
 1/2 

 
Kultur och fritidsnämnden 

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

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

KALLELSE 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-12-14 kl. 09:00 
Plats: EnTrappaNer, Bibliotekshuset 
Justerare: Lisa Öhgren (S)  
 
Gruppmöten  
Majoriteten kl. 08:30 
Oppositionen kl. 08:00 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Anneli Sandstedt (C) ordförande, Bengt Karlsson (S) vice ordförande, Michelle 
Hjerp Holmén (S), Lisa Öhgren (S), Lars-Ove Larsson (V), Per-Erik Vrang (M), 
Christina Forsling (SD). 
 
Ersättare 
Ulla Brissman (S), Asem Alkordi (S), Christopher Vipond (MP), Halina 
Gustavsson (L), Lisa Andersson (M). 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 
 

Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende november månad år 2021 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 
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2 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- 
och fritidsnämnden för år 2022 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
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www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-06 
 
Ärendenummer 
2021/116 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende november månad år 2021 
 
Ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 
2021. 
 
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En 
stor del av nämndens budget är intäktsfinansierad och detta har påverkat 
både ekonomi och verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden haft 
möjlighet att vidta åtgärder fullt ut. Orsaken är främst covid-19-pandemin och 
möjligheten för ett säkert öppnande. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november 

månad år 2021. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 98/2021 ”Beslut om 

uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende 
november månad år 2021”, 2021-11-30. 

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

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller 
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i 
förhållande till nämndens budget. 
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har 
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive 
rapport. 
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2 Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En stor del av 
nämndens budget är intäktsfinansierad och detta har påverkat både ekonomi och 
verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden haft möjlighet att vidta åtgärder fullt ut. 
Orsaken är främst covid-19-pandemin och möjligheten för ett säkert öppnande. 
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3 Ekonomi 

En stor del av kultur- och fritidsnämndens budget är intäktsfinansierad. Under 2021 har 
nämndens verksamheter inte kunnat hålla öppet i normal utsträckning för allmänheten. 
Nämndens lokaler har heller inte kunnat hyras ut i normal omfattning. Sammantaget 
påverkar detta både ekonomi och verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden haft 
möjlighet att vidta åtgärder fullt ut. 

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 är ett underskott mot budget 0,5 miljoner 
kronor. Avvikelsen motsvarar 1,4 procent av nämndens budgetram för år 2021. 

Det beräknade underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin. 

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (oktober 2021). 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

 34,5 34,5 34,5 35 x x 35 35 35 35  

Budgetr
am 

 34,5 34,5 34,5 34,5   34,5 34,5 34,5 34,5  

Avvikels
e (mnkr) 

 0,0 0,0 0,0 -0,5   -0,5 -0,5 -0,5 -0,5  

Avvikels
e (%) 

0 0 0 0 -1,4 0 0 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 0 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 5 739 7 739 -2 000 6 847 

Verksamhetens kostnader -40 717 -42 217 1 500 -40 371 

- varav personalkostnader  -21 676 21 676 -19 534 
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Verksamhetens nettokostnader -34 978 -34 478 -500 -33 524 

Budgetram 34 478 34 478 0 33 210 

Nämndens avvikelse -500 0 -500 -314 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska genomföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• Verksamhetsflytt av Barnens hus och samordning av besöksverksamheter i 
Vulcanen. 

• Verksamhetsflytt av öppen ungdomsverksamhet och samordning i bibliotekshuset. 

Under januari – november har iordningställande av verksamhetslokaler pågått. Barnens hus 
har lämnat Samrealskolan och den öppna ungdomsverksamheten öppnade under augusti i 
bibliotekshuset. 

Förvaltningen kan konstatera att de ekonomiska effekterna av vidtagna åtgärder hittills inte 
går att bedöma fullt ut. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• att beslutade anpassningsåtgärder avseende flytt/omorganisation/förändring av 
öppen ungdomsverksamhet genomförs enligt plan och får full effekt. 

• att besöksverksamheterna på Vulcanen öppnar i början på 2022. 

• att det fortsatta intäktsbortfall som beror på pandemin kommer vara mer långvarigt 
och därmed större än tidigare bedömning. Samt att förmågan att minska 
personalkostnader och övriga kostnader i samma utsträckning inte kommer att vara 
möjlig. 

  

Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin 

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader   

Minskade intäkter  2 000 

Utökade statliga bidrag -92 -100 

Övrigt   

Total påverkan -92 1 900 

   

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter påverkas av covid-19-pandemin vilket medför: 

• Minskade inträdes- och försäljningsintäkter på badhuset och i 
besöksverksamheterna, som betraktas som ej nödvändiga kommunala verksamheter 
och därför varit stängda för allmänheten. 

• Minskade hyresintäkter i bibliotekshuset och Saga teaterbiografen med anledning av 
restriktioner för allmänna samlingar. 

• Avbokningar och minskade hyresintäkter med anledning av antalsrestriktioner på 
Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad. 

Kultur- och fritidsnämnden har erhållit utökade statliga bidrag om 92 tusen kronor, vilket 
avser att delvis kompensera för sjuklönekostnader. 

  

Åtgärdsplan 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att avvikelsen som helt beror på pandemin inte fullt ut 
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går att parera med kostnadsminskningar i samma utsträckning. Nämndens verksamheter har 
öppnat för besök igen så fort det har varit möjligt. 

De åtgärder som görs löpande och så även under pandemin är att bemanning minskas 
genom stor återhållsamhet med att anställa timvikarier och att ej ersätta ordinarie personal 
vid längre planerad frånvaro. Därmed minskar personalkostnaderna. 

Ytterligare åtgärder än de som nämns ovan skulle påverka förmågan att vid ökad efterfrågan 
kunna vara redo att möta en ökad besöksfrekvens och ökad efterfrågan på nämndens 
verksamheter. 

  

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/116 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende 
november månad år 2021. 
 
Helårsprognosen är inte färdigställd. En muntlig genomgång och en preliminär 
prognos redovisas vid arbetsutskottets sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 

fritidsnämnden avseende november månad år 2021”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-18. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/103 

§ 99 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
verksamhetsplan och detaljbudget för år 2022. 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna förslag till investeringsbehov för år 2023-2033. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2022.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
verksamhetsplan och detaljbudget för år 2022. 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
förslag till investeringsbehov för år 2023-2033. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 

fritidsnämnden för år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 
2021-11-18. 

✓ Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 
2022. 

✓ Nyckeltal KFN 2022. 
✓ Analys 10-åriga investeringsbehov - 2023-2033. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-18 
 
Ärendenummer 
2021/103 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- 
och fritidsnämnden för år 2022 
 
Ärendet 
Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2022.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 

2022. 
✓ Nyckeltal KFN 2022. 
✓ Analys 10-åriga investeringsbehov - 2023-2033. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och 
detaljbudget för år 2022. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
investeringsbehov för år 2023-2033. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsplan och budget 2022 3(22) 

1 Inledning 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa 
upp kommunens arbete med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och 
omvårdnadsnämnden uppdras att formulera verksamhetsmål som omsätter 
kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till konkret 
utvecklingsarbete. 

Nämnden ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat 
nämnden genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter 
inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin 
verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till sina 
verksamheter. 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 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. I övrigt hänvisas till 
kommunens ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 

I strategisk plan och budget för 2022 så återfinns följande viljeinriktning för kultur- och 
fritidsnämnden: 

"Tidaholms kommun ska erbjuda ett brett utbud av verksamhet inom områdena folkhälsa, 
kultur, fritid och turism. Kommunen ska ha en god relation till det lokala föreningslivet och 
vara ett stöd för och naturlig samarbetspartner till föreningar, organisationer och enskilda 
ideella krafter.  

Vi ska säkerställa att egna verksamheter håller en hög kvalitet som är till nytta och glädje för 
kommunens invånare. Tillsammans med näringslivet och andra aktörer ska kommunen 
anordna och stötta arrangemang för att stärka Tidaholms kommuns attraktionskraft.  

Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens attraktionskraft och förutsättningar för 
framtida utveckling. Därför ska kommunen prioritera några strategiska objekt de närmsta 
åren för att skapa en långsiktig hållbarhet och utökade möjligheter för kommunens föreningar 
att ha tillgång till anpassade anläggningar." 
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Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsplan och budget 2022 4(22) 

2 Nämndens uppdrag 
Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara 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 ärenden enligt Spellagen (2018:1138), Bibliotekslagen (2013:801), 
Museilagen (2017:563) och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § Skuldsatta 
personer. 

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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

• Fördela bidrag till studieförbund och föreningar inom kultur- och fritidsområdet 
• Idrottshallar och anläggningar 
• Inomhusbad 
• Vandringsleder 
• Fiskevårdsfrågor 
• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar 
• Ungdomscafé 
• Besluta om stipendier inom nämndens verksamhetsområde 
• Folkbibliotek 
• Teaterbiografen 
• Museum 
• Barnens hus-verksamheten 
• Främjande av besöksnäringen 
• Konsthall och övrig verksamhet på Turbinhusön samt Bruksvilleparken 
• Allmänkultur 
• Kommunens konstsamling 
• Handlägga och vara delaktig i konstnärlig utsmyckning av byggnader och 

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

planeringen 
• Stödjande av lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet 
• Leda och ha samordningsansvar för kommunens folkhälsoarbete 
• Budget- och skuldrådgivning 
• Registreringslotterier 
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2.1 Förvaltning 
Varje nämnd har en förvaltning till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag. 

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

Dessa enheter bistår nämnden med utredning, planering och genomförande av 
verksamheten. Verksamheten bedrivs av kommunen anställd personal. 
Folkhälsoenheten består av en folkhälsostrateg, som är anställd av Västra 
Götalandsregionen. Alla enhetschefer, verksamhetsledare och arbetsledare samt 
strategiska funktioner ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av 
förvaltningschefen. 
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2.2 Personal 
Kultur- och fritidsnämnden har en personalgrupp med differentierad sammansättning 
med hänsyn till kön, ålder och bakgrund. Personalen har rätt kompetens och 
kontinuerlig fortbildning erbjuds. I en liten personalgrupp är hög flexibilitet och bred 
kompetens viktiga faktorer. Pensionsavgångar kommer löpande, men förvaltningen 
bedömer att möjligheterna att återrekrytera är goda. Andelen personal med 
bidragsanställningar motsvarar knappt en tredjedel av förvaltningens totala 
personalgrupp. Statistiken för sjukskrivningar och sjukfrånvaro blir missvisande i en 
liten personalgrupp, då enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i statistiken. 
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2.3 Omvärldsanalys 

Närvärld 

• Föreningslivet har behov av lokaler som är anpassade efter deras behov.  
• Covid-19-pandemin har inneburit ett ökat behov och en ökad efterfrågan på 

digitala tjänster och mötesplatser. För kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter gäller att följa och möta samhällsutvecklingen kring digitalisering 
och förändrade beteendemönster. 

• Det finns en överhängande risk att många unga inte hittar tillbaka till 
föreningslivet efter covid-19-pandemin med negativa följder för folkhälsan 
kombinerat med redan starka trender av minskat föreningsengagemang bland 
äldre ungdomar. 

• Folkhälsoarbetet har även utmaningar när det gäller tillgång till mötesplatser, 
som har en positiv inverkan på socialt deltagande i samhället, känsla av 
meningsfullhet, tillit och trygghet. En trygg skolgång och en meningsfull 
sysselsättning samt psykisk hälsa. 

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

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

• För besöksverksamheten pekar trenden mot att fler och fler söker information 
digitalt och på den plats de befinner sig. Under 2020 och 2021 uteblev många av 
de utländska turisterna som istället ersattes av hemestrande svenska besökare. 
En utmaning är att locka tillbaka de gamla och samtidigt behålla de nya. Det är 
således viktigt att turistbyrån stöttar besöksnäringsföretagen i frågor som rör 
digital närvaro samt sprider broschyrmaterial och kartor till InfoPoints och 
andra strategiska platser med många besökare. 

• Kultur- och fritidsverksamheten har behov av och bidrar till att öka samverkan 
med andra kommuner och med andra förvaltningar för att kunna utveckla och 
förbättra verksamheten. 

Omvärld 

• Lag om Budget- och skuldrådgivning, Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § 
Skuldsatta personer. Det finns en ökande trend av skuldrådgivningsärenden. 

• Museilagen (2017:563) ställer krav på museiverksamheten i form av kompetens, 
tillgänglighet, publik verksamhet och förvaltning av samlingarna. Muséet möter 
ökade kostnader för arkivprogram och möjlighet att kunna tillgängliggöra 
samlingarna digitalt. 
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3 Verksamhetsmål 
Nämndens verksamhetsmål knyter an till kommunfullmäktiges strategiska och 
finansiella mål. Varje strategiskt mål är knutet till ett antal globala mål i Agenda 2030. 
Nämndens verksamhetsmål bidrar på så sätt även till kommunens arbete med FN:s 
globala mål. 

Kommunfullmäktiges mål är fördelade på sex målområden: 

• Attraktiv kommun 
• Medborgare i fokus 
• Ett starkt och växande näringsliv 
• Ett miljömässigt hållbart samhälle 
• Attraktiv arbetsplats  
• God ekonomi.  

Chefer inom förvaltningen har möjlighet att sätta upp enhetsmål som syftar till att bidra 
till nämndens verksamhetsmål. 
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3.1 Målområde: Attraktiv kommun 

Strategiskt mål 

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

3.1.1 Tidaholms medborgare upplever att Tidaholm har bra 
fritidsmöjligheter och kulturutbud. 

Strategi 

Kultur- och fritidsnämnden ska genom samverkan med andra aktörer verka för goda 
livsmiljöer, det livslånga lärandet och ett rikt kultur- och fritidsliv. För att höja andelen 
medborgare som upplever att Tidaholm har bra fritidsmöjligheter och kulturutbud ska 
möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen utvecklas och tillgången till 
idrottsevenemang och kulturevenemang förbättras. 
 
Tidaholms kommun har ett rikt föreningsliv, som erbjuder ett stort utbud av 
fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden ska stödja föreningslivet med bokning av 
idrottsanläggningar och fördela anläggningsbidrag samt tillhandahålla ett öppet och 
tillgängligt badhus, idrottshallar och ishall.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla kulturutbudet och stimulera till kulturellt 
deltagande genom samverkan med andra aktörer och bidrag till kulturföreningar och 
dess verksamheter runt om i kommunen samt erbjuda ett brett kulturutbud med 
bibliotek, museum, Barnens hus och kulturarrangemang.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att främja en god fysisk, psykisk och social 
hälsa på lika villkor och förebygga ohälsa hos barn och vuxna, genom att bland annat 
sprida information om barns rättigheter. Inspirera och motivera till mer motionsidrott 
och tävlingsinriktade idrotter för att bredda målgruppen i samverkan med 
Folkhälsorådet. Erbjuda ett rikt friluftsliv genom underhållna vandringsleder. Sprida 
kunskap och kännedom om kommunens budget- och skuldrådgivning för att minska 
antalet ärenden hos kronofogden. 
 
Agenda 2030 Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar och mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egenmakt. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Saga-biografen antal 
aktiviteter/bokningar 

206 86  200 

Utlån per invånare 5,9 5,3 2,4 6 

Utlån av barnlitteratur 12,2 12,6 5,5 13,5 

Museivisningar för vuxna 16 1 3 20 

Musevisningar för barn 34 0 2 30 

Simskoledeltagare (antal) 178 0  200 
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Barnens husbesök 7 117 3 778 0 8 000 

Tidaholmssökningar i 
Mellansjös bibliotekskatalog 

50 312 50 692 25 914 35 000 

Badhusbesök 42 994 23 437  55 000 

Biblioteksbesök 72 518 68 618 21 719 75 000 

Museibesök 4 800 348 150 5 000 

Turistbyrå, antal e-besök 54 310 49 481 45 027 45 000 

Turistbyråbesök 8 754 1 599 460 12 000 

Ungdomsverksamhetsbesök 11 600 8 000  15 000 

Beläggningsgrad Gamla 
Köpstad 

73 % 41 % 39 % 82 % 

Bibliotek, kulturliv och 
mötesplatser 

- -  - 

Idrott, motion och friluftsliv - -  - 

Antal som går på 
vandringsleder 
(uppskattning) 

111 180 120 000  76 000 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar 

35   38 

Förändring av 
verksamhetsbidrag 

-1,2 % 4,2 % 7,3 % 0 % 

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

Strategi 

Alla nämndens verksamheter ska upplevas som trygga och ska arbeta för att öka 
tillgängligheten och generösa öppettider med särskilt fokus på barn och unga.  
 
Nämndens mötesplatser ska utvecklas för att möta nya behov och bli mer inkluderande 
med personal med rätt kompetens och i samverkan med övriga förvaltningar. 
 
