sedan krigets 
utbrott upprättat en särskild organisation som 
samordnar och planerar för våra insatser. Det 
handlar om bistånd med sjukvårdsmaterial 
och förberedelse för flyktingmottagande och 
vård. Men även om särskilda insatser kopplat 
till våra uppdrag inom regional utveckling och 
kultur. 

Samarbetet mellan parterna i Västra 
Götaland är en förutsättning för att klara av 
insatser på kort och lång sikt. Det civila 
samhället, kommuner, region, myndigheter, 
länsstyrelse, näringsliv och många andra är 

engagerade. Vi lärde oss mycket under flyktingkrisen 2015 som vi kan bygga vidare på. 
Frågor kring bostäder, utbildning, praktik och arbetstillfällen är exempel på områden där vi 
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behöver samverka. I vårt nyhetsbrev finns länk till vgregion.se där det finns samlad 
information om VGR:s arbete och kontaktuppgifter, ifall du vill veta mer.

Trots att kriget i Ukraina överskuggar det mesta just nu, vill jag även lyfta västsvenska 
ljuspunkter. Läs om en ny satsning på start-ups för att främja teknisk innovation med fokus på 
kvinnors hälsa och välmående, nya möjligheter för små- och medelstora företag att söka stöd 
för hållbarhetsarbete och slutligen – vår årliga internationella ekonomiska benchmark som 
visar att Västsverige behåller sin position som en attraktiv och konkurrenskraftig region på 
europeisk och Internationell nivå.  

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Näringsliv

Jämlik techindustri ska förbättra världen och kvinnors hälsa
 

 

Fotograf/Källa: breddabilden.se
 

Den ideella föreningen Women in Tech (WIT) – Gothenburg arbetar för att skapa en jämlik tech-
bransch. Regionutvecklingsnämnden har beslutat att medfinansiera föreningens projekt Women in 
Tech – Venture Studio med 650 000 kronor. Det ska utveckla ett startup-program med fokus på 
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tidiga bolag inom teknisk innovation som ökar kvinnors hälsa och välmående - det som idag kallas 
Femtech.

 - Kvinnor är underrepresenterade inom techbranschen. En satsning på Femtech ökar fokus på 
kvinnors hälsa och möjliggör fler kvinnor inom techindustrin, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i 
regionutvecklingsnämnden.

Jämlik techindustri ska förbättra världen och kvinnors hälsa
   

   

►Kompetensförsörjning

Besöksnäringen har svårt att hitta personal - "behovet är stort"
 

 

Hemma på Klev. Foto: Emma Ekstrand
 

Besöksnäringen har drabbats svårt av pandemin och branschen har nu svårt att hitta personal till 
hotell, restauranger och boendeanläggningar. Under våren gör Turistrådet i Västsverige flera insatser 
för att hjälpa till med rekrytering och kompetensförsörjning.

- Många som tidigare arbetade inom besöksnäringen har under pandemin hittat anställning i andra 
branscher eller börjat studera. Därför finns ett stort behov hos hotell, restauranger och 
boendeanläggningar att hitta arbetskraft, och där kan vi på Turistrådet vara till hjälp på flera olika 
sätt, säger Linda Sturk, projektledare kompetensförsörjning, Turistrådet Västsverige.

VGRfokus artikel
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►Regional infrastruktur

Överenskommelse klar för bättre förbindelser Öckerö–Göteborg
 

 

Cyklister vid färjeläget i Lilla Varholmen Fotograf/Källa: Trafikverket
 

Överenskommelsen har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Öckerö kommun, 
Göteborgs Stad och Trafikverket. Parterna är överens om en övergripande strategi och stegvis 
process för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040. Sträckan det 
handlar om är väg 155, väster om Gossbydal på Hisingen, och via de statliga färjelinjerna Hönö- 
respektive Björköleden till Öckerö kommun. 
Ambitionen är att överenskommelsen kan godkännas av kommunfullmäktige i båda kommunerna i 
vår. 

– Det är oerhört glädjande att alla parter enats om en färdplan för arbetet med väg 155. Västra 
Götalandsregionen ser färdplanen som ett avgörande dokument för att komma vidare i arbetet för 
ökad framkomlighet i hela stråket från Hisingen till Öckerö, säger regionrådet Kristina Jonäng (C), 
Västra Götalandsregionen.

Pressmeddelande Västra Götalandsregionen 2022-03-03
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►Regional infrastruktur

Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033
 

 

Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033 passerade regionstyrelsen den 29 
mars och nu väntas beslut i regionfullmäktige den 12 april.