Den öppna ungdomsverksamheten ska vara en samlingspunkt för ungdomar med 
meningsfulla fritidsaktiviteter genom delaktighet med ungdomarna efter deras behov. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Badhusets öppettimmar 1 849 1 321  1 900 

Badhusets öppettimmar 
kvällar och helger 

504,5 312  550 

Bibliotekets 
öppettimmar 

1 739 1 951 811 1 600 

Bibliotekets 
öppettimmar kvällar 
och helger 

278 305 57 300 

Ungdomsverksamhetens 
öppettimmar 

1 643 1 480  1 700 
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Ungdomsverksamhetens 
öppettimmar kvällar 
och helger 

852 690  800 

Vulcanens öppettimmar 1 524 1 239 771 1 600 

Vulcanens öppettimmar 
kvällar och helger 

245 143 100 200 
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3.2 Målområde: Medborgaren i fokus 

Strategiskt mål 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet. 

3.2.1 Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra 
medborgardialoger i viktiga frågor 

Strategi 

Verksamheterna ska jobba med att bjuda in till olika former av samrådsgrupper för att 
tillsammans utveckla verksamheten och öka inflytandet. Särskilt fokus ska vara på att 
göra barn och unga delaktiga i verksamheten.  
 
Alla verksamheter ska jobba med bemötande/värdskap för att öka kundnöjdhet och alla 
verksamheter ska vara tillgängliga! 
Enligt antagen riktlinje för synpunktshantering är förvaltningen ansvarig för att 
synpunkter datumsätts, registreras och hanteras enligt gällande rutin. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Andel synpunkter som 
besvarats inom 10 
dagar 

94 % 100 % 100 % 100 % 

Antal  barn som fått 
tycka till 

161 109  145 

Antal aktiviteter där 
ungdomar har varit 
delaktiga i 
genomförandet 

   12 

Antal genomförda 
medborgardialoger 

2 0  3 

Andelen 
barnrättsbaserade 
beslutsunderlag 

65 % 90 % 89 % 90 % 

Tillgänglighetsanpassade 
lokaler 

 Nej  Nej  Ja  Ja 
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3.3 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Strategiskt mål 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

3.3.1 Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska vara 
miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas 

Strategi 

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem för att bygga upp det systematiska 
miljöarbetet med regelbundna revisioner. Hela förvaltningen ska vara miljödiplomerad. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har flera olika typer av verksamheter i Tidaholms kommun 
samt även i Varbergs kommun. Att ha ett hållbart förhållningssätt, alltid ta miljöhänsyn 
och följa miljölagstiftningen är en självklarhet och ska vara en central del i alla 
verksamheter. Nämnden vill även arbeta för att uppmuntra föreningslivet till att 
samverka för ökad hållbarhet. 
 
Gemensamma åtgärder för att förebygga och minska förvaltningens miljöpåverkan är: 
 
- Återbruk i form av utlåning och bortskänkning av böcker samt återanvändning av 
textilier, möbler, skyltar, material, pynt med mera 
- Informera allmänheten om nämndens miljöarbete 
- Minimera användningen av plast och engångsmaterial 
- Uppmuntra personal att följa kommunens resepolicy och erbjuda elcykel 
- Uppmuntra personal att gå, cykla eller åka kollektivt till och från arbetet 
- Göra samlade inköp för att minska mängden transporter och emballage samt 
minimera antalet beställningstillfällen 
- Öka mängden lokalproducerade livsmedel 
- Enhetlig avfallssortering i hela förvaltningen både internt och externt för allmänheten 
samt minimera matavfall och svinn 
- All personal ska vara miljöutbildad och bli miljömedvetna 
- Miljöpolicyn ska kommuniceras på hemsidan 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Uppfyller kraven för 
miljödiplomering 

 Ja  Ja  Ja  Ja 

Antal mil med bil i 
tjänsten 

   2 000 
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3.4 Målområde: Ett starkt och växande näringsliv 

Strategiskt mål 

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

3.4.1 Utveckla besöksnäringen genom att stötta 
idrottsevenemang, kulturevenemang och friluftsliv på 
Hökensås 

Strategi 

Ett starkt civilsamhälle kan vara en förutsättning för näringslivet. Tidaholms kommun 
har ett rikt föreningsliv, som erbjuder ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Viktiga 
återkommande idrottsarrangemang är Giff-cupen och U6 Cycle tour. Nämnden ska 
stötta kulturella och kreativa näringar bland annat genom att genomföra Konstnatten 
och Kräftivalen samt utveckla Turbinhusön, som en levande sommaroas i centrala 
Tidaholm.  
 
Turistbyråns uppdrag är att sprida information om aktiviteter, sevärdheter, evenemang, 
boende med mera i Tidaholms kommun. Turistbyrån ska vara en auktoriserad grön-vit 
turistbyrå enligt Visitas krav och underhålla skyltar för stadsvandring. Turistbyrån ska 
stötta besöksnäringsföretagen i deras arbete. Turistbyrån i samverkan med Skaraborgs 
kommuner och Turistrådet Västsverige ska jobba med strategiska besöksfrågor och 
besöksnäring, samt i samverkan med Hjo, Habo och Mullsjö utveckla Hökensås-
området som besöksmål. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Antal besökare på 
Konstnatten 

16 869 10 935  20 000 

Antal utställare på 
Konstnatten 

   90 

Antal besök på Turbinhusön 39 167 32 725  33 000 

Antal besökare och sålda 
fiskekort 

325 000 325 000  330 000 

Antal besökare till 
idrottsarrangemang, U6 & Giff-
cupen 

15 600 0  17 000 

Antal evenemang 
marknadsförda via 
www.vastsverige.com/tidaholm 

867 420 123 800 
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3.5 Målområde: Attraktiv arbetsplats 

Strategiskt mål 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

3.5.1 Främja delaktighet och ett gott arbetsklimat 

Strategi 

I alla nämndens verksamheter ska informationsspridningen förbättras för att öka 
känslan av delaktighet.  Förvaltningen behöver satsa på team-building och 
värdegrundsarbete för att stärka känslan av gemenskap och meningsfullhet i arbetet.  
Fokusera på alla medarbetares individuella utveckling och möjlighet till 
kompetensutveckling. 
 
Enligt medarbetarenkäten upplever några medarbetare dålig fysisk miljö & stress. 
Därför är det prioriterat att genomföra de åtgärder, som framkommer vid 
skyddsronder. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Medarbetarenkäten 
(information) 

3,9 - 3,86 - 

Sjukfrånvarostatistik 4,2 % 4,7 % 8,7 % 4,5 % 

Andelen 
tillsvidareanställda 
som arbetar heltid 

84 % 88 % 87 % 89 % 

Arbetsklimat enkät 
Health Watch 

   68 
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3.6 Målområde: God ekonomi 

Finansiella mål 

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

3.6.1 Verksamhetsmål: Nämndens budget ska vara i balans 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2022 

Resultat i avvikelse 
från budgetram 

0,5 % -0,9 %  0 % 

Nämndresultat, 
avvikelse mot 
budget (andel %) 

   0 % 
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4 Nämndens budget 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. Nämnden har beslutat hur driftsbudgeten ska fördelas till nämndens olika 
verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. Nämndens 
investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess investeringsmedel 
under året. 
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4.1 Driftsbudget 
Kultur- och fritidsnämnden har för år 2022 tilldelats en budgetram om 34,7 miljoner 
kronor till nämndens driftsbudget. 

Budgetram per år 

Belopp (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 34 478 34 734 35 864 36 370 

Årlig förändring (tkr) 1 268 256 1 130 506 

Årlig förändring (%)  0,7 % 3,3 % 1,4 % 

Den budgetram som tilldelats nämnden är beräknad dels utifrån resursfördelning och 
dels kommunfullmäktiges beslut om riktade anpassningar respektive prioriteringar 
utöver resursfördelningen. Inför 2022 har kommunfullmäktige inte beslutat om 
generella anpassningar. 

Kultur- och fritidsnämnden har för 2022 fått riktade prioriteringar om 3,25 miljoner 
kronor som ligger budgeterade under finansförvaltningen. 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av 
näringslivsenheten som läggs under kultur- och fritidsnämnden återfinns under 
verksamhetsförändringar. Det beloppet som skjuts till nämndens budgetram avser att 
bekosta Tidaholm i centrum. 

De riktade budgetprioriteringarna för de kommande 3 åren omfattar medel som 
avsätts under finansförvaltningen och förs över till nämnden när kostnaderna uppstår: 

• 1,5 miljoner årligen avsätts för drift- och verksamhetskostnader för 
Idrottshallen, som utöver skolidrott, ställs till förfogande för föreningslivet. 

• 1,25 miljoner för år 2022 och sedan 2,5 miljoner årligen för år 2023-2024 
avsätts för ökade kapitalkostnader till följd av renovering av badhuset 
Forshallen. 

• 0,25 miljoner för år 2022 och 0,5 miljoner årligen för år 2023-2024 avsätts för 
ökade kapitalkostnader till följd av renovering av Rosenbergs ishall. 

• 0,25 miljoner för år 2022 och 0,5 miljoner årligen för år 2023-2024 avsätts för 
ökade kapitalkostnader till följd av renovering av konstgräsplanen. 

  

Belopp (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 34 478 34 734 35 864 36 370 

Varav     

Resursfördelning 34 678 34 468 35 592 36 093 

Verksamhetsförändringar - 266 271 277 

Riktade budgetprioriteringar     

Riktade anpassningar -200    

Investeringsprojekt och tillkommande 
driftskostnader (reserverade under FIN)  3 250 5 100 5 200 

4.1.1 Detaljbudget 

Inför 2022 har nämnden ett underskott på 0,5 miljoner kronor, enligt prognosen 
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daterad oktober 2021. Eftersom avvikelsen helt beror på intäktsbortfall på grund av 
pandemin, så för planeringen av detaljbudgeten avseende år 2022 så antas eventuella 
kommande pandemirelaterade intäktsbortfall och kostnadsökningar inte påverka. 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

• att 2022 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade) 

• att verksamheterna har bibehållna ambitionsnivåer 
• att personalkostnaderna bygger på verksamheternas planerade 

bemanningsbehov i de nya verksamhetslokalerna, dvs samordning av personal 
och arbetsuppgifter är inkluderde  

• att lönerevisionen för år 2022 är beräknad till 2,5 procent 
• att verksamhetskostnader såsom inköp inte indexeras utan ligger kvar på 

samma nivå som föregående år 
• att Vulcanen öppnar sin besöksverksamhet 1 januari 2022 
• att samtliga nettokostnader för Idrottshallens verksamhet täcks av 

finansförvaltningen för 2022 och framåt 
• att flytt verksamhetskostnader för Tidaholm i centrum ska genomföras för hela 

året och innebär ett ramtillskott på 266 tusen kronor 
• att de investeringsprojekt som finns budgeterade i investeringsplanen för 2022 

avseende ishallen, idrottshallen, konstgräsplanen, badhuset kommer vid 
färdigställande att generera ökade kapitalkostnader.  Nämnden förutsätter och 
planerar för att de ökade kapitalkostnaderna oavsett storlek kommer att 
tillskjutas från finansförvaltningen 2022 och framåt.  Detta för att övriga 
verksamheter skall bedrivas utan ekonomisk påverkan.  

• att eventuella riktade bidrag och kostnader ligger utanför detaljbudgeten 

Nämndens budget är fördelad på de olika verksamheterna enligt nedan tabell. 

  

  Helår 
2020 

Helår 
2021 

Helår 
2022  2021 Bud jmf med 

2022 budget 

 Budget Budget Budget  tkr % 

Kultur- och fritidsnämnden 487 517 487  - 30 -5,8% 

 Kultur- och fritidsnämnden 487 517 487  - 30 -5,8% 

Kultur- och fritidsförvaltning 3 102 3 244 3 278  34 1,1% 

 Förvaltningsledning 3 102 3 244 3 278  34 1,1% 

Kulturverksamhet 10 042 10 321 10 943  622 6,0% 

 Allmän kultur 3 264 3 360 3 537  178 5,3% 

 Budget- och skuldrådgivning 395 407 474  67 16,4% 

 Bibliotek 4 817 4 796 5 001  205 4,3% 

 Öppen ungdomsverksamhet 1 565 1 758 1 932  173 9,9% 

Fritidsverksamhet 13 852 14 951 14 616  - 335 -2,2% 

 Fritid 3 836 4 126 4 110  - 16 -0,4% 

 Idrottshallar (inkl konstgräs) 5 735 6 243 5 978  - 265 -4,2% 

 Badhus 4 281 4 582 4 528  - 55 -1,2% 

Besöksverksamhet 5 727 5 445 5 409  - 35 -0,6% 

 Barnens Hus 1 979 2 036 1 727  - 309 -15,2% 

 Museum 2 459 1 994 1 964  - 30 -1,5% 
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  Helår 
2020 

Helår 
2021 

Helår 
2022  2021 Bud jmf med 

2022 budget 

 Turistbyrå 1 290 1 415 1 453  38 2,7% 

 Centrum- och 
besöksnäringsutveckling   266  266  

Total
t  33 210 34 478 34 734  256 0,7% 

  

De bidrag som nämnden beviljar till föreningar och stiftelser ligger inkluderade under 
respektive verksamhetsområde. 2021 ökade bidragsbudgeten med 0,3 miljoner kronor 
jämfört med 2020. 

Den totala bidragsbudgeten 2022 uppgår till 5,0 miljoner kronor och motsvarar 14 
procent av nämndens totala budget. 2022 års budgeterade belopp återfinns inom 
parantes. 

• bidragen SISU Idrottsutbildarna och studieförbunden (1,0 miljon kronor) 
• föreningsbidrag till kulturföreningar (0,65 miljoner) 
• föreningsbidrag till idrottsföreningar (3,35 miljoner kronor) 

4.1.2 Åtgärdsplan 

Kultur- och fritidsnämnden tog i december 2019 beslut om effektiviseringar för 2020 
och 2021 i form av samlokaliseringar och anpassningar avseende 
verksamhetsvaktmästarna. Dessa åtgärder beräknas vara genomförda och få full 
ekonomisk effekt till 2022. 

Då den senaste prognosen för 2021 indikerar en budget i balans exklusive 
pandemieffekter, så bedöms att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga för att inrymma 
nämndens verksamheter inom den tilldelade budgetramen för 2022. 
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4.2 Investeringsbudget 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och 
budget för 2022 – 2024. I april 2022 beslutar kommunstyrelsen om eventuell 
ombudgetering av medel utifrån investeringsprojektens utfall år 2021. 

Kommunfullmäktige har för år 2022 tilldelat 1,0 miljoner till kultur- och 
fritidsnämndens investeringsbudget. 

Investeringsbudgeten för 2021 var uppdelad i två delar, dels inventariebudget och en 
investering i ny ismaskin. 

  

Belopp (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Investeringsanslag 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ismaskin 1 300    

Inventariebudgeten avses användas för att verksamheternas inventarier och utveckling 
av lokaler. 

Avseende ismaskin så är en samlad bedömning att det är lämpligast att avvakta en 
upphandling av ny ismaskin till 2023. 

Ytterligare så återfinns under samhällsbyggnadsnämnden flera investeringsprojekt som 
omfattar kultur- och fritidsnämndens verksamheter, där utöver planerat 
fastighetsunderhåll av verksamhetslokalerna så avsätts medel i investeringsplanen för 
2022-2024 för. 

• Anpassningar av Idrottshallen, vilket frigör ytterligare attraktiva träningstider i 
kommunens övriga tre fullmåttshallar vilket bidrar positivt till 
inomhusidrotternas utveckling och verksamhet. 

• Renovering av badhuset Forshallen då den äldsta bassängen i badhuset är i stort 
behov av renovering. Genom att även tillföra en höj- och sänkbar botten 
förbättras möjligheterna för personer med funktionsvariationer att utnyttja 
badanläggningen. 

• Renovering av Rosenbergs ishall, som avser att omfatta byte av rörsystem 
inklusive anläggande av betongplatta samt byte av träsargen. Dessa åtgärder 
medför en minskad olycksrisk, idag orsakad av den gamla sargen, vilket hotar 
att kunna innebära stopp för användande. Åtgärden medför också en enklare 
ishantering och viss energibesparing. Arenan kan efter denna åtgärd även 
användas sommartid för annan verksamhet. 

• Renovering av konstgräsplanen, som är i behov renovering men prioriteringen 
innebär också åtgärder för att minska den miljöpåverkan som konstgräsplanen 
orsakar 

  

34



Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsplan och budget 2022 22(22) 

5 Personal 
Nämndens driftsbudget påverkar antalet helårsarbetare. Tabellen nedan redovisar hur 
många helårsarbetare nämnden planerar att förvaltningen har under verksamhetsåret. 
Tabellen visar även i vilken mån antalet helårsarbetare påverkas av volymförändringar 
(till exempel vad gäller antal elever, brukare, besökare eller ärenden) samt 
verksamhetsförändringar. 

Antal helårsarbetare 

  2019-12-
31 

2020-12-
31 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Antal helårsarbetare 40,6 38,8 40,5 39,7 39,7 39,7 

Varav       

Volymförändringar       

Verksamhetsförändringar       
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Nettokostnad per invånare enligt Kolada.  
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt dividerat med antal 
invånare totalt 31/12.   

Utfall Jmf 2020  Nyckeltal 
 

2016 2017 2018 2019 2020 C7 Riket 
Allmän kulturverksamhet 450 483 683 675 646 248 426 

Allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar. Även kostnader och intäkter för musei-
verksamhet redovisas här. 
Bibliotek 395 393 379 405 462 545 452 

Bibliotek för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier 

Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet 152 154 169 146 155 200 242 

Fritidsgårdar, fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande, avser 
samtlig regi 
Allmän fritidsverksamhet 308 305 328 301 335 307 264 

Allmän fritidsverksamhet inklusive stöd till fritidsföreningar.  

Idrotts- och fritidsanläggningar 106
8 

982 112
4 

853 834 915 1090 

Idrotts- och fritidsanläggningar, såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och fritidsanläggningar samt 
småbåtshamnar. 
Turistverksamhet 89 80 73 107 107 146 76 

Kommunens turistverksamhet som till exempel camping, stugor, liftar och turistinformation. Avser samtlig 
regi. 

 Stöd till studieorganisationer 78 78 78 78 78 28 53 

 TOTALT 254
0 

247
5 

283
4 

256
5 

261
7 

2389 2603 

 
Ökningen från 2018 inom kulturverksamheten beror främst på att Barnens hus rappor-
teras som kulturverksamhet och tidigare rapporterades som AME-verksamhet. 
 
Siffrorna för 2018 är korrigerade jämfört med KOLADA enligt nedan: 

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

1. Först välj vilken slags investering som avses och lägg till den under den rubriken i nästa flik i arbetsboken. 

Reinvestering - återinvestering, ej utökad funktionalitet

Rationaliseringsinvestering - investering som innebär att verksamhet kan bedrivas mer effektivt, samordningsvinster, 

Nyinvestering - ny och utökad funktionalitet

Exploateringsinvestering - investering för iordningställande av industri och bostadsområden 

2. Fyll sedan i kolumn A-H enligt instruktioner nedan

Kolumn A Verksamhetsnämnden som investeringen avser

Kolumn B Kort namn på investeringsbehovet

Kolumn C Kort beskrivning av investeringsbehovet

Kolumn D Välj grund/orsak/motivation för investeringen 

Kolumn E Sist när listan är komplett så gör en inbördes rangordning på de namngivna investeringsbehoven

Kolumn F den uppskattade total kostnaden (förstudie, projekt och ev inventarier).  Endast investeringskostnaden, inte ev tillkommande driftskostnader. 

Kolumn G Välj önskat start år för investeringsprojektet

Kolumn H Beskriv status på projektet

Resterande kolumner beräknas automatiskt och där kan man se det samlade resultatet av den inlagda informationern

Kort exempel nedan
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Investeringsbehovsanalys Planeringsår 2022 Räknas fram automatiskt

Datum:  22,3 1,0 1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  

A B C D E F G H

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11

Nämnd Investeringsbehov Kort Beskrivning Motivation
Nämndens interna

prioritering

Uppskattad

totalkostnad (mnkr)
Beräknat

start år?
Status 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Exempel

Reinvestering
Ismaskin Behöver bytas var 10:e år FV - Funktionalitet verksamhet 1,3 2023 Ombudgeteras 1,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ismaskin Behöver bytas var 10:e år FV - Funktionalitet verksamhet 1,5 2034 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Sparbankshallen

Utrymningsvägar saknas, åtgärd krävs för att

kunna disponera (Läktare, förråd och

teorirum) ytor i lokalen.

F - Funktionalitet fastighetsunderhåll ? 2021 åtgärdas omgående -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Turbinhusön
Renovering fönster, innertak och väggar i

Konsthallen
FB - Funktionalitet byggnad fastighetsunderhåll ? 2021 akuta underhållsåtgärder -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Turbinhusön
Smedstugorna underhåll invändigt och

utvändigt
FB - Funktionalitet byggnad fastighetsunderhåll ? 2021 akuta underhållsåtgärder -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Forshallen bassäng

Renovering bassäng (inkl höj- och sänkbar

botten), inpassering, digital badövervakning se

nedan

F - Funktionalitet 20,0 2023
Påbörja förstudie under

2022
20,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Forshallen badhuset Rening, ventilation, solskydd F - Funktionalitet fastighetsunderhåll ? 2023 Förstudie ej startad ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Forshallen idrottshall Bomsystem och renovering omklädningsrum F - Funktionalitet fastighetsunderhåll ? 2023 Förstudie ej startad ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bibliotekshuset Restaurering av stora salen och väggmålningar F - Funktionalitet fastighetsunderhåll ? 2022
Förstudie påbörjad under

2021
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bibliotekshuset Ombyggnation läktarlokaler FB - Funktionalitet byggnad ? 2028 Förstudie ej startad -  -  -  -  -  ? -  -  -  -  -  

Renovering ishall Ny sarg och rör F - Funktionalitet fastighetsunderhåll 10,0 2022
Förstudie påbörjad under

2021
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nämndens investeringsanslag

Digitalisering och motorisering/robotisering, C-

magasinet (anpassning av lokal och glasportar),

läktare i sparbankshallen,

utomhusbioutrustning, ny basutställning på

museet, traktor

FV - Funktionalitet verksamhet 1,0 2023 1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nämndens investeringsanslag

Digitalisering och motorisering/robotisering, C-

magasinet (anpassning av lokal och glasportar),

läktare i sparbankshallen,

utomhusbioutrustning, ny basutställning på

museet, traktor

FV - Funktionalitet verksamhet 1,0 2024 -  1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nämndens investeringsanslag

Digitalisering och motorisering/robotisering, C-

magasinet (anpassning av lokal och glasportar),

läktare i sparbankshallen,

utomhusbioutrustning, ny basutställning på

museet, traktor

FV - Funktionalitet verksamhet 1,0 2025 -  -  1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  

Rationaliseringsinvestering

Forshallen badhuset Digital badövervakning F - Funktionalitet ? 2023

Separat förstudie ej

startad, ingår i förstudie

Forshallen bassäng. Se

ovan.

? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bibliotekshuset
Meröppet passagesystem och anpassning av

lokaler och entré
FB - Funktionalitet byggnad ? 2023 Förstudie ej startad ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Nyinvestering
Konstnärlig utsmyckning

förskola  Rosenberg

ingår i de budgeterade medlen för projektet på

SBN
B - Befolkningsprognos 2021 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Utomhusbad A - Ambitionshöjande ? ? Förstudie ej startad -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Gångstråk Tidan drift SBN A - Ambitionshöjande ? 2023 SBN ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Vinterboning Tidaholms

sommargård (Gamla Köpstad)
A - Ambitionshöjande ? 2026 Förstudie ej startad -  -  -  ? -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Exploateringsinvestering
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/117 

§ 100 Beslut om beslutsattestanter fr o m 2022-01-01 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa 
listan över beslutsattestanter fr o m 2022-01-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inför årsskiftet behöver nytt beslut fattas om gällande beslutsattestanter. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa 
listan över beslutsattestanter fr o m 2022-01-01. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter fr o m 2022-01-01”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-18. 
✓ Beslutsattestanter 2022. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-18 
 
Ärendenummer 
2021/117 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter fr o m 2022-01-01 
 
Ärendet 
Inför årsskiftet behöver nytt beslut fattas om gällande beslutsattestanter. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Beslutsattestanter 2022. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa listan över 
beslutsattestanter fr o m 2022-01-01. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Beslutsattestanter för kultur- och fritidsnämnden 2022   Gäller fr o m 2022-01-01

Huvudattestanter Anneli Sandstedt Pema Malmgren Louise Holmvik

Bask Beslutsattestant Ersättare Ersättare
2892 Konstförmedling Pema Malmgren Johanna Andersson Anneli Sandstedt
2893 Turism, förmedling Antonia Karlsson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
2897 Fonden I. Karlsson Hägnelund Antonia Karlsson Pema Malmgren Anneli Sandstedt

ID Beslutsattestant Ersättare Ersättare
1063 Bidrag till studieförbund Pema Malmgren Johanna Andersson Anneli Sandstedt
1161 Bidrag SISU Idrottsutbildarna Pema Malmgren Johanna Andersson Anneli Sandstedt
1370 Lokala Folkhälsorådet Pema Malmgren Malin Gustafsson Anneli Sandstedt
5001 Kultur- och fritidsnämnd Pema Malmgren Åsa Sjögren Anneli Sandstedt
5002 Kultur- och fritidskontoret Pema Malmgren Åsa Sjögren Anneli Sandstedt
5003 Lotteri Åsa Sjögren Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5004 Utvecklingsarbete Kfn Pema Malmgren Åsa Sjögren Anneli Sandstedt
5102 Föreningsbidrag-kultur Pema Malmgren Johanna Andersson Anneli Sandstedt
5211 Föreningsbidrag-idrott Pema Malmgren Daniel Andersson Anneli Sandstedt

1351 Turismverksamhet Antonia Karlsson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5005 Centrum- och besöksnäringsutveckling Antonia Karlsson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5131 Museum Antonia Karlsson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5502 Barnens Hus Antonia Karlsson Pema Malmgren Anneli Sandstedt

1601 Budget- och skuldrådgivning Johanna Andersson Karin Wiberg Anneli Sandstedt
5101 Konst Johanna Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5103 Kultur Johanna Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5111 Sagateatern Johanna Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5121 Bibliotek Johanna Andersson Ove Jansson Anneli Sandstedt
5122 Bibliotek på uppdrag Johanna Andersson Ove Jansson Anneli Sandstedt
5232 AGAhuset/Kaffestugan Johanna Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5303 Bibliotekshuset, uthyrning Johanna Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5401 Ungdomscafé Johanna Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt

5201 Idrottshallen Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5202 Forshallen-idrottshall Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5203 Rosenberg - ishall Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5204 Sparbankshallen Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5205 Konstgräsplan Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5206 Forshallen - simhall Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5207 Forshallen - café Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5208 Rosenbergshallen Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5221 Fritid Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt
5231 Gamla Köpstad Daniel Andersson Pema Malmgren Anneli Sandstedt

Investeringar
9005 Museum, inventarier och utrustning Pema Malmgren Louise Holmvik Anneli Sandstedt
9005 Biblioteket, inventarier Pema Malmgren Louise Holmvik Anneli Sandstedt
9005 Kultur o fritid inventarier Pema Malmgren Louise Holmvik Anneli Sandstedt
9005 Konstnärlig utsmyckning Rosenberg Pema Malmgren Louise Holmvik Anneli Sandstedt Projektkod 93075

Aktivitet 401 för alla konton "Ianspråktagande utgående saldo" dvs förskott
Aktivitet 021 "Utbildning" för alla konton

Balanskonto
9151 Balanskonto KoF förvaltningen Pema Malmgren Louise Holmvik
9152 Balanskonto Turism Antonia Karlsson Pema Malmgren

2021-11-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/100 

§ 101 Beslut om begäran om yttrande angående policy mot våld i 
nära relation 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
yttrande om policy mot våld i nära relation utan erinran. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. Policyn ska 
fungera som en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i 
nära relation. 
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att samtliga nämnder som 
har en förvaltning lämnar sina synpunkter. 
 
Yttrandet från kultur- och fritidsnämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2022-01-31. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
yttrande om policy mot våld i nära relation utan erinran. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående policy mot våld i nära relation”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-18. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande- policy mot våld i nära relation”, 

kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08. 
✓ Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 

2021-09-16. 
✓ Förslag ”Policy mot våld i nära relation”. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-18 
 
Ärendenummer 
2021/100 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Yttrande angående policy mot våld i nära relation 
 
Ärendet 
Folkhälsorådet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. Policyn ska 
fungera som en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i 
nära relation. 
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att samtliga nämnder som 
har en förvaltning lämnar sina synpunkter. 
 
Yttrandet från kultur- och fritidsnämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2022-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande- policy mot våld i nära relation”, 

kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08. 
✓ Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 

2021-09-16. 
✓ Förslag ”Policy mot våld i nära relation”. 

 
Utredning 
Arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld är en 
kommunövergripande angelägenhet som berör samtliga nämnder. Kommunen 
saknar idag ett kommunövergripande inriktningsdokument rörande arbetet mot 
våld, även om kommunen ansvarar för att motverka och ge stöd då våld har 
inträffat.  
 
I kommunens nätverk mot våld, som arbetar på uppdrag av BRÅ, har 
föreslagen policy tagits fram. Policyn innehåller en nollvision mot våld, 
beskrivning av våldets olika former, strategier för arbetet och hur det ska 
organiseras. Medverkar i nätverket gör representanter för förskola, skola, 
elevhälsa, kultur och fritid, socialtjänst, omsorg, personalavdelning, folkhälsa, 
vårdcentral samt frivård. 
 
Syftet med policyn är att stödja ett systematiskt och långsiktigt arbete inom 
samtliga förvaltningar som ska bidra till att våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld motverkas. 
 
Policyn ska bli en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i 
nära relation. I policyn beskrivs vikten av både preventivt, upptäckande och 
stödjande arbete. Våld i nära relation är ett brott som ofta sker dolt i hemmet, 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

varför det är särskilt angeläget med god kunskap om tecken på våld för att 
kunna upptäcka. För att förebygga att våld sker krävs också tidiga insatser, 
kunskap och arbetssätt som utmanar begränsande och ojämställda normer.  
 
Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har gjort en aktuell barnrättsbedömning. Bedömningen 
gjordes av folkhälsostrateg i augusti 2021. 
 
Alla barn i kommunen berörs av beslutet. Barn har rätt att skyddas mot våld 
och övergrepp enligt artikel 19 i Barnkonventionen. Beslutet bidrar till att 
utveckla det kommungemensamma arbetet mot våld i nära relation vilket 
påverkar barns rätt till trygga uppväxtvillkor. 
 
Utredningens slutsatser 
Tanken är att policyn mot våld i nära relation ska bli en utgångspunkt i det 
kommungemensamma arbetet mot våld i nära relation. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ett kommunövergripande 
inriktningsdokument rörande arbetet mot våld och föreslår kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om policy mot 
våld i nära relation utan erinran. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-08 
 
Ärendenummer 
2021/174 Samtliga nämnder   
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Begäran om yttrande- policy mot våld i nära relation 
 
Ärendet 
Folkhälsorådet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. Policyn ska 
fungera som en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i 
nära relation. 
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att samtliga nämnder som 
har en förvaltning lämnar sina synpunkter. 
 
Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-01-
31. 
 
Bilagor: 
✓ Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 

2021-09-16 
✓ Förslag ”Policy mot våld i nära relation” 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-16 
Folkhälsorådet 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/174 

§ 29 Policy mot våld i nära relation 
 
Folkhälsorådets beslut 

• Folkhälsorådet beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 17/2021 
”Riktlinje mot våld i nära relation”. 

• Folkhälsorådet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Våld i nära relation är en samhällsutmaning som drabbar omkring en femtedel 
av befolkningen. Att utsättas för våld av en närstående ger ofta långtgående 
men och kan vara en direkt risk för den utsattes liv. 
 
Kommunen saknar idag ett kommunövergripande inriktningsdokument 
rörande arbetet mot våld, även om kommunen ansvarar för att motverka och 
ge stöd då våld har inträffat. I kommunens nätverk mot våld, som arbetar på 
uppdrag av BRÅ, har föreslagen policy tagits fram. Policyn innehåller en 
nollvision mot våld, beskrivning av våldets olika former, strategier för arbetet 
och hur det ska organiseras. Medverkar i nätverket gör representanter för 
förskola, skola, elevhälsa, kultur och fritid, socialtjänst, omsorg, 
personalavdelning, folkhälsa, vårdcentral samt frivård. 
 
Policyn blir en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i 
nära relation. I policyn beskrivs vikten av både preventivt, upptäckande och 
stödjande arbete. Våld i nära relation är ett brott som ofta sker dolt i hemmet, 
varför det är särskilt angeläget med god kunskap om tecken på våld för att 
kunna upptäcka. För att förebygga att våld sker krävs också tidiga insatser, 
kunskap och arbetssätt som utmanar begränsande och ojämställda normer.  
 
Förslag till beslut 

• Folkhälsorådet beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 17/2021 
”Riktlinje mot våld i nära relation”. 

• Folkhälsorådet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. 

 
Beslutsunderlag 
✓ ”Policy – våld i nära relation”, folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2021-

09-02. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Vision 

Tidaholms kommun arbetar för att skapa trygga och goda livsvillkor för sina 
invånare. Som en del i det arbetet vill kommunen arbeta för visionen om  
ett samhälle fritt från våld. 
 