Transportinfrastruktur är en pusselbit i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. 
Den regionala transportinfrastrukturen ska stödja utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle för 
person- och godstransporter i Västra Götaland.

Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland
   

   

►Kriget i Ukraina 

Insatser från VGR med anledning av kriget i Ukraina
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Foto: Kalle Sanner samt Vincent de Groot CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
 

VGR har upprättat en särskild organisation för att bevaka händelseutvecklingen i Ukraina och 
genomföra förberedande åtgärder för att öka vår beredskap om utvecklingen skulle kräva det. 
Organisationen leds av Erik Lagersten, förändringsdirektör VGR, som beslutar om och samordnar 
nödvändiga åtgärder.

Stöd, bidrag och flyktingmottagande
VGR är en av de största donatorerna av sjukvårdsmateriel i Sverige. Biståndsinsatserna mot Ukraina 
har förstärkts. En annan åtgärd är att förbereda för flyktingmottagande och vård.

Påverkan på Västsverige
Ett fortsatt försämrat omvärldsläge kan dessutom påverka Västsverige och Västra 
Götalandsregionen på fler sätt. Det kan till exempel bli brist på materiel till sjukvården och brist på 
drivmedel till kollektivtrafik och sjukvårdstransporter.

Stöd från aktörer inom regional utveckling och kultur
Västtrafik hjälper bland annat ukrainska flyktingar med resor för att de ska kunna ta sig till 
mottagningsenhet eller nytt boende. VGR stärker också insatserna för kulturarbetare som flyr kriget.

Läs mer om VGR:s insatser

Pressmeddelande från kulturnämnden 2022-03-24 om publicister och konstnärer på 
flykt

   

   

►Medier och demokrati

Kulturnämnden satsar på Medier och Demokrati
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Lindholmen Science Park
 

Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansierar forsknings- och innovationsprogrammet Medier 
och demokrati med 1 250 000 kronor under 2022. Medier och Demokrati är en nationell 
samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning som sedan 2017 drivs av 
Lindholmen Science Park i Göteborg. 
VGR har genom både kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden finansierat testarenan på 
Lindholmen Science Park sedan starten 2017.

Medier och Demokrati verkar för att stärka de publicistiska medierna och deras roll i demokratin, 
journalistiken och det offentliga samtalet i samverkan mellan medieaktörer, akademi och 
samhällsinstitutioner. Ett prioriterat område för plattformen är medierelaterad AI-innovation.

Läs hela nyheten från kulturnämnden 2022-03-23
   

   

► Näringsliv

Nya utvecklingsstöd att söka för befintliga företag
 

 

   

► EU-program

Nya EU-program för perioden 2021-2027 
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VGR erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME) i Västra Götaland. Det kan 
handla om företag som står inför en utveckling och behöver ta in extern kompetens genom en 
konsult för att satsningen ska kunna genomföras. Stöden består bland annat av:
• Digitaliseringscheck
• Internationaliseringscheck
• Hållbarhetscheck

Företagsfinansiering
   

Snart öppnas flera EU-program för den nya programperioden 2021–2027 och med det finns många 
spännande möjligheter och finansiering för att lösa samhällsutmaningar i Västra Götaland. EU-medel 
tillsammans med VGR:s egna program och satsningar har en stor betydelse för den regionala 
utvecklingen i Västra Götaland och kan bemöta majoriteten av de utmaningar Västra Götaland står 
inför.

Information om kommande EU-evenemang och vilka program som öppnas snart
   

   

► Samhälle och näringsliv 

Västsverige behåller sin position som en attraktiv och konkurrenskraftig 
region 
 

Årets internationella ekonomiska benchmark visar att Västsverige behåller sin position som en 
attraktiv och konkurrenskraftig region på europeisk och Internationell nivå. I tuff konkurrens är det ett 
näringsliv med tyngd inom innovationsdrivna näringar, mycket stora satsningar på FoU och högt 
jobbskapande som sticker ut.

På den svagare sidan finns tillgängligheten till europeiska och internationella marknader och en 
relativt låg totalt produktivitet. Data visar också att pandemins påverkan på jobb och ekonomisk 
utveckling var relativt begränsad jämfört med många andra regioner.

Analysen görs årligen av BAK Economics. Dataeftersläpning gör att inga senare effekter av Covid 
och givetvis inte av Rysslands krigföring i Ukraina finns med i bedömningarna. 