Det är en vision om att ingen ska utöva eller utsättas för våld i nära relationer. 
Ingen ska på grund av våld eller hot om våld känna otrygghet eller begränsas i 
sina livsmöjligheter.   
 
Visionen bygger på kommunens arbete för ett socialt hållbart samhälle och 
kan kopplas till det strategiska målområdet ”Medborgaren i fokus”, det lokala 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, samt det nationella jäm-
ställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
 

 
Syfte 

Syftet med policyn är att stödja ett systematiskt och långsiktigt arbete inom 
samtliga förvaltningar som ska bidra till att våld i nära relation och hedersrela-
terat våld motverkas. Det innebär att det finns strukturer för universell vålds-
prevention och tidig upptäckt, stöd till våldsutsatta och barn som upplevt våld 
samt hjälp att förändra sitt beteende för våldsutövare.  
 
 

Vad är våld i nära relation? 

Våld i nära relation är ett samhälls- och folkhälsoproblem som tros drabba 
omkring en femtedel av befolkningen.1 Våld i nära relation kan vara en direkt 
risk för den utsattes liv och säkerhet. Att utsättas för våld av en närstående 
eller att bevittna våld i hemmet ger ofta långtgående men på tillit, risk för ökad 
fysisk och psykisk ohälsa samt kan ha sociala och ekonomiska konsekvenser 
på den utsattes livssituation. 
 
Våld i nära relation är ett brott oavsett om det handlar om mäns våld mot kvin-
nor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat våld 
eller barn som upplevt eller bevittnat våld. Våldet sker oftast i offrets bostad 
och eftersom bara en liten del av de brott som sker i nära relationer anmäls är 
det vanligen ett dolt problem. 
 
Våld i nära relation är också ett jämställdhetsproblem. Problematiken drabbar 
både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare och av mer allvarligt våld. 
Vanligt är också att barn blir brottsoffer, eftersom de kan leva i familjer där 
våld förekommer. Den som utövar våld är i majoriteten av fallen en man.  
 
Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Känneteck-
nande för våldet är att utövarna kan vara flera och ofta del av en gemensam 
familj eller släkt.  
  

 
1 BRÅ. 
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Våldspyramiden visar hur våld uppkommer i en strukturell kontext. Det finns 
en tydlig koppling mellan våld, ojämlikhet och begränsande normer. De former 
av våld som sker i de nedre delarna av pyramiden är mer vanliga och ligger till 
grund för vad som sker i de övre delarna som är mer ovanliga.  
 

 
 

Definition av våld 

Våld i nära relation är allt våld som sker mellan närstående. Det kan vara i 
kärleksrelationer, mellan förälder och barn, syskon eller inom andra familje- 
eller släktrelationer. Den utsatta har ofta en nära relation och känslomässiga 
band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och avbrott. En 
definition av våld i nära relation är: 
 
”Varje handling riktad mot annan person som genom att denna handling ska-
dar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin 

vilja eller avstå från att göra något den vill"2 
 
Våld i nära relation är oftast inte en engångsföreteelse. I synnerhet kvinnor 
utsätts för återkommande våld, som ofta trappas upp och blir allvarligare ju 
längre relationen pågår. Våldet kan ta sig olika uttryck: 
 

 
2 Per Isdal. 
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Fysiskt våld 

Varje form av fysisk handling som skadar eller orsakar fysisk smärta. Det in-
kluderar till exempel slag, knuffar, sparkar, angrepp med olika föremål, lugg-
ning, att bitas, att strypas och att använda skjutvapen eller kniv. 
 

Sexuellt våld 

Att tvingas delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja. Det inkluderar 
till exempel att tvingas se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstymp-
ning, sexuella trakasserier och att använda ett sexuellt kränkande språk.  
 

Psykiskt våld 

Kränkningar med ord eller handling som riktar sig mot den närståendes per-
son, egendom eller människovärde. Det inkluderar till exempel direkta eller 
indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande 
beteende och falska anklagelser. Det kan också vara hot om till exempel 
självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom.  
 
Latent våld 

Indirekta hot om våld, i kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla för 
våldsamma konsekvenser eller påminner om tidigare erfarenheter. Det latenta 
våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet och tvingar den utsatte att 
leva i ständig beredskap om vad som skulle kunna hända. 
 
Socialt våld 

Frihetsinskränkningar och kontroll, som kan leda till isolering från att träffa 
släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Det kan också innebära att 
tvingas ingå i äktenskap som barn eller vuxen, eller att inte få välja sin partner. 
 
Materiellt våld 

Materiellt våld är att avsiktligt förstöra eller stjäla personliga tillhörigheter som 
har ett värde för den närstående.  
 
Ekonomiskt våld 

Ekonomiskt våld kan innebära att en part förmås skriva under papper som den 
inte vill eller att skuldsätta sig. Det kan också vara ekonomisk kontroll, genom 
att den ena parten helt eller delvis kontrollerar den andras och/eller den ge-
mensamma ekonomin. 
 
Försummelse 

Personer som står i beroendeställning till en omsorgsperson, till exempel barn, 
personer med funktionsnedsättning och äldre, kan hindras att få behövlig hjälp 
med sina behov. Den utsatta kan till exempel förvägras hjälp med att komma 
ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin, få otillräcklig föda, läm-
nas utan tillsyn eller inte ges hjälp med sin hygien. 
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Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld innebär begränsningar av en persons handlingsutrymme 
eller rätt till sin sexuella läggning, att själv välja partner, umgänge eller yttre 
attribut som klädsel. Det kan också handla om social kontroll av till exempel 
fritidsaktiviteter. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen 
anses dra skam över familjen och riskerar att straffas för det som uppfattas 
som förlorad heder. Konsekvensen kan bli fysiskt eller psykiskt våld, vilket kan 
ha dödlig utgång. Våldet ska göra att familjen återfår det anseende som upp-
levts ha förlorats. Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan utsatt och 
förövare, eftersom de som medverkar till förtrycket själva kan vara utsatta.3  
 

 

Särskilt sårbara grupper 

Enligt Socialstyrelsen anses vissa grupper i samhället ha en särskild utsatthet 
för våld i nära relationer. De grupper som lyfts fram är äldre kvinnor, kvinnor 
med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med miss-
bruks- och beroendeproblem, personer som utsätts för hedersrelaterat våld 
och förtryck, nationella minoriteter, HBTQ-personer samt personer med köns-
överskridande identitet eller uttryck. 
 
Grupperna är heterogena och kan överlappa varandra, varför en och samma 
person kan vara sårbar utifrån olika faktorer. Därför är det viktigt att tänka uti-
från olika sårbarhetsfaktorer som kan spela roll för individen, till exempel: 
 

 Okunnighet om de rättigheter man har. 
 Socialt och ekonomiskt beroende av närstående eller av samhället. 
 Konflikt mellan närståendes och andras förväntningar. 
 Isolering och ensamhet. 
 Beroende av andra för att klara vardagslivet. 
 Starkt beroende av våldsutövaren. 

 

Strategi mot våld 

Arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld är en kommunöver-
gripande angelägenhet som berör samtliga nämnder. Lagstiftning som beskri-
ver skyldigheten att arbeta mot våld finns kopplad till bland annat barnkon-
ventionen, diskrimineringslagen, skollagen och socialtjänstlagen. 
 
Våld i nära relation kan drabba invånare i alla åldrar, oftast i deras hemmiljö. 
Det kan vara personer som finns i kommunens verksamheter så som skola, 
fritidsverksamhet och omsorg, eller medarbetare som har sin anställning i 
kommunen. I arbetet mot våld ses de personer som lever i ett hem med våld 
som brottsoffer. Det gäller även barn som bevittnar våld, utan att bli utsatta för 
direkt fysiskt eller psykiskt våld, enligt barnfridslagen. Barn har enligt artikel 19 

 
3 Socialstyrelsen, Nationellt centrum för kvinnofrid samt Strategi mot våld i nära relat-
ion 2018-2022 i Östersunds kommun. 
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i barnkonventionen rätt att skyddas från våld, övergrepp och försummelse och 
det är kommunens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att skydda barnet. 
 

Utvecklingsområden 
För att motverka våld i nära relation behöver arbete ske på främjande, före-
byggande och behandlande nivå. Det ska innefatta följande strategiska ut-
vecklingsområden för kommunen: 
 

 Förebyggande och tidiga insatser ska genomföras för att motverka 
våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Arbetet ska ha fokus på 
kopplingen mellan våld och ojämställdhet, begränsande normer, 
kränkningar och attityder som glorifierar våld. Genom att tidigt arbeta 
med positiva värden skapas möjlighet för att våldet aldrig ska ske. 

 
 Det ska finnas en god kunskap om våld i nära relation hos den egna 

personalen och förtroendevalda. För att tidigt upptäcka våld behövs en 
medvetenhet om varningstecken och vikten av att våga fråga. Arbetet 
ska också synliggöra våld ur ett samhällsperspektiv. 

 
 Kommuninvånare ska ha tillgång till information om vilket stöd som 

finns för den som är utsatt eller utövare av våld i nära relation. 
 

 Stöd och hjälp ska erbjudas snabbt till de som har upplevt våld i nära 
relation eller är oroliga för att det kan ske. Stöd ska också erbjudas till 
de som har utövat våld eller är oroliga för att det kan ske så att de kan 
förändra sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar. 

 
 

Organisation 

Samtliga nämnder har ett ansvar att arbeta för att policyn efterlevs och är 
känd.  
 
I kommunen finns ett nätverk mot våld med representanter från interna och 
externa verksamheter. Nätverket ska bevaka de behov som finns av kun-
skapshöjning och utveckling av arbetet samt samordna frågan på strategisk 
nivå. Nätverket ska arbeta utifrån perspektiven: 
 

 Barn, unga och familj. Främjande arbete genom fokus på positiva 
normer, jämställdhet, trygghet och nolltolerans mot kränkningar. Det 
ska finnas väl kända strukturer för orosanmälan, tidig upptäckt av och 
stöd till barn som lever i hem där det utövas våld. 
 

 Vuxna. Upptäckt och stöd till vuxna som lever i relationer där våld ut-
övas eller som själva utövar våld för att motivera till en förändring. 

 
 Medarbetare. Inom kommunen ska en beredskap finnas för upptäckt 

av våld som drabbar medarbetare samt förutsättningar att ge stöd. 
Stöd ska finnas för att lyfta frågan på arbetsplatsen. Stöd ska också 
ges till personal som arbetar i hemmiljöer och kan bevittna våld.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/114 

§ 102 Beslut om yttrande angående beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ställa sig 
bakom förslaget om att återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att inhämta kultur- och fritidsnämndens  
yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för 
samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ställa sig 
bakom förslaget om att återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående beslut om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-18. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 270/2021 ”Beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 
2021-11-03. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-18 
 
Ärendenummer 
2021/114 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Yttrande angående beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att inhämta kultur- och fritidsnämndens  
yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för 
samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 270/2021 ”Beslut om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 
2021-11-03. 

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

  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-03 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/349 

§ 270 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att inhämta kultur- och fritidsnämndens 
yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla 
uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i 
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i 
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i kultur- och 
fritidsnämnden återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny 
kultur- och fritidsnämnd.  
 
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som 
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under 
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet måste det första skickas 
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att inhämta kultur- och 
fritidsnämndens yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska 
återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och 
fritidsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2021-12-31. 

 
Beslutsunderlag 

- Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och 
fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/110 

§ 104 Beslut om förstudie konstgräsplanen 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för 
konstgräsplanen samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen 
för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förstudierapport för byte av konstgräsmatta på konstgräsplanen. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för 
konstgräsplanen samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen 
för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie konstgräsplanen”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-11-22. 
✓ Förstudierapport konstgräsplanen. 
✓ Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-22 
 
Ärendenummer 
2021/110 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Förstudie konstgräsplanen 
 
Ärendet 
Förstudierapport för byte av konstgräsmatta på konstgräsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Förstudierapport konstgräsplanen. 
✓ Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0. 

 
Barnrättsbedömning 
I förstudierapporten beskrivs på vilket sätt beslutet påverkar barn. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutande instans 
Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr  Ärendenummer 

 

Fastställd:  Datum  
 Reviderad: Datum 

 
 

 

Förstudierapport för konstgräsplanen 

Beställare/Uppdragsgivare av förstudie: Kultur- och fritidsnämnden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2009 att uppdra till kultur och fritidsnämn-
den att tillsammans med tekniska kontoret projektera en konstgräsplan på    
Tidavallens B-plan. Planen invigdes i maj 2010 och är en konstgräsmatta med 
så kallat gummigranulat. Den rekommenderade livstiden på en konstgräsplan 
är cirka 10 år. Behovet av en konstgräsplan är störst under vinterhalvåret. Un-
derhåll och skötsel ansvarar kommunen för året runt. Under vår/sommar/höst 
ansvarar IFK Tidaholm för uthyrning av planen, övrig tid på året hanterar kom-
munen uthyrningen.  

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 

Förstudien behandlar behov av ny konstgräsmatta med tillhörande underlag 
och markarbeten.  

I syfte att ytterligare öka planens tillgänglighet och påverkan på driftskostnader 
bör undersökas anläggning värmeslingor under konstgräsmattan (ökad 
uppvärmningskostnad/minskad arbetskostnad).  

Inga andra åtgärder ingår i förstudien. 

Nulägesanalys 

Den rekommenderade livstiden på en konstgräsplan är cirka 10 år och konst-
gräsplanen är drygt 11 år. Planen är besiktigad av Unisport varav den senaste 
genomfördes 2018. Testerna som genomfördes visar att planen ligger inom 
rekommenderade sporttekniska värden. Bedömningen är att den är i bra skick 
för sin ålder. Det finns inga skador på planen som medför ett akut behov av 
lagning eller byte. Däremot ligger konstgräsfiber ner vilket gör att granulatet ej 
kommer ner i mattan. Detta är naturligt med tanke på planens ålder. 

Omvärldsbevakning 

Konstgräsplaner är en utmaning för alla kommuner i Sverige och EU. 
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Europeiska kemikaliemyndigheten har utrett frågan om gummigranulat sedan 
2018 och i juni 2020 rekommenderade de ett totalförbud av konstgräsplaner 
som innehåller gummigranulat. Följer EU-kommisssionen rekommendationen 
måste samtliga planer med gummigranulat inom EU bytas ut inom sex år, det 
vill säga före 2028.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Föreningen 
Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) samt Adda (före detta SKL 
Kommentus) bildat en beställargrupp inom konstgräs. Syftet är att samla kun-
skap om spridningen av mikroplaster av konstgräs samt att ta fram förslag på 
funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling. 

Beställargruppen har även uppdragit åt Forskare vid Norges teknisk naturvi-
tenskapelige universitet att genomföra en aktuell marknadsanalys i syfte att få 
befintliga fakta om marknaden för konstgräsplaner samt om miljö- och hälsoef-
fekter. 

Sammanfattning av rapporten: 

Marknaden för konstgräsplaner i Skandinavien utvecklades snabbt 
från 2000-2015 och är idag cirka 3 000 planer. Tillväxten följer fot-
bollsportens efterfrågan på åretrunttillgång på planer för träning och 
utvecklingen av konstgräsplaner med bättre spelegenskaper. Medan 
konstgräsplanerna ofta utvecklas för elitnivåutövare, är de allra flesta 
användare barn och ungdomar. Konstgräs har utvecklats i fyra steg 
eller generationer, som börjar med 1G-systemet som först sågs i 
USA på 60-talet och är känt i Skandinavien från 1977 till 1980. 2G-
systemet införde sandfyllning och ersatte 1G-systemet för konstgräs-
planer från 1980 till 1995. 3G-systemet införde syntetisk ifyllnad som 
en ersättning eller tillsats till sanden, det så kallande gummigranula-
tet, styrenbutadiengummi (SBR). Sedan 1995 har 3G-systemet varit 
den föredragna lösningen fram till de senaste åren. Gummigranulat 
(SBR) från uttjänta bildäck, blev en industriprodukt som kombinerar 
bra spelegenskaper och lågt pris. Dock medförde miljöhänsynaspek-
ter med SBR att andra alternativa ifyllnadsmaterial togs fram, såsom 
TPE, EPDM och olika organiska produkter som kork, kokosnötskal 
och sockerderivat. Med en uppskattad livstid på cirka 10 år finns det 
en snabbväxande eftermarknad för borttagning av äldre konstgräs 
och installation av nya system. Det växande antalet planer har med-
fört att miljöaspekter uppmärksammas allt mer av politiker, föräldrar 
och andra intressenter. Internationell forskning och studier visar att 
några av de använda produkterna, bland annat gummigranulatet från 
gamla bildäck (SBR), också innehåller tungmetaller som kan påverka 
grundvattnet. Några av de största tillverkarna i Europa är nu redo att 
introducera 4G-systemet, där ifyllnaden är begränsat till ett tunt lager 
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av sand. Systemet är utformat på ett sådant sätt att det inte finns nå-
got behov av en elastisk ifyllnad som gummigranulat. För närvarande 
uppfyller inte 4G-systemen testprocedurerna för FIFA för nivå 1-3. Å 
andra sidan uppfyller 4G-systemet enligt nuvarande certifieringsförfa-
rande ("nordiskt certifikat") kraven för planer som används för liga-
nivå och för alla spelnivåer under det. 2018-08-30 3 (3) Genom att 
introducera 4G-system som lösning vid nästa renovering av planerna 
kan det artificiella ifyllandsmaterialet minskas. Minskningen av synte-
tiskt ifyllnadsmaterial torde vara cirka 80%. Värdekedjan för konst-
grässystem är fragmenterad, och det finns ett starkt behov av att 
skapa en gemensam kunskapsbas tillsammans med tillverkare, dis-
tributörer, entreprenörer och underhållsleverantörer. Vidare finns det 
behov av att utveckla förfaranden för testning och verifiering av pro-
dukten, med hänsyn till förväntad livstid. Produktdeklarationen ska 
även innehålla uppgifter om gräsens råmaterial (jungfrulig/återan-
vändning), UV-resistans och förväntad livslängd, med hänsyn till kli-
matförhållandena samt driftstimmar. Vidare saknas testmetoder för 
att identifiera och kvantifiera fiberförlust. 