Rapporten "Regional Economic Benchmark West Sweden and STRING 2022 VGR Analys 2022:11 
(pdf) 

   

   

► Klimat

Gemensam klassning av byggbodar minskar klimatpåverkan
 

 

Energikraven i byggbranschen blir allt högre och större fokus riktas på energianvändningen i själva 
byggprocessen.
För att minska energianvändningen och klimatpåverkan har VGR medverkat till att ta fram 
en  branschgemensam standard för energiklassning av byggbodar och bodetableringar.

   

► Näringsliv och FoU

Innovationskraft i livsmedelssystemet! 19 april
 

 

Välkommen till en heldag då vi diskuterar hur Västra Götalands strategier, styrkor och perspektiv kan 
användas för att ställa om till ett hållbart livsmedelssystem.

Målgruppen är särskilt inbjudna personer som arbetar med livsmedel inom olika delar av 
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Utvecklingsprojektet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 
Energimyndigheten och VGR och drivs genom nätverket LÅGAN.

Pressmeddelande från LÅGAN- för energieffektiva byggnader
   

innovationssystemet, från lokal till europeisk nivå.

Information för dig som är inbjuden - som kanske ännu inte hunnit anmäla dig till denna 
dag. 

   

   

► Digitalisering

Nätverksträff informationssäkerhet 20 april
 

 

Välkommen till en heldag om lokal och regional informationssäkerhet i Västra Götaland - frågor som i 
dagens läge kan kännas mer aktuella än på länge.

Programmet innehåller föredragningar från länsstyrelsen, SKR, MSB och Combitech, och särskilt 
utrymme ges under dagen för utbyte av deltagarnas erfarenheter. 

Målgrupp är informationssäkerhets-samordnare och angränsande roller inom området, med flera 
intresserade av cybersäkerhet.. 

Information och anmälan
   

   

► Digitalisering

Öppna geodata - inspiration
20 april
 

 

Välkomna till ett inspirerade webbinarium där vi visar hur ni kan använda GIS- och kartsystem för att 
både administrera och publicera öppna datamängder på ett enkelt och effektivt sätt. Vi presenterar 
flera exempel på hur framgångsrika kommuner arbetar med att publicera och använda öppna 
geografiska data (geodata).

Målgrupper är politiker och tjänstepersoner i ledande befattning samt sakkunniga.
Vi fokuserar på öppna geodata men datamängderna som vi kommer att prata om berör olika 
verksamhetsområden inom en kommun, så vi ser gärna en bred spridning av 
verksamhetskompetenser bland våra deltagare.

Mer information och anmälan
   

   

► Näringsliv

Internationella Handelsdagen
4 maj
 

 

   

► EU och Västsverige

Västsvenska EU-konferensen 12-13 maj
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Dagen för den som älskar internationella affärer. Här ges uppdateringar kring de senaste 
handelstrenderna, handelspolitiken och de affärskritiska områden som är viktiga att ha koll på för att 
nå internationell framgång. Idag är exportmarknader, information och nätverk mer tillgängliga än 
någonsin. Men konkurrensen hårdnar och rätt kunskap och kontakter är avgörande.

Internationella Handelsdagen arrangeras av Exportcenter Väst och ingår i utbudet för små och 
medelstora företag. Exportrådgivarna är från organisationerna som ingår i Exportcenter Väst, bland 
andra VGR.

Internationella Handelsdagen 4 maj
   

Västsvenska EU-konferensen och Småland Blekinge Hallands Europaforum bjuder in till gemensam 
konferens.

Temat är: ”Ett nytt Europa – nya möjligheter att jobba tillsammans”.

Konferensen lyfter aktuella EU-frågor, finansieringsmöjligheter 2021–2027 och hur EU stödjer 
samspelet mellan stad och land för en hållbar utveckling.

Mer om Västsvenska EU-konferensen 

Anmälan och information
   

   

►Unga och maritima näringar

Nominera till WIN WIN Youth Award 2022: Hållbar akvakultur
 

 

WIN WIN Youth award vill uppmärksamma ungdomsinitiativ i åldrarna 13-29 år, antingen genom en 
person eller en organisation, vars initiativ inom akvakultur kan bidra till ökad effektivitet och 
hållbarhet, och därigenom också till något eller flera av FN:s globala mål. Den eller de som 
nomineras ska ha skapat förändring till inspiration för andra och visat vad som är såväl nödvändigt, 
som möjligt att göra. VGR är en partner till WIN WIN.

WIN WIN nominering öppen till 30 april
   

   

►Regional utveckling på Linkedin

 Linkedin för regional utveckling - redan över 1 000 följare!
 

 

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

Linkedin Regional utveckling Västra Götalandsregionen

(Detta kräver inloggning på eget konto på LinkedIn.) 
   

   

På gång
 

19 april Innovationskraft i livsmedelssystemet
20 april Nätverksträff informationssäkerhet
20 april Inspiration öppna geodata
apr-jun Reväst: seminarieserie Öka inkluderingen- om tillit, delaktighet och demokrati
4 maj Internationella Handelsdagen
12-13 maj Västsvenska  EU-konferensen och Småland Blekinge Hallands Europaforum i 
Falkenberg.

Fler evenemang inom regional utveckling 
   

   

Utveckling Västra Götaland
 

 

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

Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Konjunkturläget i Västsverige

Till den senaste Konjunkturrapporten
 

   

   

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

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

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-03-28 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 28 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
konstgräsplan 
KS 2021/400 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förstudien för konstgräsplanen samt att uppdra 

till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra 
projekteringen enligt föreslagen tidsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget för åren 2022-2024 att avsätta 5,0 
miljoner kronor för investering i renovering av konstgräsplanen. Kultur- och fritidsnämnden har, i 
egenskap av beställarnämnd, upprättat en förstudierapport. 

Kommunstyrelsen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en förstudie. 
Investeringsmedel på 5,0 miljoner kronor finns avsatt i investeringsbudgeten. Driftbudget 
motsvarande en årlig kapitalkostnad på 550 tusen kronor finns avsatt inom finansförvaltningen.  

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

konstgräsplanen samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med 
kultur- och fritidsnämnden genomföra projekteringen enligt föreslagen tidsplan. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 41/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-02-23.  
 Tjänsteskrivelse ”Investeringsprojekt förstudie konstgräsplan”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2022-02-14. 
 Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21. 
 Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21. 
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om förstudie konstgräsplanen”, 

2021-12-21. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur-och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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Svensk ishockey inför nya 
nationella spelformer i barn- 
ishockeyn säsongen 22/23 
 

 

 

 

 

  

Information till kommuner och ishallsägare Barn- och ungdomsishockey 
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BESÖKSADRESS POSTADRESS KONTAKT 
Tjurhornsgränd 6, 3 tr 
121 63 Johanneshov 

Box 5204 
121 16 Johanneshov 

Tel.: +46 8 449 04 00 
e-post: info@swehockey.se 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 

I samband med förbundsmötet den 11 juni 2021 beslutade svensk ishockey, alla 21 
distriktishockeyförbund tillsammans med ligorna SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan, att man under 
säsongen 2022/2023 ska införa nationella spelformer på barnnivå, som gäller i hela Sverige. Beslutet 
grundar sig i det uppdrag från förbundsmötet 2019, då man ville få till en nationell samsyn kring hur man 
spelar ishockey i unga år. Under innevarande säsong 2021/2022 spelar 13 av 22 pilotdistrikt fullt ut i de 
nationella spelformerna från U9 till U12, medan alla distrikt spelar enligt spelformaten i någon form för de 
allra yngsta. 
 

Svenska Ishockeyförbundet tillsatte en projektgrupp som genomförde en omvärldsanalys samt tittade på 

aktuell forskning inom området. Det gjordes även analyser av nuläget i Sverige och en egen pilotstudie 

genomfördes för att försöka identifiera den mest optimala ytan för olika åldrar inom för barn- och 

ungdomsishockeyn. Vi genomförde även ett samverkansprojekt med Finlands Ishockeyförbund inom 

området. Slutsatsen av arbetet är att helplanspel som matchformat i dessa åldrar är minst optimalt för 

spelarutveckling.  
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BESÖKSADRESS POSTADRESS KONTAKT 
Tjurhornsgränd 6, 3 tr 
121 63 Johanneshov 

Box 5204 
121 16 Johanneshov 

Tel.: +46 8 449 04 00 
e-post: info@swehockey.se 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 

Matcherna spelas enligt de tre olika ytorna nedan, 1/6 av helplan, 1/4 av helplan och 1/3 av helplan. 

 

Förändringen görs för att hjälpa barn och unga i deras utveckling som ishockeyspelare. Vi vill inte bara 
skapa en roligare och bättre hockeyutbildning utan vi vill, som många i ishockeyrörelsen, närma oss “riktig 
hockey”. Men “riktig hockey” ur barnens perspektiv. Riktig hockey är dynamisk mellan åldrar, 
förutsättningar och utvecklingsnivåer.  
 