Konsekvensanalys 

Om konstgräsmattan ej byts ut riskerar den att bli i så dåligt skick att den ej 
kan användas. Detta innebär då att konstgräsplanen inte kommer att kunna 
användas av föreningslivet eller allmänheten. Detta skulle drabba många 
vuxna, barn och unga i Tidaholms kommun. Utan en konstgräsplan att nyttja 
under vinterhalvåret är det inte möjligt för föreningarna att bedriva försäsongs-
träning vilket medför att det blir svårt att gå i seriespel som vanligtvis startar i 
början av april. I samband med att kommunen anlade konstgräsplanen av-
vecklades alla alternativa försäsongsplaner så som grusplaner.  

Byte av konstgräsmatta innebär en konstgräsplan som kan användas för verk-
samhet. Samtidigt är lagstiftnings- och forskningssituationen för att uppnå mil-
jökraven en osäkerhetsfaktor i dagsläget. Det är viktigt att avvakta aktuell 
forskning samt EU:s beslut i frågan som eventuellt skulle kunna påverka val av 
konstgräsmatta. 

Alternativa lösningar 

Bedömningen är att det inte finns någon alternativ lösning mer än att stänga 
konstgräsplanen. 

Rekommenderad lösning 

Rekommendationen är att anlägga en konstgräsplan som uppfyller alla mil-
jökrav samt uppfyller utövarnas krav på underlag. Rekommendationen är att 
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göra avrop från SKR:s ramavtal samt göra konsekvensanalys av alternativen. 
Även Svenska fotbollsförbundets skrift ”Rekommendationer” för anläggning av 
konstgräsplaner” bör vara rådgivande. 

Då forskningen på de olika alternativen är ny är det i dagsläget svårt att göra 
en relevant konsekvensanalys på de olika alternativa valen av material. Kon-
sekvensanalysen behöver därför göras i projekteringen. Projekteringen bör in-
nefatta en noggrann genomgång av referensobjekt och därför rekommenderas 
att byte av konstgräsplanen sker 2023. Detta för att få en väl underbyggd kon-
sekvensanalys.  

Förväntad effekt 
Att byta konstgräsmatta innebär att konstgräsplanen kommer att kunna 
användas av föreningslivet och vara öppen för allmänheten under många år. 
Detta skulle gynna många barn och unga samt folkhälsan i Tidaholms 
kommun.  

Projektets mål 
Att kunna fortsätta att bedriva verksamhet på konstgräsplanen under många 
år. 

Intressenter 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunens idrottsföreningar, främst fotbollsföreningar och i synnerhet IFK 
Tidaholm 
Allmänheten 

Omfattning i tid 
Förslag till tidsplan 

Med beaktning för att ha minst verksamhetspåverkan så föreslås arbetet 
genomföras under sommarhalvåret. Konstgräsplanen används främst under 
vintertid då ordinarie gräsplaner inte går att använda.   

Förstudie 

Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 9 februari 2022 och 
kommunfullmäktige 28 februari 2022. 

Projektering 

Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 28 februari 2022. Projektering beslutas/godkänns av 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden senast oktober 
2022. 
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Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
senast december 2022. 

Genomförande 

Tilldelningsbeslut senast april 2023. 

Arbetet utförs: april – september 2023. Slutbesiktning senast 30 september 
2023. 

Uppföljning 

Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2023. 

Totalkostnadskalkyl - Uppskattat behov av medel 

Investering 

Investeringsbudgeten för 2022 är 5 miljoner kronor för projektet. 

Aktuella kostnader bör inhämtas via upphandling som görs i 
projekteringsfasen.  

Ökning av kapitalkostnader 

Den årliga ökade kapitalkostnaden för investeringar skulle vid en 
avskrivningstid på 10 år (beroende på komponenternas uppdelning) bli 500 
tusen kronor för avskrivningar. Internräntan år 1 beräknas att uppgå till 50  
tusen kronor.  

Övriga kostnader 

Avseende övriga kostnader så bedöms att det varken tillkommer eller avgår 
kostnader för verksamheten vid normalt bruk/slitage i form av elkostnader, 
arbetsinsatser eller andra driftsrelaterade kostnader.  

Om anläggning av värmeslingor under konstgräsmattan görs påverkas 
driftskostnader när det gäller uppvärmningskostnader och arbetskostnader.  

Förslag på interna mottagare 
Kultur- och fritidsnämden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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1 2  3 4  5 6  7 8  9 10  11 12  13 14  15 16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  37  38 39 
Inmatning av data  

mata data i gulmarkerade celler
Kassaflöde Avskrivning

-
Avskrivningar

Bokförtvärde
Ack bokfört
värde

-
Kapitalkost
nad Drift Drift

Drift
Prisjust
erad Intäkt Intäkt

Drift
Prisjust
erad Bokfört Värde

-
Avskrivninga

r 
Ack

Avskrivningar
Ack bokfört
värde

-
Kapitalkost
nad Drift

-
Driftkostnad
er

Drift
Prisjusterad

Intäkter Intäkter

Drift
Prisjust
erad

Verksamhetsnämnd Kultur- och fritidsnämndem Välj avskrivningstid
Välj Investering 1 År 1 2022 5 000  500  500  - 5 000  4 500  50  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2022 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Investerings- och projektkostnader Markanläggning 30 År 2 2023 -   -   500  -   4 000  45  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2023 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Platta och Stomme 60 År 3 2024 -   -   500  -   3 500  40  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2024 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

1. Beskrivning;  lägg in delarna av investeringen och projekt kostnaderna Fasad och Tak 40 År 4 2025 -   -   500  -   3 000  35  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2025 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
2. Välj investeringstyp (avskrivningstid tas fram via denna) Fönster och dörrar 30 År 5 2026 -   -   500  -   2 500  30  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2026 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
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. Storkök, ventilation mm 15 År 6 2027 -   -   500  -   2 000  25  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2027 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
4. Välj år för utlägg Ytskikt invändigt 20 År 7 2028 -   -   500  -   1 500  20  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2028 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
5. Aktivering för projektet väljs i cell D10. Övrig byggnation 10 År 8 2029 -   -   500  -   1 000  15  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2029 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Aktivering år 2022 Övrig post 60 år 60 År 9 2030 -   -   500  -   500  10  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2030 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Beskrivning Välj Investering Belopp (tkr) Utlägg Aktivering - År 1 Avskrivningstid Årlig Avskrivning Övrig post 40 år 40 År 10 2031 -   -   500  -   -   5  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2031 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Övrig post 30 år 30 År 11 2032 -   -   500  -   - 500  -   -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2032 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Övrig post 15 år 2022 2022 15  -   Övrig post 20 år 20 År 12 2033 -   -   500  -   - 1 000  - 5  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2033 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Övrig post 15 år 2022 2022 15  -   Övrig post 15 år 15 År 13 2034 -   -   500  -   - 1 500  - 10  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2034 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Övrig byggnation Övrig byggnation 4 750  2022 2022 10  475  Övrig post 10 år 10 År 14 2035 -   -   500  -   - 2 000  - 15  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2035 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
projektering Övrig post 10 år 250  2022 2022 10  25  År 15 2036 -   -   500  -   - 2 500  - 20  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2036 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Budget Övrig post 15 år 2022 2022 15  -   År 16 2037 -   -   500  -   - 3 000  - 25  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2037 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
xxx Välj Investering -   2022 1  -   År 17 2038 -   -   500  -   - 3 500  - 30  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2038 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Välj Investering -   2022 1  -   År 18 2039 -   -   500  -   - 4 000  - 35  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2039 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 19 2040 -   -   500  -   - 4 500  - 40  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2040 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 20 2041 -   -   500  -   - 5 000  - 45  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2041 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 21 2042 -   -   500  -   - 5 500  - 50  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2042 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 22 2043 -   -   500  -   - 6 000  - 55  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2043 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 23 2044 -   -   500  -   - 6 500  - 60  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2044 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

År 24 2045 -   -   500  -   - 7 000  - 65  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2045 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Totalt 5 000  År 25 2046 -   -   500  -   - 7 500  - 70  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2046 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

År 26 2047 -   -   500  -   - 8 000  - 75  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2047 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
År 27 2048 -   -   0 -   -   0 -   -   -   -   -  

Tillkommande Driftkostnader

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

2022
Beskrivning 2022

Inga ökade kostnader Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
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Drift 2022
Drift 2022

Tillkommande Externa intäkter

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

2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022

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 -   2023 #DIV/0! Driftkostnader2023 Bokfört Värde
xxxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
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* 2022 50% 25%
Yta - Antal m2 50%

75%
100%

*Kapitalkostnad + Drift - Externa intäkter
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2 019  -1
2 020  0
2 021  0
2 022  0
2 023  -  
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  -  
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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 Konstgräsplanen

I. Beslutssteg A. Förstudie

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,00% enligt SKR 20.7 så är internräntan fr 2022 1,00%
Årlig Prisjustering 2,00%
Årlig justering av Internhyra 1,20%

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

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Investeringsutgift 5 000  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ackumulerat 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000 

V. Påverkan Driftkostnader
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tillkommande 
Avskrivningar 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Internränta 50  45  40  35  30  25  20  15  10  5 
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnad + Drift 550  545  540  535  530  525  520  515  510  505 

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

Totalt Tillkommande 550  545  540  535  530  525  520  515  510  505 
Avgående

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

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

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

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Total Driftpåverkan - 550  - 545  - 540  - 535  - 530  525  520  515  510  505 

VI. Internhyra
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

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
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/76 

§ 105 Beslut om kulturbidrag 2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
kulturbidrag för 2022 enligt upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
De flesta av Tidaholms kulturföreningar ansöker årligen om kulturbidrag. 
Ansökningar om kulturbidrag 2022 har sammanställts och ett förslag på 
fördelning av bidrag har gjorts utifrån inkommit material och gällande 
bidragsregler. 
 
Föreningens namn Beslut 2021 Ansökt 2022 Förslag 2022 
Daretorps Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Daretorpsbygdens Intresseför. 5 000 5 000 5 000 
De ungas hus i Daretorp   4 000 5 000 
Dimbo Byalag 14 000 14 000 14 000 
Dimbobygdens Fornm.&Hembf. 5 000 5 000 5 000 
Dimbo IF 5 000 5 000 5 000 
Dusty Road Blues 12 000 20 000 12 000 
Frid. Fröj. Korsberga Hemb.för. 2 500 2 500 2 500 
Fröjereds Samhällsförening 2 500     
Hellidens Folkhögskola 55 000 70 000 55 000 
Hellidens Trädgård 5 000 15 000 5 000 
Holma Baltaks Bygdegårdsfören. 14 000 45 500 14 000 
Hångsdala Samhällsförening 5 000 5 000 5 000 
Härja Hembygdsförening 5 000 12 000 5 000 
Klämmesbo Bygdegårdsför. 5 000 6 000 5 000 
Kymbo Byalag 5 000 5 000 5 000 
Labbåsrevyn 12 000 12 000 12 000 
Lena Gille 2 500 4 000 2 500 
Litografiska akademin 200 000 400 000 200 000 
Litografins vänner 2 500 5 000 2 500 
Mobackens Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Musikföreningen Rocken   5 000 5 000 
Musik i Tidaholm 27 000 30 000 27 000 
Ottravads Hembygdsförening 5 000 4 000 5 000 
Suntaks Sockenstugeförening 5 000 5 000 5 000 
Tidaholms Biodlareförening 2 500 5 000 2 500 
Tidaholms Blåbandsförening 2 500 2 000 2 500 
Tidaholms Folkets Park upa 65 000 65 000 65 000 
Tidaholms fotoklubb 2 500 6 768 2 500 
Tidaholms Genealogiska förening 2 500 5 000 2 500 
Tidaholms Hembygdsförening 2 500 3 000 2 500 
Tidaholms Konstförening 7 000 7 000 7 000 
Tidaholms Naturskyddsförening   3 000 2 500 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Tidaholms Närradioförening 9 000 15 000 9 000 
Tidaholms Riksteaterförening 32 000 40 000 32 000 
Velinga Bygdegårdsförening 5 000 4 000 5 000 
Vulcans Musikkår 7 000 9 000 7 000 
Vättaks Byalag 2 500 3 000 2 500 
Vättaksgården ek. förening 5 000 6 000 5 000 

 549 000 862 768 559 000 
 
Antalet inkomna ansökningar ser i stort ut som tidigare år med några 
förändringar vilket gör att gällande bidragsregler går att tillämpa utifrån avsatt 
budgetutrymme.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
kulturbidrag för 2022 enligt upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Kulturbidrag 2022”, enhetschef kultur Johanna 

Andersson, 2021-11-16. 
✓ Sammanställning av ansökt kulturbidrag 2022. 
✓ Inkomna ansökningar.  
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-16 
 
Ärendenummer 
2021/76 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Johanna Andersson     
0502-60 61 88 
johanna.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Kulturbidrag 2022 
 
Ärendet 
De flesta av Tidaholms kulturföreningar ansöker årligen om kulturbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Sammanställning av ansökt kulturbidrag 2022. 
✓ Inkomna ansökningar. 

 
Utredning 
Ansökningar om kulturbidrag 2022 har sammanställts och ett förslag på 
fördelning av bidrag har gjorts utifrån inkommit material och gällande 
bidragsregler. 
 
Föreningens namn Beslut 2021 Ansökt 2022 Förslag 2022 
Daretorps Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Daretorpsbygdens Intresseför. 5 000 5 000 5 000 
De ungas hus i Daretorp   4 000 5 000 
Dimbo Byalag 14 000 14 000 14 000 
Dimbobygdens Fornm.&Hembf. 5 000 5 000 5 000 
Dimbo IF 5 000 5 000 5 000 
Dusty Road Blues 12 000 20 000 12 000 
Frid. Fröj. Korsberga Hemb.för. 2 500 2 500 2 500 
Fröjereds Samhällsförening 2 500     
Hellidens Folkhögskola 55 000 70 000 55 000 
Hellidens Trädgård 5 000 15 000 5 000 
Holma Baltaks Bygdegårdsfören. 14 000 45 500 14 000 
Hångsdala Samhällsförening 5 000 5 000 5 000 
Härja Hembygdsförening 5 000 12 000 5 000 
Klämmesbo Bygdegårdsför. 5 000 6 000 5 000 
Kymbo Byalag 5 000 5 000 5 000 
Labbåsrevyn 12 000 12 000 12 000 
Lena Gille 2 500 4 000 2 500 
Litografiska akademin 200 000 400 000 200 000 
Litografins vänner 2 500 5 000 2 500 
Mobackens Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Musikföreningen Rocken   5 000 5 000 
Musik i Tidaholm 27 000 30 000 27 000 
Ottravads Hembygdsförening 5 000 4 000 5 000 
Suntaks Sockenstugeförening 5 000 5 000 5 000 
Tidaholms Biodlareförening 2 500 5 000 2 500 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

Tidaholms Blåbandsförening 2 500 2 000 2 500 
Tidaholms Folkets Park upa 65 000 65 000 65 000 
Tidaholms fotoklubb 2 500 6 768 2 500 
Tidaholms Genealogiska förening 2 500 5 000 2 500 
Tidaholms Hembygdsförening 2 500 3 000 2 500 
Tidaholms Konstförening 7 000 7 000 7 000 
Tidaholms Naturskyddsförening   3 000 2 500 
Tidaholms Närradioförening 9 000 15 000 9 000 
Tidaholms Riksteaterförening 32 000 40 000 32 000 
Velinga Bygdegårdsförening 5 000 4 000 5 000 
Vulcans Musikkår 7 000 9 000 7 000 
Vättaks Byalag 2 500 3 000 2 500 
Vättaksgården ek. förening 5 000 6 000 5 000 

 549 000 862 768 559 000 
 
Barnrättsbedömning 
Vissa av föreningarna har verksamhet som även riktar sig till barn. Beslutet 
om kulturbidrag påverkar därför i viss mån barn och deras tillgång till kultur. 
 
Utredningens slutsatser 
Antalet inkomna ansökningar ser i stort ut som tidigare år med några 
förändringar vilket gör att gällande bidragsregler går att tillämpa utifrån avsatt 
budgetutrymme.  
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kulturbidrag för 2022 
enligt upprättat förslag. 

 
Sändlista 
Berörda föreningar 
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Sammanställning av kulturbidrag 2022

Föreningens namn Beslut 2021 Ansökt 2022 Förslag 2022
Daretorps Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000
Daretorpsbygdens Intresseför. 5 000 5 000 5 000
De ungas hus i Daretorp 4 000 5 000
Dimbo Byalag 14 000 14 000 14 000
Dimbobygdens Fornm.&Hembf. 5 000 5 000 5 000
Dimbo IF 5 000 5 000 5 000
Dusty Road Blues 12 000 20 000 12 000
Frid. Fröj. Korsberga Hemb.för. 2 500 2 500 2 500
Fröjereds Samhällsförening 2 500
Hellidens Folkhögskola 55 000 70 000 55 000
Hellidens Trädgård 5 000 15 000 5 000
Holma Baltaks Bygdegårdsfören. 14 000 45 500 14 000
Hångsdala Samhällsförening 5 000 5 000 5 000
Härja Hembygdsförening 5 000 12 000 5 000
Klämmesbo Bygdegårdsför. 5 000 6 000 5 000
Kymbo Byalag 5 000 5 000 5 000
Labbåsrevyn 12 000 12 000 12 000
Lena Gille 2 500 4 000 2 500
Litografiska akademin 200 000 400 000 200 000
Litografins vänner 2 500 5 000 2 500
Mobackens Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000
Musikföreningen Rocken 5 000 5 000
Musik i Tidaholm 27 000 30 000 27 000
Ottravads Hembygdsförening 5 000 4 000 5 000
Suntaks Sockenstugeförening 5 000 5 000 5 000
Tidaholms Biodlareförening 2 500 5 000 2 500
Tidaholms Blåbandsförening 2 500 2 000 2 500
Tidaholms Folkets Park upa 65 000 65 000 65 000
Tidaholms fotoklubb 2 500 6 768 2 500
Tidaholms Genealogiska förening 2 500 5 000 2 500
Tidaholms Hembygdsförening 2 500 3 000 2 500
Tidaholms Konstförening 7 000 7 000 7 000
Tidaholms Naturskyddsförening 3 000 2 500
Tidaholms Närradioförening 9 000 15 000 9 000
Tidaholms Riksteaterförening 32 000 40 000 32 000
Velinga Bygdegårdsförening 5 000 4 000 5 000
Vulcans Musikkår 7 000 9 000 7 000
Vättaks Byalag 2 500 3 000 2 500
Vättaksgården ek. förening 5 000 6 000 5 000

549 000 862 768 559 000
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-06 
 
Ärendenummer 
2021/82 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Anläggningsbidrag 2022 
 
Ärendet 
Ansökningar om anläggningsbidrag för 2022 har inkommit och sammanställts. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 106/2021 ”Beslut 

om anläggningsbidrag 2022”, 2021-11-30. 
✓ Sammanställning - inkomna ansökningar anläggningsbidrag 2022. 
✓ Inkomna ansökningar. 

 
Utredning 
En sammanställning av ansökta anläggningsbidrag har gjorts. Utifrån denna 
sammanställning har bedömningar av inkomna ansökningar gjorts med 
utgångspunkt i bidragsriktlinjerna. 
 
Barnrättsbedömning 
Bidragens storlek bedöms bland annat utifrån föreningens barn- och 
ungdomsverksamhet. 
 
Utredningens slutsatser 
Tre förslag på fördelning av anläggningsbidrag för 2022 har tagits fram utifrån 
inkomna ansökningar och gällande bidragsriktlinjer.  
 
Förening Beviljat 2021 Förslag  1  

2022 
Förslag 2         

2022 
Förslag 3       

2022 

Tidaholms G&IF 595 000 595 000 590 000 595 000 
IFK Tidaholm 399 000 399 000 412 000 407 000 
Ekedalens SK 183 000 183 000 183 000 183 000 
Folkabo IK 50 000 50 000 50 000 50 000 
Fröjereds IF 179 000 179 000 172 000 172 000 
         1 406 000          1 406 000           1 407 000               1 407 000   

    
TBHK ** 370 000 370 000 375 000 375 000 
Tidaholms SOK 
SISU* 292 000 292 000 292 000 292 000 
Tidaholms TK  224 000 224 000 224 000 224 000 
Tidaholms MK 116 000 116 000 107 000 107 000 
        1 002 000         1 002 000                  998 000                  998 000  
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Tidaholms CA 15 000 15 000 15 000 15 000 
Tidaholms 
modellflygklubb 6 000 6 000 6 000 6 000 
Tidaholms flygklubb 8 000 8 000 8 000 8 000 
Tidaholms 
brukshundsklubb 25 000 25 000 25 000 25 000 
Tidaholms 
sportskytteklubb 10 000 10 000 10 000 10 000 
Tidaholms 
bouleförening 8 000 8 000 8 000 8 000 
Tärnan 
Sportfiskeklubb 10 000 10 000 10 000 10 000 
Cykelklubben U6 8 000 8 000 8 000 8 000 
Tidaholms 
Pistolskytteklubb 0 3 000 3 000 3 000 
Tidaholms Golfklubb 2 000 2 000 2 000 2 000 
       92 000              95 000                    95 000                     95 000   

    
TOTALT   2 500 000    2 503 000        2 500 000        2 500 000  
     
* Tidaholms SOK Sisu extra anläggningsbidrag för pistmaskin och kompressor 20 000  
kr/år t o m 2022. 
** Tidaholmsbygdens hästklubb extra anläggningsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 2025.  

 
Förslag till beslut 

  
 
Sändlista 
Berörda föreningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/82 

§ 106 Beslut om anläggningsbidrag 2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut samt uppdrar till förvaltningen att ta fram ett 
tredje förslag utifrån dialogen på arbetsutskottets sammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökningar om anläggningsbidrag för 2022 har inkommit och sammanställts. 
En sammanställning av ansökta anläggningsbidrag har gjorts. Utifrån denna 
sammanställning har bedömningar av inkomna ansökningar gjorts med 
utgångspunkt i bidragsriktlinjerna 
 
Två förslag på fördelning av anläggningsbidrag för 2022 har tagits fram utifrån 
inkomna ansökningar och gällande bidragsriktlinjer.  
 
Förening Beviljat 2021 Förslag 1 2022 Förslag 2 2022 

Tidaholms G&IF 595 000 595 000 590 000 
IFK Tidaholm 399 000 399 000 412 000 
Ekedalens SK 183 000 183 000 183 000 
Folkabo IK 50 000 50 000 50 000 
Fröjereds IF 179 000 179 000 172 000 
             1 406 000             1 406 000                   1 407 000   

   
TBHK ** 370 000 370 000 375 000 
Tidaholms SOK SISU * 292 000 292 000 292 000 
Tidaholms TK  224 000 224 000 224 000 
Tidaholms MK 116 000 116 000 107 000 
             1 002 000             1 002 000                      998 000  
    
Tidaholms CA 15 000 15 000 15 000 
Tidaholms modellflygklubb 6 000 6 000 6 000 
Tidaholms flygklubb 8 000 8 000 8 000 
Tidaholms brukshundsklubb 25 000 25 000 25 000 
Tidaholms sportskytteklubb 10 000 10 000 10 000 
HUR 0 0 0 
Tidaholms bouleförening 8 000 8 000 8 000 
Tärnan Sportfiskeklubb 10 000 10 000 10 000 
Cykelklubben U6 8 000 8 000 8 000 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Tidaholms Pistolskytteklubb 0 0 3 000 
Tidaholms Golfklubb 2 000 2 000 2 000 
                   92 000                   92 000                         95 000   

   
TOTALT   2 500 000    2 500 000        2 500 000  
    
* Tidaholms SOK Sisu extra anläggningsbidrag för pistmaskin och kompressor 20 000 
kr/år t o m 2022. 
** Tidaholmsbygdens hästklubb extra anläggningsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 
2025.  

 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för beslut samt att uppdra till förvaltningen 
att ta fram ett tredje förslag utifrån dialogen på arbetsutskottets 
sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Anläggningsbidrag 2022”, enhetschef fritid Daniel 

Andersson, 2021-11-22. 
✓ Sammanställning - inkomna ansökningar anläggningsbidrag 2022. 
✓ Inkomna ansökningar. 
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Anläggningsbidrag 2022

Förening Beviljat 2021 Förslag  1 2022 Förslag 2         
2022

Förslag 3       2022

595 000 595 000 590 000 595 000
399 000 399 000 412 000 407 000
183 000 183 000 183 000 183 000

50 000 50 000 50 000 50 000
179 000 179 000 172 000 172 000

1 406 000          1 406 000          1 407 000               1 407 000               

370 000 370 000 375 000 375 000
292 000 292 000 292 000 292 000
224 000 224 000 224 000 224 000
116 000 116 000 107 000 107 000

1 002 000          1 002 000          998 000                   998 000                   

15 000 15 000 15 000 15 000
6 000 6 000 6 000 6 000
8 000 8 000 8 000 8 000

25 000 25 000 25 000 25 000
10 000 10 000 10 000 10 000

Tidaholms bouleförening 8 000 8 000 8 000 8 000
Tärnan Sportfiskeklubb 10 000 10 000 10 000 10 000
Cykelklubben U6 8 000 8 000 8 000 8 000
Tidaholms Pistolskytteklubb 0 3 000 3 000 3 000
Tidaholms Golfklubb 2 000 2 000 2 000 2 000

92 000               95 000               95 000                     95 000                     

TOTALT 2 500 000    2 503 000    2 500 000        2 500 000        

* Tidaholms SOK Sisu extra anläggningsbidrag för pistmaskin och kompressor 20 000 kr/år t o m 2022.
** Tidaholmsbygdens hästklubb extra anläggningsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 2025. 

Tidaholms TK 
Tidaholms MK

Tidaholms SOK SISU *
TBHK **

Tidaholms brukshundsklubb

Tidaholms CA
Tidaholms modellflygklubb
Tidaholms flygklubb

In
di

vi
du

el
l

Fotboll

Tidaholms G&IF
IFK Tidaholm
Ekedalens SK
Folkabo IK
Fröjereds IF

Tidaholms sportskytteklubb
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/115 

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

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

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

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250 250 250 

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

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250 250 250 

Hyra endast teorisal      

Kategori A Kronor per timme   60 65 

Kategori B Kronor per timme   80 85 

Kategori C Kronor per timme   250 250 

Kategori D Kronor per timme   350 350 

 
Forshallen (lilla salen) 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110 110 110 

Kategori D Kronor per timme 130 200 200 200 

 
Forshallen (simhallen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120 120 120 

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

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

Skolor från andra 
kommuner Kronor per timme 600 600 600 600 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

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

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

Max 30 personer Kronor per timme 750 750 750 750 

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

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

Hyra av undervisnings-      
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

eller hoppbassäng 

Under öppettid Kronor per timme 300 300 300 300 

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

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

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

Kronor per barn 120 120 120 120 

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

Kronor per barn 
30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

Prova på mermaiding 
under öppettid (30 min 
lektion) 

Kronor per barn/vuxen 
50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

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

Kronor 3 000 3 000 3 000 3 000 

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

 
Ishallen 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270 270 270 

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

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 
Konstgräsplan 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

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

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 11-manna      

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

Match 7-manna      

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

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

 
Tidaholms sommargård 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000 2 000 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600 2 600 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000 4 000 

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

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 
 
Förslag till beslut 

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

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

idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-
22. 

✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut om revidering av 
beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 
2021-01-12. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-22 
 
Ärendenummer 
2021/115 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Revidering av beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård 
som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 § 11/2020 att anta nya 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård. 2021-01-12 
§ 4/2021 antogs ett reviderat förslag där Idrottshallen tagits bort eftersom 
kultur- och fritidsnämnden inte hyr Idrottshallen från och med 1 januari 2021. 
Från och med 1 januari 2022 hyr kultur- och fritidsnämnden återigen 
Idrottshallen och med anledning av denna förändring behöver revidering göras 
i förslaget som antogs i januari 2021. Idrottshallen föreslås få samma 
hyresavgifter som Sparbankshallen, Rosenbergshallen och Forshallen (stora 
salen).  
 
Reviderat förslag: 
 
Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet 
inomhus 
Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 
Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 
Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 
 
 
Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen), 
Idrottshallen (stora salen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250 250 250 

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

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250 250 250 

84



 2/4 

 

Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

Hyra endast 
teorisal/boxningslokal      

Kategori A Kronor per timme   60 65 

Kategori B Kronor per timme   80 85 

Kategori C Kronor per timme   250 250 

Kategori D Kronor per timme   350 350 

 
Forshallen (lilla salen) 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110 110 110 

Kategori D Kronor per timme 130 200 200 200 

 
Forshallen (simhallen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120 120 120 

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

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

Skolor från andra 
kommuner Kronor per timme 600 600 600 600 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

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

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

Max 30 personer Kronor per timme 750 750 750 750 

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

Max 20 personer Kronor 3 500 3 500 3 500 3 500 
Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      

Under öppettid Kronor per timme 300 300 300 300 

Övrigt      
Hyra av simbana 
(entréavgift tillkommer) Grundavgift 100 100 100 100 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

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

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

Kronor per barn 120 120 120 120 

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

Kronor per barn 
30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

Prova på mermaiding 
under öppettid (30 min 
lektion) 

Kronor per barn/vuxen 
50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

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

Kronor 3 000 3 000 3 000 3 000 

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

 
Ishallen 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270 270 270 

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

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 
Konstgräsplan 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

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

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 11-manna      

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

Match 7-manna      

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

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

 
Tidaholms sommargård 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000 2 000 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600 2 600 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000 4 000 

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

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut om revidering av 

beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 
2021-01-12. 

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

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

 
Sändlista 
Berörda föreningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/143 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 § 11/2020 att anta nya 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård. Den nya 
idrottshallen på Rosenbergsområdet, Rosenbergshallen, tas i bruk 1 januari 
2021 och kultur- och fritidsnämnden har sagt upp Idrottshallen från och med 1 
januari 2021. Med anledning av dessa förändringar behöver revidering göras i 
förslaget som antogs i februari 2020. Idrottshallen föreslås bytas ut mot 
Rosenbergshallen som får samma hyresavgifter som Sparbankshallen och 
Forshallen (stora salen). Hyresavgift för att hyra endast teorisal i 
Rosenbergshallen föreslås tillkomma. 
 
Reviderat förslag: 
 
Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet 
inomhus 
Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 
Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 
Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 
 
Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250 250 250 

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

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250 250 250 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Hyra endast teorisal  

Kategori A Kronor per timme   60 65 

Kategori B Kronor per timme   80 85 

Kategori C Kronor per timme   250 250 

Kategori D Kronor per timme   350 350 

 
Forshallen (lilla salen) 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110 110 110 

Kategori D Kronor per timme 130 200 200 200 

 
Forshallen (simhallen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120 120 120 

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

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

Skolor från andra 
kommuner Kronor per timme 600 600 600 600 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

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

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

Max 30 personer Kronor per timme 750 750 750 750 

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

Max 20 personer Kronor 3 500 3 500 3 500 3 500 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng 
Under öppettid Kronor per timme 300 300 300 300 

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

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

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

Kronor per barn 120 120 120 120 

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

Kronor per barn 
30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

Prova på mermaiding 
under öppettid (30 min 
lektion) 

Kronor per barn/vuxen 
50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

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

Kronor 3 000 3 000 3 000 3 000 

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

 
Ishallen 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270 270 270 

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

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 
Konstgräsplan 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

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

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 11-manna      

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

Match 7-manna      

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

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

 
Tidaholms sommargård 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000 2 000 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600 2 600 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000 4 000 

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

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 120/2020 ”Beslut 

om revidering av beslut om justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden”, 2020-12-15. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av beslut om justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-12-
07. 

✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som 
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 2020-02-18. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Sändlista 
Berörda föreningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/119 

§ 108 Beslut om hyresavtal Saga Teaterbiografen  – Labbåsrevyn 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att teckna 
hyresavtal med Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen enligt 
föreslagna hyresavgifter.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Labbåsrevyn har inför kommande säsong våren 2022 inkommit med en 
förfrågan om att nyttja Saga Teaterbiografen, inte bara för genrep och 
föreställningar utan även för repetition.  
 