Vill vi bli ännu bättre på spelarutveckling i Sverige måste vi ha ett öppet sinne inför vad som är bäst i olika 
skeden av en hockeykarriär. Om spelytan blir för stor, blir åkmönstret annorlunda och hockeyaktionerna 
betydligt färre. Genom att dra ner på yta och deltagare på isen så skjuter puckkontakter och andra 
hockeyrelaterade aktioner i höjden. Vilket såklart utvecklar, men också skapar en roligare sport 
 
För oss är det viktigt att låta barn växa in i kostymen på det sättet och ha roligt på vägen. Både för att locka 
spelare, behålla dem och utveckla ishockeyspelare som älskar sporten 
 

En av bieffekterna av de nya nationella spelformerna är nyttjandegraden av isytan matchdagar. Fler 

spelare är i gång samtidigt, än om man hade spelat helplansmatch. Föreningar med få antal spelare har nu 
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BESÖKSADRESS POSTADRESS KONTAKT 
Tjurhornsgränd 6, 3 tr 
121 63 Johanneshov 

Box 5204 
121 16 Johanneshov 

Tel.: +46 8 449 04 00 
e-post: info@swehockey.se 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 

möjlighet att delta i seriespel och många kommuner har möjlighet att få ett levande föreningsliv trots litet 

numerär av barn- och ungdomar på orterna.  

 

Vi ser redan nu tendenser att några distrikt i äldre åldrar uppåt U14 även dom har möjlighet att spela på 

detta sätt. Vi tror att detta blir en win-win för spelaren, föreningen och även kommunerna/ishallsägarna... 

Däremot så ser vi behovet av att spelarna får möjlighet till längre åkningar i träning och de ges den 

möjligheten vid planering av istid. 

 

Under de två senaste säsongerna har Svenska Ishockeyförbundet stöttat föreningarna med att täcka upp 

halva kostnaden för en sarg- och planavdelare i skumgummi som vi ser är en viktig del i att kunna 

genomföra matcherna. Dessa är också ytterligare bra verktyg att utveckla träningsformerna för våra 

ledare i föreningar. Avdelarna är lätta och smidiga att hantera för våra spelare och ledaren i vardagen och 

på match. Föreningarna har varit uppfinningsrika med att hitta bra sätt att förvara dessa för att uppta så 

liten plats i hallarna som möjligt. 

 

För att hålla igång 2–6 spelytor i de olika åldrarna behöver våra föreningar fler målburar. Behoven ser 

olika ut i de olika ishallarna och våra föreningar har god kännedom om vad just de behöver. 

 

Svenska Ishockeyförbundet har nu beslutat att införa en ny mindre målbur för de yngsta inför säsongen 

2022/23. Målburen som nu testas, kan förvaras inuti en fullstor målbur i ishallen och har måtten 100 cm x 

150 cm. Från hösten 2022 rekommenderas den nya mindre målburen på den minsta spelytan 1/6 dels 

plan (15 m x 20 m).  

 

Vi vill med detta informationsbrev be kommunerna att på bästa möjliga sätt planera in denna kostnad i 

budget och i dialog med föreningarna, se över vilka behov som finns i kommunernas ishallar för att kunna 

implementera de nya nationella spelformerna, fullt ut. Säsongen 22/23 är denna en rekommendation för 

att i framtiden vara ett krav då vi har full förståelse för att det ibland kan vara långa ledtider i kommunala 

budgetprocesser. 

 

Bifogat finner ni mer information om 

- Ramverk för barn- och ungdomsishockey 

- Praktiskt genomförande 

 

All information om svensk hockeys nya nationella spelformer finns även på 

 

 https://www.swehockey.se/Spelformer/  
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BESÖKSADRESS POSTADRESS KONTAKT 
Tjurhornsgränd 6, 3 tr 
121 63 Johanneshov 

Box 5204 
121 16 Johanneshov 

Tel.: +46 8 449 04 00 
e-post: info@swehockey.se 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-04-26 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 38 Kurser och konferenser 
KFN 2022/4 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om aktuella kurser och 

konferenser. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet lämna till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 

aktuella kurser och konferenser. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

04-13. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/4 

2022-04-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Social hållbarhet - från perspektivträngsel till perspektivgemenskap 2022-06-

15. 
 Inbjudan till - Barn- och funktionsrätt 2022: Hur arbetar vi för alla barns bästa? 2022-10-

12—13. 
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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. 

Social hållbarhet: från perspektivträngsel till 
perspektivgemenskap   
 

Arbetet för jämlikhet utgår från mänskliga rättigheter, folkhälsa och hållbarhet. I 
offentlig sektor förväntas vi arbeta utifrån flera dimensioner, rättighetsområden 
och politiska mål. Dessutom vet vi att arbetet behöver ta avstamp i varje unik 
människas förutsättningar och levnadsvillkor. Det ställer i sin tur krav på att 
horisontella frågor så som barnrätt, jämställdhet och funktionsrätt samordnas. Vi 
behöver ta oss från perspektivträngsel till en perspektivgemenskap.  
 
Länsstyrelsen bjuder därför in till en eftermiddag som fokuserar på arbete med 
horisontella perspektiv. Flera kommuner berättar under dagen om hur de med 
olika arbetssätt skapat bättre förutsättningar för att få arbetet att leva på tvären i 
organisationen. Dessutom presenterar Sveriges Kommuner och Regioner ett 
stödmaterial för arbetet med horisontella perspektiv och Länsstyrelsen lyfter 
möjligheten till fortsatt stöd. 
 
Målgrupp för dagen är alla som är verksamma som strateger, analytiker, chefer 
och förtroendevalda och arbetar med frågor inom folkhälsa, mänskliga 
rättigheter, barnrätt, funktionsrätt, jämställdhet, Agenda 2030 och/eller social 
hållbarhet. 

Tid 
15 juni 12.30-15.45 

Anmälan 
Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information 
kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig. 

Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats. Sista anmälningsdag är 10/6. Anmälan är 
kostnadsfri för alla deltagare. 

Kontakt 
Erik Lindqvist, Länsstyrelsen erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se  

Linnéa Björk, Länsstyrelsen linnea.bjork@lansstyrelsen.se  

Program 
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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 
 

 

12.30 Hur börjar vi resan från perspektivträngsel till 
perspektivgemenskap? 

Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

13.00 Samordning av horisontella perspektiv 

Magnus Jacobson, handläggare, Sveriges Kommuner 
och Regioner 

13.45 Paus 

14.00 Trollhättan har skapat ett politiskt driv på tvären 

Katarina Nyman, hållbarhetsstrateg, Trollhättans Stad 

Monica Hanson, kommunalråd och ordförande för 
utskottet för social hållbarhet, Trollhättans Stad 

14.25 Kungälv integrerar social hållbarhet i fysisk planering 

Johan Sjöholm, utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs 
kommun 

14.50 Paus 

15.05 I Borås samlas perspektiven i ett rättighetsnätverk  

Emma Lingefelt, mänskliga rättighetsstrateg, Borås Stad 

15.30 Fortsatt stöd från Länsstyrelsen 

Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

15.45 Avslut 
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Barn- och funktionsrätt 2022 
Hur arbetar vi för alla barns bästa? 
 

Var femte barn har någon form av funktionsnedsättning vilket ställer krav 
på att barn- och funktionsrättsarbetet möts. Det är också det offentliga 
Sveriges ansvar utifrån FN:s Konvention om barnets rättigheter och 
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Därför bjuder Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland in till en 
konferens med syfte att ge kunskap och exempel på hur ett sådant arbete kan 
bedrivas i kommun och region. Under konferensen får du ta del av goda exempel 
på hur teori kan omsättas till praktik. Du får också höra ledande experter berätta 
om nuläget och hur rättighetsfrågorna hänger ihop. Dessutom kommer du som 
deltagare tillsammans med experter i en caseövning få svara på den eviga frågan: 
hur gör vi då? 

Tid 
12:e oktober 13.00-16.00 

13:e oktober 09.00-12.00 

 
Konferensen riktar sig till dig som i kommun eller region arbetar gentemot barn 
och unga, exempelvis i skola, kultur och fritid, sjukvård med mera. Du som arbetar 
med barnrätt, funktionshindersfrågor, social hållbarhet, mänskliga rättigheter 
och/eller folkhälsa i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef är också 
varmt välkommen.  

Anmälan 
Konferensen kommer att genomföras digitalt och är kostnadsfri för alla deltagare. 
Länk och praktisk information skickas ut i god tid till dig som anmält dig. 

Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats. Sista anmälningsdag är 30:e september. 

 
Välkommen! 