Utifrån dessa nya förhållanden har utökat avtal med föreslagna hyresavgifter 
tagits fram. 
 
Datum Hyresavgift 
8-9 januari 2 000 kr 
15-16 januari  2 000 kr 
22-23 januari 2 000 kr 
29-30 januari 2 000 kr 
5-6 februari  2 000 kr 
12-13 februari  2 000 kr 
19-20 februari  2 000 kr 
22 eller 23 februari  500 kr 
24-25 februari rep 1 000 kr 
26-27 februari  2 000 kr 
28 februari - 3 mars rep 2 000 kr 
4 mars genrep  500 kr 
5-19 mars, fredag-lördag 10% på biljettintäkten 

(5% fr.o.m. 1001:e 
biljett) 

20 mars avetablering  500 kr 
 

• Lördagar och söndagar 8 januari – 27 februari 1000 kr per dag. Förutsatt 
att bioduken går att hissa ner och högtalare dras fram för biovisning 
eftermiddag eller kväll.  

• Veckodagar för repetition eller annan verksamhet 500 kr per dag. 
• Veckodagar utan verksamhet gratis. Förutsatt att bioduken går att hissa ner 

för filmvisning eller föreläsning.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att teckna 
hyresavtal med Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen enligt 
föreslagna hyresavgifter.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Hyresavtal Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen 

2022”, enhetschef kultur Johanna Andersson, 2021-11-22. 
✓ Hyresavtal Saga - Labbåsrevyn 2019. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-22 
 
Ärendenummer 
2021/119 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Johanna Andersson     
0502-60 61 88 
johanna.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Hyresavtal Labbåsrevyn på Saga 
Teaterbiografen 2022 
 
Ärendet 
Labbåsrevyn har inför kommande säsong våren 2022 inkommit med en 
förfrågan om att nyttja Saga Teaterbiografen, inte bara för genrep och 
föreställningar utan även för repetition.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Hyresavtal Saga - Labbåsrevyn 2019. 

 
Utredning 
Labbåsrevyn har under flera år visat lokalrevy på Saga Teaterbiografen. Det 
finns sedan tidigare ett hyresavtal som har beslutats i kultur- och 
fritidsnämnden. Detta avtal gäller en cirka tre veckor lång period som 
innefattar tillfällen för föreställning, dagar mellan föreställningar och tid innan 
premiär för iordningställande.  
 
Labbåsrevyn har inför våren 2022 inkommit med en förfrågan om att nyttja 
Saga Teaterbiografen även för repetition, vilken påbörjas redan i början av 
januari. Ett längre avtal med Labbåsrevyn skulle, under rätt former, innebära 
mer aktivitet på Saga vilket kan möjliggöras tack vare den nya bioduken. 
 
Viktigt i sammanhanget är att ha en dialog med Nattbion för att tillgodose 
företagets behov av tillfällen för biovisning enligt avtal. Nattbion har tidigare år 
gjort en överenskommelse med Labbåsrevyn om ersättning för förlorade 
biointäkter. Denna överenskommelse sker parterna emellan utöver 
hyresavtalet. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Sedan senast tecknade avtal med Labbåsrevyn 2019 har en justering av 
hyresavgifterna gjorts på Saga Teaterbiografen vilket tillgodosetts i det nya 
förslaget på hyresavtal. I förslaget har även hänsyn till Nattbions behov tagits 
enligt överenskommelse. Hyresavgifterna i det nya utökade avtalet bygger till 
stor del på att Labbåsrevyn nyttjar scenen på ett sådant sätt att annan 
verksamhet kan använda lokalen, bioduken och scenytan där framför.  
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

Datum Hyresavgift 
8-9 januari 2 000 kr 
15-16 januari  2 000 kr 
22-23 januari 2 000 kr 
29-30 januari 2 000 kr 
5-6 februari  2 000 kr 
12-13 februari  2 000 kr 
19-20 februari  2 000 kr 
22 eller 23 februari  500 kr 
24-25 februari rep 1 000 kr 
26-27 februari  2 000 kr 
28 februari - 3 mars rep 2 000 kr 
4 mars genrep  500 kr 
5-19 mars, fredag-lördag 10% på biljettintäkten 

(5% fr.o.m. 1001:e 
biljett) 

20 mars avetablering  500 kr 
 

• Lördagar och söndagar 8 januari – 27 februari 1000 kr per dag. Förutsatt 
att bioduken går att hissa ner och högtalare dras fram för biovisning 
eftermiddag eller kväll.  

• Veckodagar för repetition eller annan verksamhet 500 kr per dag. 
• Veckodagar utan verksamhet gratis. Förutsatt att bioduken går att hissa ner 

för filmvisning eller föreläsning.  
 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teckna hyresavtal med 
Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen enligt föreslagna hyresavgifter.  

 
Sändlista 
Labbåsrevyn 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro E-post 
522 83  TIDAHOLM Stadshuset 0502-60 60 00 vx 0502-60 63 57 12 14 20-4 tidaholms.kommun@tidaholm.se 
 Torggatan 26 A Kansli 0502-60 61 88 

Kansli 0502-60 62 10 
  Hemsida 

www.tidaholm.se 

 

 

HYRESAVTAL SAGA TEATERBIOGRAF 
Mellan Kultur & Fritidsförvaltningen och Labbåsrevyn 

 
Scenhyra vid föreställning:  10% av biljettintäkterna upp till 1000 sålda biljetter, 5% f.r. biljett Nr. 1001-1600. 
Scenhyra vid repetition m.m.:  400 kr/dag 
Vaktmästarkostnad:  250 kr/tim. 

 

 
Fre 28/2 dagtid kan installeras ljus (ljudtekniken kan ställas bakom scen/sidan så långt möjligt). Golvet måste 

hållas tomt och strålkastare får inte hängas så att de hindrar framdragande av filmduken eller hindrar 
bioprojektorns ljusstråle vid filmvisningar i veckan 9. SAGAs scen skall vara städad 02/03 kl. 10 och rensad på 

allt löst material, såsom stolar, bord och ljusanläggning (ljudutrustning, bio/tillbehör). Filmduken skall vara 
tillbakaflyttad längst bak på scengolvet. Rimlig temperatur skall finnas i lokalen, logerna skall vara rena, speglar 
skall vara på plats. Källaringången till logerna skall vara, så långt det är möjligt, fria från snö, is, löv och annat 
skräp. 
Mån 02/3 – Sön 22/3 är SAGAn reserverad till Labbås revyn. 
 

 

 
Filmvisning kommer att ske under veckan 9 (24/2 – 01/3  (ons, fre, lör + sön). Fler dagar kan tillkomma, 

eftermiddagsföreställning kl. 14 under helgen tillkommer! Scenen måste vara tömd senast 1 tim före filmvisning 
för att filmduken ska kunna flyttas. D.v.s. rep är möjligt fram till kl. 13.30. 
Filmduken flyttas tillbaka efter sista filmvisningen senast mån den 02/3 (Revyn flyttar redan Sön den 1 mars). 
Om andra tider önskas eller erfordras måste föreståndaren/vaktmästaren kontaktas om detta i god tid dvs. i 
samma veckan mån-fre (Tino Braun, 0502-60 60 71)! 

 

 
Lör – Sön 29/2 - 01/3  rep (ljusinst/inte innan 28/2‼!)           gratis pga många  filmvisningar 
Mån – Fre 2/3 - 6/3      Ljudinstallation,   
                    Scenbygge dagtid, rep kväll 5 x 400 kr 
Lör        7/3            Premiär  10% på biljettintäkten (5% f.r.o.m. 1001e biljett) 
Sön – Tor   8/3 - 12/3    Mellandagar  5 x 200 kr 
Fre 13/3            Föreställning kl. 19:00  10% på biljettintäkten (5% f.r.o.m. 1001e biljett) 

Lör 14/3            Föreställning kl. 15:30+19:00 10% på biljettintäkten (5% f.r.o.m. 1001e biljett) 

Sön – Tor 15/3 - 19/3  Mellandagar  5 x 200 kr 
Fre 20/3            Föreställning kl. 19:00  10% på biljettintäkten (5% f.r.o.m. 1001e biljett) 

Lör 21/3            Föreställning kl. 15:30+19:00 10% på biljettintäkten (5% f.r.o.m. 1001e biljett) 
Sön 22/3            Avetablering  1 x 400 kr 
 
Brandlarmet får inte stängas. Användning av rökmaskin på egen risk (d.v.s. kostnader i samband med att brandlarmet 
utlöser står hyresgästen själv för t.ex. Brandkåren). Kostnad för vaktmästare/scentekniker tillkommer med 250:- /tim. 
Ersättning till biografarrendatorn för uteblivna filmvisningar tillkommer på 10.000 kr. 

 
Nyckel till SAGA kan hämtas vecka 9 på SAGA teaterbiografen eller Kultursekretärare/stadshuset (ring gärna 
innan). Redovisning av revyn bör ske inom en månad efter avslutad revy dock senast 30/4 2019.  

 
 
 

 

Organisation/ Föreningens namn 

Labbåsrevyn 
Organisationsnummer: 

855900-8142 
Verksamhet/ändamål: 

Revy 
Kontaktperson: 

Dan Andersson 
Telefonnummer: 

070-339 22 39 
Fakturaadress: 

Åkervägen 10 
Postnummer och Ort: 

522 35 Tidaholm 

 

Besöksadress:  Nya torget, Tidaholm 
Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen,  
 522 83  Tidaholm 
Tino Braun, SAGA, Tfn: 0502-60 60 71 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro E-post 
522 83  TIDAHOLM Stadshuset 0502-60 60 00 vx 0502-60 63 50 12 14 20-4 tidaholms.kommun@tidaholm.se 
 Torggatan 26 A    Hemsida 

www.tidaholm.se 

 

SAGA TEATERBIOGRAFS LOKALITETER 

 
Platser: Salong: 230 st. Balkong: 118 st, Totalt 348 platser.  För rullstolar finns 4 platser i 

 Salongen (beroende på hur man använder den platsen till extra teknik/ljud,ljus). 
Bottenplan: Garderob, toaletter, HVC, pentry, hiss vid entré från gatuplan,  

 4 loger, dusch och toaletter, pentry. 
Entréplan:  Biljettkassa, foajé, salong, scen. 
Plan 1:  trappa upp: balkong, biografmaskinrum, teknikerrum, toalett. 
Hörselslinga:  Hörslinga finns.  
 
 
UTHYRNINGSBESTÄMMELSER 

 
1. Kultur- och fritidsförvaltningen skickar faktura. Tidaholms kommuns regler gäller för hyresdebitering. 

Kontaktperson är kultursekreteraren tfn 0502-60 61 88.  
2. Avbokning kan göras senast 7 dagar före. I annat fall debiteras hela hyran. Om den avbokade tiden kan 

hyras ut på nytt, sker ingen debitering. 
3. Vid förhyrning av scenen erfordras alltid föreståndare/vaktmästare, Tino Braun 0502-60 60 71. 
4. Föreståndare/vaktmästare visar hyrestagaren var brandsläckningsutrustning finns, var städmaterial finns 

och var soptunnan står. 
5. Lokalvård ingår i hyran. Lokalen skall dock grovstädas av hyrestagaren efter arrangemang. Detta 

innebär att foajé och salong ska sopas/dammsugas. Skräp och sopor från inom- och utomhusmiljö skall 
läggas i soptunnan på utsidan. 

6. Hyrestagaren ansvarar för släckning och låsning av lokalen. 
7. Det är inte tillåtet att använda tape, spik, klister o. dyl. för fastsättning på väggar, bord m.m. 
8. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador och annan åverkan på lokal och inventarier, kablage m.m. 

som uppkommer vid arrangemangstillfället och som inte beror på normalt slitage. Skador på lokaler eller 
utrustning anmäls till föreståndaren 0502-60 60 71. 

9. Lokalens ljud- och ljusutrustning och kablage ska var i samma skick, ordning och på samma plats som 
innan. Även funktionen ska var samma som innan. 

10. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar ej för förvaring av materiel eller på denna uppkommen skada. 
11. Nyckel kan kvitteras ut hos SAGA föreståndaren/vaktmästaren. 
12. Utkvitterad nyckel återlämnas dagen efter avslutad verksamhet. Vid försening debiteras 50:- /dag. 
13. Entrédörrarna får ej låsas under offentliga föreställningar med publik i salongen.  
14. Nödutgångarna får ej låsas och utrymningsvägarna får ej blockeras. 
15. Rökning är förbjuden (se också ”Ordningsregler och brandskydd”). 
16. Skyddsväst och säkerhetslina ska användas om man jobbar på hög höjd t.ex. för att rikta lampor med 

stegar. Typgodkända och –kontrollerade, certifierade stegar som uppfyller Arbetsmiljöverkets regler 
rekommenderas att använda. 

17. Hyrestagare har tagit del och är införstådd med hyresvillkoren samt ordnings- och brandskyddsregler. 
Kommunen friskriver sig från allt ansvar, för det fall att hyrestagaren inte följer hyresvillkoren eller övriga 
lämnade uppgifter, exempelvis verksamhet/ändamål. 

 
 

Av detta avtal är i två likalydande exemplar upprättade av vilka parterna tagit var sitt. 
Har tagit del av och är införstådd med ovanstående villkor. 
 
 
 

Tidaholm den  ______________________ 2019 
 
 
 
 
 

______________________________________       ___________________________________ 
Ansvarig hyrestagare/Labbåsrevyn             Ansvarig uthyrare Tino Braun 
             Kultur- & Fritidsförvaltningen 

 
 
 
 
Detta avtal skall återsändas senast 14 dagar före förhyrning. 
 

Återsänd 1 ex till: Tino Braun, Kultur- & Fritidsförvaltningen, 522 83 Tidaholm 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-09 
 
Ärendenummer 
2021/124 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Nyttjanderättsavtal med Tidaholms 
Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen 
 
Ärendet 
Tidaholms kommun har för avsikt att teckna ett tioårigt nyttjanderättsavtal med 
Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Nyttjanderättsavtal för del av Idrottshallen. 

 
Barnrättsbedömning 
I förstudierapporten för iordningställande av Idrottshallen beskrivs på vilket 
sätt beslutet påverkar barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teckna nyttjanderättsavtal med 
Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen. 
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522 83  TIDAHOLM Stadshuset 0502-60 60 00 vx 0502-60 63 50 12 14 20-4 tidaholms.kommun@tidaholm.se 
 Torggatan 26 A    Hemsida 

www.tidaholm.se 
 

  
 
 
NYTTJANDERÄTTSAVTAL FÖR VERKSAMHET   
  
  

Hyresvärd Tidaholms kommun, Org nr: 212000-1736  
Kultur- och fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden   
522 83 Tidaholm  
Epost: kultur.fritid@tidaholm.se  

  
Hyresgäst Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS), Org nr: 867200-4879  
Box 188  
522 24 Tidaholm   
Epost: info@tidaholmsgs.se   

  
   
Bakgrund  
I samband med att Idrottshallen åter hyrs av kultur- och fritidsnämnden möjliggörs uthyrning 
av lokalen till föreningslivet. Diskussioner har förts med TGS sedan tidigare kring att hitta en 
lösning så att föreningen kan ha delar av sina redskap uppe permanent. Idrottshallen kan 
utgöra en lösning för att tillgodose detta behov. TGS kan i Idrottshallen disponera halva 
spelytan permanent där de kan ha kvar sina redskap. Denna halva yta samt lokal i 
bottenplan enligt bilaga 1 omfattas av detta avtal.  
  
Den andra halvan av spelytan samt den sk boxningslokalen i källaren och teorisalen hyrs av 
föreningen enl. ordinarie timtaxa och ordinarie uthyrningsregler hos kultur- och 
fritidsnämnden och omfattas således ej av detta avtal.   
  
Det är av stor vikt att hyresgästen önskar samarbeta med kultur- och fritidsförvaltningen.  
  

1. Hyresobjekt 
Del av Idrottshallen, på fastigheten Gymnasten 1 
Stallängsvägen 2 
522 34 Tidaholm 
 
Hyra av lokal i form av idrottshallyta för gymnastikverksamhet, om cirka 350 m2, samt 
lokal i bottenplan, markerad på bilaga 1. Hyresobjektet uthyres i befintligt skick, med 
inredning enligt förteckning i bilaga 2. Hyresobjektets skick på tillträdesdagen framgår 
av gemensamt utförd besiktning, enligt bilaga 3.  