Kontakt 
Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland linnea.bjork@lansstyrelsen.se 

Emma Melander Borg, Länsstyrelsen i Skåne emma.melander.borg@lansstyrelsen.se 

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholm katarina.Edlund@lansstyrelsen.se 

93

https://www.lansstyrelsen.se/5.3d03f2b3180029a41693a0ca.html
mailto:linnea.bjork@lansstyrelsen.se
mailto:emma.melander.borg@lansstyrelsen.se
mailto:katarina.Edlund@lansstyrelsen.se


 

 

 
Barn- och funktionsrätt 2022 
 
Program Dag 1 – 12:e oktober kl. 13-16 

13.00 Välkommen! 

13.15 Vad innebär barn- och funktionsrätt? 

Barnrätt och funktionsrätt hänger ihop men vad innebär det egentligen?  
 

Charlotte Palmstierna, utredare från Institutet för mänskliga rättigheter 
invigningstalar och sätter ljuset på två perspektiv som för sällan förs 
samman. 

13.45 – 13.55 Paus 

13.55 Levnadsvillkor hos barn och unga med funktionsnedsättning 

Barn och unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än 
andra barn och unga. Skillnaderna finns inom flera områden och får stor 
påverkan på möjligheterna att utvecklas. Under detta pass får vi ta del av 
hur kunskap och nya arbetssätt kan bidra till att stärka alla barn och ungas 
rättigheter. 
 

Maria Melin, utredare, Myndigheten för delaktighet 

14.10 Aktiv involvering i barn- och funktionsrättsarbete 

Länsstyrelserna ger en introduktion kring vad aktiv involvering innebär 
som rättighet och som metod för att genomföra barn- och 
funktionsrättsarbete. 

14.20 Exempel på barn- och funktionsrätt hos kommuner 

Eslövs kommun har, med stöd av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, 
utvecklat sin kapacitet att jobba med delaktighet och inflytande för barn 
och unga med funktionsnedsättning inom sitt arbete för en aktiv fritid och 
kultur i skolan för alla barn. Kommunen har jobbat i olika kompletterande 
spår på både en strategisk och övergripande nivå, samt på en praktisk 
nivå, för att inkludera barn och unga med funktionsnedsättning i 
verksamheter för alla barn. 
 

Helena Schönström, verksamhetschef, kultur- och fritidskontoret 
Susanne Persson, verksamhetschef, ungdomsverksamheten 
Tine Billing, barnkultursekreterare 
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14.35 Lund – inflytandecafé 

Lunds kommun arbetar sedan många år med ungdomsinflytande 
för att skapa större möjlighet för att unga att påverka i kommunen. 
Inflytandecafeerna är en plattform där även unga med erfarenhet av 
särskola kan påverka och göra sin röst hörd. 
 

Här får vi höra om hur Inflytandecaféet en gång startade, vad som pågår 
där och vilka tankar kommunen har inför framtiden  

14.55 – 15.10 Paus 

15.10 MFD om trygg i skolan och metoden trygghetsvandringar  

I projektet ”Skapa en trygg skola” genomförde Myndigheten för 
delaktighet trygghetsvandringar i tre högstadieskolor tillsammans med 
elever med funktionsnedsättning. Under detta pass får vi ta del av arbetet 
och metoden ”Trygghetsvandring” med fokus på hur en trygg skola kan 
öka förutsättningarna för elevernas studiemotivation och studiero. 
 

Myndigheten för delaktighet 

15.30 Unga experter hos Region Uppsala 

I Region Uppsala finns sedan 2015 ”Unga experter” på Akademiska 
barnsjukhuset. I rådet deltar barn och unga som experter utifrån sin 
kunskap och erfarenhet om sin sjukdom och vården på sjukhuset. Syftet 
är att genom involvering och dialog med unga förbättra barnsjukhusets 
verksamhet. 
 

Här får vi höra om hur rådet byggts upp, vilka vinster det medför 
verksamheten och hur de unga experterna upplever rådet. 
 

Martin Price, barnrättslig rådgivare, Barnombudet i Uppsala län 
Ella Furenborn, ung samordnare för rådet 

16.00 Avslut dag 1 

 

 
Program dag 2 – 13:e oktober kl. 9-12 

09.00 Inledning av dag 2 

09.15 See, listen and include – Participation for children and young people 
with disabilities in the Nordic countries 

Hur kan vi garantera rätten för alla barn och unga att vara delaktiga, att 
uttrycka sina åsikter och att bli hörda i alla frågor som rör dem? I detta 
pass lyfter vi särskilt delaktighet för barn och unga med funktionsned-
sättning och får inspiration av goda exempel från andra nordiska länder. 

Merethe Løberg, projektledare barn och unga, Nordiskt välfärdscenter 
Maria Montefusco, utredare, Myndigheten för delaktighet  
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09.55 – 10.10 Paus 

10.10  Men hur gör vi egentligen?  
Experter reder ut hur vi går från teori till praktik. 

Att genomföra barn- och funktionsrättsarbete är en stor utmaning som 
många av oss delar. Därför har vi satt samman en expertpanel från både 
myndigheter, kommun och civilsamhälle som tillsammans under 
programpunkten ska gå från teori till praktik. Tillsammans ska panelen 
lösa ett fiktivt case där också ni som deltagare har möjlighet att bidra.  
 

Deltagare i panelen är: 
 

▪ Ida Texell, kommundirektör, Upplands-bro kommun 

▪ Maria Melin, utredare, Myndigheten för delaktighet 

▪ Sophie Gestranius, nationell samordnare i barnrätt, Länsstyrelsen  

i Dalarnas län 

▪ Agneta Söder, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige 

10.50 – 11.00 Paus 

11.00  Kulturgaranti i Mölndals Stad 

Hur ger vi alla barn tillgång till kultur och fritid? Mölndals Stad har svaret 
och har till och med tagit fram en kulturgaranti för alla barn i kommunen. 
 

Sara Sivre, kultursamordnare barn och unga 
Jennifer Yannelli Dehlén, samordnare för barn och ungas inflytande 

11.20 Den barnkonventionella lekplatsen  

Konstfrämjandet i Bergslagen berättar om ett pågående arvsfondsprojekt 
som syftar till att undersöka hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i 
det offentliga rummet. I projektet arbetar man med alla barn, inklusive 
barn med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden är att arbeta 
utforskande genom konst och estetiska lärprocesser. 
  

Jelena Rundqvist, konstnär och projektledare, Konstfrämjandet  
i Bergslagen 

11.35  En brottarmatta utan gränser  

Satsningen syftar till att utveckla möjligheten att erbjuda brottning för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning. 
Ledare som vill erbjuda brottning till målgruppen erbjuds utbildning, 
nätverk och finansiellt stöd för att få förutsättningar att lyckas. När stödet 
från Allmänna arvsfonden är slut ska Svenska Brottningsförbundet, RBU, 
FUB samt Svenska Parasportförbundet fortsätta driva satsningen tills 
Parabrottning är en idrottsgren i Special olympics. 
 

Cem Celepli Atci, projektledare, Svenska brottningsförbundet  

11.50 – 12.00 Summering och avslut dag 2 
 

96



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-04-26 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 39 Information 
KFN 2022/3 

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

handlingarna. 

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

Fritidsenheten 

 Idrottsskolan genomförs vecka 26. 
 Sommarsimskola arrangeras veckorna 25 och 26. 
 Sommararena Bruksvilleparken kommer i år att genomföras i begränsad form eftersom 

det inte finns något statsbidrag för lovaktiviteter att rekvirera.  

Kultur- och biblioteksenheten 

 Ansökan om inköpsstöd för barn- och ungdomsböcker har skickats in till Kulturrådet. 
 Ansökan om stöd till Stärkta bibliotek för processledare för utveckling av Mellansjö-

samarbetet har skickats in till Kulturrådet.  
 Regeringen presenterade den 22 april en strategi för ett starkt biblioteksväsende. 
 Påsk på Turbinhusön arrangerades fredagen den 15 april. 

Besöksenheten 

 Turistbyrån bemannar incheckning och utcheckning för de lag som bokat boende under 
Giffcupen.  

 Outdoor Hökensås anordnade nätverksträff om samverkan och paketering av besöksmål 
den 5 april. 

 Ekmanska stiftelsen har beviljat 100 000 kr till projekt Gestilren. 

Folkhälsa 

 Föreläsningar och konstutställning på temat våld i nära relation har anordnats.  

Förvaltningen 

 Kommunens organisation för mottagande av flyktingar från Ukraina är pausad, men 
kommer att aktiveras när kommunen får uppdrag att ta emot flyktingar. 

 En skrivelse från delar av kultur- och fritidsförvaltningens personal har inkommit.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-04-26 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-13. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/3 

2022-04-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Information 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens deltagande i styrelser. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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