Hyresvärden upplåter till Hyresgästen rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, 
nyttja hyresobjektet på följande sätt och för följande ändamål:   
  
Hyresobjektet får endast nyttjas för gymnastikverksamhet. Att hyresobjektet används 
i enlighet med detta ändamål är en avgörande förutsättning för upplåtelsen.  
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Till det upplåtna hyresobjektet följer en rätt att nyttja halva spelytan där redskapen 
står permanent samt lokal i bottenplan enligt bilaga 1. Övriga faciliteter såsom 
omklädningsrum, den sk boxningslokalen i källaren samt läktare hyrs i enlighet med 
ordinarie uthyrningsregler.  

 
Om i avtalet angiven yta avviker från uppmätt yta medför avvikelsen inte rätt till 
återbetalning av hyra för Hyresgästen respektive rätt till högre hyra för Hyresvärden.  
   

2. Giltighetstid och uppsägningstid 
Avtalet gäller från och med 2022-01-01 till och med 2031-12-31.  
Hyrestiden förlängs med 2 år i taget, om uppsägning ej sker skriftligt senast 12 
månader före hyrestidens utgång. 

  
3. Hyra 

Hyresgästen skall årligen betala en fast hyra för hyresobjektet. Hyran baseras på tid 
motsvarande all uthyrbar tid i hallen, dvs mån-fre 16-22 samt lör-sön 8-20, 52 veckor 
om året. Det innebär sammantaget 2 808 timmar. Kostnaden för hyresobjektet blir 
med nuvarande prissättning 32,50 kr/timma. Priset räknas upp med 
index i enlighet med fattat beslut i kultur- och fritidsnämnden.   

  
Hyresvärden planerar att investera i hyresgästanpassningar i form av angöringsstag i 
golv, avgränsning mellan halldelar samt hoppgrop under 2022. I samband med att 
dessa investeringar tas i bruk tillkommer ett hyrestillägg motsvarande faktiska 
kapitalkostnader för hyresgästanpassningarna. Parterna har gemensamt tagit fram en 
budget med investeringar motsvarande 1,2 MSEK med bedömd avskrivningstid om 
20 år som ger ett hyrestillägg om ca 60 000 kr/år. 

 
Uppvärmning, elektrisk ström, larm och bevakning ingår i hyran.  
 

4. Betalning 
Hyran skall betalas i förskott efter avisering 12 gånger per år. Vid försenad betalning 
tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för betalningspåminnelse enligt 
vad som stadgas för inkassokostnader. 
 

5. Tillträde 
Hyresgästen äger inte rätt att få tillträde till hela eller delar av hyresobjektet före 
2022-01-01. 
 

6. Underhåll, städning, ordning/skötsel m.m.  
Inre och yttre underhåll bekostas av Hyresvärden. Det åligger Hyresgästen att till 
Hyresvärden anmäla eventuella skador eller brister samt förekomst av ohyra eller 
skadeinsekter. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i 
nyttjanderätten som uppstår till följd av att Hyresvärden låter utföra arbete för att sätta 
hyresobjektet i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av hyresobjektet 
eller fastigheten i övrigt. 
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Det åligger Hyresgästen att vid behov hålla hyresobjektet lätt tillgängligt för 
fastighetsskötare och personal och för leverantörer av el, vatten 
och datakommunikation eller motsvarande.  
 
Hyresgästen skall väl vårda och underhålla hyresobjektet. Försämras hyresobjektet 
genom att Hyresgästen eftersätter detta har Hyresvärden rätt till ersättning.   
  
Hyresgästen är skyldig att följa Hyresvärdens föreskrifter.   
  
Hyresgästen skall hålla god ordning inom hyresobjektet. Hyresgästen ansvarar för 
städning. Städning av hyresobjektet skall ombesörjas och bekostas av 
Hyresgästen. Städ ska utföras i enlighet med de normer som finns i kommunen. 
Bilaga med instruktioner bifogas avtalet, bilaga 4.  
 

7. Avfall 
Det åligger Hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl på avsedd plats 
liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som 
Hyresvärden kan komma att besluta. För avfallsslag utöver hushållsavfall och 
avfallshämtning utöver ordinarie hämtning ombesörjer och bekostar Hyresgästen 
uppsamling, sortering, bortforsling med mera. 

 
8. Ansvar 

 
Enligt ordinarie hyresregler för idrottshallar är Hyresgästen ersättningsskyldig för 
eventuella materialskador som uppkommit. 
 
Hyresgästen förbinder sig även att:  

• inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande göra ändringsarbeten i 
hyresobjektet,  

• inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra hyresobjektets 
användningssätt, 

• under hyresförhållandet följa de ordningsföreskrifter som gäller för fastigheten 
enligt Hyresvärden, 

• vid avflyttning bortföra sin egendom,  
• vid avflyttning till Hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, 
• vid avflyttning lämna hyresobjektet väl rengjort. 

 
9. Upplåtelse och överlåtelse 

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta eller inteckna 
hyresobjektet, eller upplåta hyresobjektet i andra hand.  

 
10. Särskilda bestämmelser  

Detta avtal får inte överlåtas utan Hyresvärdens godkännande. Hyresgästen får ej 
heller i andra hand upplåta hyresobjektet åt annan utan Hyresvärdens 
godkännande.   

  
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar. Vardera parten tar ett exemplar.  
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Tidaholm 2021-12-16  
  
  
Tidaholms kommun  
  
  
  
............................................................  
Kultur- och fritidsnämnden   
  
  
  
............................................................  
Samhällsbyggnadsnämnden  
  
  
  
…………………………………………………………………….  
Tidaholms Gymnastiksällskap 
  
  

  
Bilagor  
1. Ritning lokal 
2. Inventarielista  
3. Besiktningsprotokoll 
4. Städinstruktioner 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/2 

§ 109 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-10-20—11-23. 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-11-23 2.1 Öppettider 

Badhuset 
Forshallen 

håller stängt på 
grund av 

reparation 
29/11-19/12 

 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-11-23. 
✓ Delegationsbeslut fattade från och med 2021-10-20—11-23. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-23 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
 
Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-10-20—11-23. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Delegationsbeslut fattade från och med 2021-10-20—11-23. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: 2021/2 
2021-11-23 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2021-10-20—11-23 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-11-23 2.1 Öppettider 

Badhuset 
Forshallen 
håller stängt på 
grund av 
reparation 
29/11-19/12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-30 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/1 

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

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

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

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

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

Pema Malmgren, 2021-11-22. 
✓ Inbjudan från Konstlitografiska museet - Jemma Gunning, 2021-11-09. 
✓ Nyhetsbrev från regional utveckling november 2021, 2021-11-09. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 252/2021 ”Beslut om revidering av riktlinje 

för styrdokument”, 2021-11-03. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 251/2021 ”Beslut om kommunens 

klimatlöften under år 2022”, 2021-11-03. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 241/2021 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun avseende september månad år 
2021”, 2021-11-03. 

✓ Skrivelse från Tidaholms Naturskyddsförening angående sortering av 
matavfall i Tidaholms Kommun, 2021-11-02. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 135/2021 ”Beslut om rapport om 
motioner/medborgarförslag/e-förslag som inkommit till 
kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”, 2021-10-25. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 129/2021 ”Beslut om delårsrapport för 
Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 2021-10-25. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 153/2021 ”Val av ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden efter Bengt Karlsson (S)”, 2021-10-25. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 147/2021 ”Beslut om entledigande från 
uppdrag Bengt Karlsson (S)”, 2021-10-25. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-22 
 
Ärendenummer 
2021/1 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
 
Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Inbjudan från Konstlitografiska museet - Jemma Gunning, 2021-11-09. 
✓ Nyhetsbrev från regional utveckling november 2021, 2021-11-09. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 252/2021 ”Beslut om revidering av riktlinje 

för styrdokument”, 2021-11-03. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 251/2021 ”Beslut om kommunens 

klimatlöften under år 2022”, 2021-11-03. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 241/2021 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun avseende september månad år 
2021”, 2021-11-03. 

✓ Skrivelse från Tidaholms Naturskyddsförening angående sortering av 
matavfall i Tidaholms Kommun, 2021-11-02. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 135/2021 ”Beslut om rapport om 
motioner/medborgarförslag/e-förslag som inkommit till 
kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”, 2021-10-25. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 129/2021 ”Beslut om delårsrapport för 
Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 2021-10-25. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 153/2021 ”Val av ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden efter Bengt Karlsson (S)”, 2021-10-25. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 147/2021 ”Beslut om entledigande från 
uppdrag Bengt Karlsson (S)”, 2021-10-25. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser och 
beslut till handlingarna. 
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Tue, 9 Nov 2021 14:22:33 +0100 (CET)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling november 2021

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev november 2021 
   

   

Halvtid för COP26 – hög tid för omställning
 

Begreppet think global act local, myntades
av en skotsk pionjär på regionplanering,
Patric Geddes, för mer än hundra år sedan. 
När nu FNs klimattoppmöte COP26 har nått 
halvtid i just skotska Glasgow känns uttrycket 
mer relevant än någonsin.

Globala överenskommelser och samarbeten 
där ramvillkor, gemensamma mål och 
åtagande sätts är nödvändiga för att vi ska 
ha en rimlig chans att klara 
klimatutmaningen. Samtidigt är 
genomförandekraften på lokal och regional 
nivå en förutsättning för att förändring faktiskt 
ska ske. 

Under COP26 deltar Västra 
Götalandsregionen på plats genom Magnus 
Berntsson, ordförande i miljönämnden. Fokus 
ligger på att få till stånd samarbeten med 
andra regioner och stater kopplat till 

klimatområdet, t ex via samarbetet Under2coalition och RACE TO ZERO, men även genom 
en överenskommelse kopplat till biologisk mångfald.
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Ett annat syfte är att sprida kunskap och goda exempel från Västra Götaland som tar ett 
ledarskap för omställning, t ex vad gäller elektrifiering av transportsektorn och industrin, den 
cirkulära omställningen av textil- och modeindustrin och kommunernas klimatlöften.
I dagens nyhetsbrev kan du läsa mer om COP26 och några av de goda exemplen ovan. 

Och avslutningsvis, ytterligare ett slagfärdigt citat - think big, start small and act now.
Vet inte vem som ligger bakom dessa ord, men tycker det stämmer väl in på 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland, oavsett om det handlar om näringsliv, kommun, det 
civila samhället eller universitet och högskola. En bra devis för att ställa om i hållbar riktning. 

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Välkommen till Framtid Västra Götaland 20 januari 2022
 

 

Den 20 januari 2022 är du välkommen till Framtid Västra Götaland! Då bjuder Västra 
Götalandsregionen in till en konferens med regionala utvecklingsfrågor i fokus.

Omställningen till ett hållbart, attraktivt och konkurrenskraftigt Västra Götaland drivs av vår 
gemensamma förmåga att tillsammans lösa utmaningar. Att ställa om snabbt utifrån nya 
förutsättningar är avgörande och något som vi har fått visa prov på det senaste året. När vi samlas 
på Framtid Västra Götaland i början av nästa år fortsätter dialogen om hur vi ställer om tillsammans. 
Det kommer att bli en fullspäckad konferens med inspirerande föreläsare, kunskapsfördjupning, 
utbyte av erfarenheter och spännande möten. Mer information kommer!

Vi ses på Framtid Västra Götaland den 20 januari.
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Framtid Västra Götaland
   

   

►Life science

Life science nationell konferens 17 januari 2022
 

 

Innovationskraft och samverkan för allas hälsa är viktigt. Därför bjuder Västra Götalandsregionen och 
Regeringskansliet in till en digital nationell konferens med fokus på konkreta resultat inom Life 
Science-området.

- VGR vill ha en aktiv och ledande roll i Sverige eftersom det gynnar patienter och invånare och jag 
ser verkligen fram emot konferensen, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra 
Götalandsregionen.

Mer information kommer, men notera gärna 17 januari.

Life science-konferens 2022 - Regeringskansliet
   

   

► Framtidens städer

Nobel Week Dialogue 2021 - the City of the Future 9 december
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För tionde året i rad anordnar vi Nobel Week Dialogue, vartannat år i Stockholm och i år är vi i 
Göteborg. Årets spännande tema kommer att belysa olika aspekter av framtidens stad.
Som alltid är vårt huvudsakliga syfte att stimulera intresset för vetenskap och humaniora och fördjupa 
dialogen mellan den vetenskapliga världen och samhället i övrigt. Vad passar väl då bättre än att 
under Göteborgs jubileumsår lyfta fram staden som fenomen och utforska möjliga visioner för ett liv i 
stadsbebyggelse?

Bli inspirerad av Nobelpristagare och världsledande experter när vi diskuterar hur vi kan skapa bättre 
städer för oss alla. Bland talarna finns Nobelpristagarna Jules Hoffman,
Paul Romer, Brian Schmidt och Wole Soyinka. 

För att attrahera en yngre publik arrangeras även ett skolevent i form av ett digitalt samtal mellan 
nobelpristagare och studenter på Hvitfeldtska och Angereds gymnasium i Göteborg.

Följ oss den 9 december då vi kommer fokusera på framtidens städer under 2021 års Nobel Week 
Dialogue. Nu öppnar registreringen för att boka digitala biljetter!

Anmäl dig och ta del av detta event gratis
   

   

►Bioekonomi

Skogsprogram Västra Götaland – samverkan kring skog och bioekonomi 
19 november
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Utvecklingen av den skogliga bioekonomin innebär både möjligheter och utmaningar. Ofta kräver det 
att flera kompetenser och intressen arbetar gemensamt med lösningar. Samtidigt har det saknats 
forum i Västra Götaland för olika aktörer och intressen att mötas, utveckla kunskap och samarbeta 
just inom dessa frågor.
 
Sedan våren 2019 har Länsstyrelsen i Västra Götaland projektlett ett arbete att ta fram ett regionalt 
skogsprogram tillsammans med flera aktörer inom Skogssektorn. Vi har samlat tankar kring 
möjligheter och utmaningar runt skogen och bioekonomin på olika sätt,med exempelvis seminarier, 
rundabordssamtal och workshops.

Skogsprogrammet tas fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra 
Götalandsregionen, Skogsstyrelsen, LRF, Södra, Fyrbodals kommunalförbund och SLU.

19 november hålls ett digitalt seminarium om var vi står idag och hur vi ser på den 
framtida samverkan.

   

   

►Klimat

VGR representerat vid COP26, klimatkonferensen i Glasgow 
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Magnus Berntsson (KD), ordförande miljönämnden VGR i arbete under COP26
 

- Om slutresultatet av förhandlingarna ska kunna ses som framgångsrika, måste de förutom att 
försvara 1,5°-målet också säkra att den regionala och lokala nivåns inflytande över besluten eftersom 
det är där de flesta av lösningarna måste implementeras, menar Magnus Berntsson (KD), Västra 
Götalandsregionen. Han har varit på plats vid COP26 i Skottland som observatör i sin roll som 
ordförande i Assembly of European Regions (AER) och för Regions of Climate Action (R20).
Det har varit spännande att se näringslivets och då inte minst de västsvenska företagens ökade 
närvaro i debatterna här på COP26 gentemot tidigare. Det skickar ett starkt budskap att även 
industrin trycker på i omställningen till en fossilfri framtid.
 
VGR på COP26

   

   

►Regionutvecklingsnämnden

Hållbarhet och innovation i fokus i RUN:s budget 
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Regionutvecklingsnämnden beslutade 22 oktober om drygt en miljard kronor i sin detaljbudget för 
2022. Den präglas av återstart efter pandemin och har fokus på regionfullmäktiges mål att stärka 
innovationskraften, bygga kompetens och knyta samman Västra Götaland. En stor del går till 
insatser inom elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Det 
klimatstrategiska arbetet genomsyrar samtliga mål och fokusområden i budgeten.

VGR:s pressmeddelande om RUN:s budget
   

   

►Kraftsamling elektrifiering

Stor utrullning av elektrifierade tunga vägtransporter
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Foto: Volvo Lastvagnar Sverige
 

Nu tar elektrifiering av tunga transporter ett stort steg framåt! Två projekt har beviljats nationella 
medel för en större utrullning av elektrifierade lastbilar. Projektet REEL kommer fokusera på 
regionala elektrifierade transporter i framför allt Mälardalen, Skåne och Västra Götaland medan E-
Charge fokuserar på långväga elektrifierade resor.

Båda projekten kommer ha med företag från Västra Götaland och projekten leds av Lindholmen 
Science Park och Closer.

Stor utrullning av elektrifierade tunga vägtransporter - Lindholmen Science Park
   

   

►FoU och kompetensförsörjning

Nytt center ska accelerera industriell användning av additiv tillverkning
 

117

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mkR5D-0006Vv-3J&i=57e1b682&c=vKMx9zT7HKLHfcUWRYeZS7No8X4X3JXGeKsyDq1RBfryO9UF7AbHLzhlrsCkh1ZVrfnhnPUfOeDpQG7b-f1FMMnLSe8M0RTx8dL4KkWhdJ98xNCKURFJAlfzlFZGowOjlVmKNjfVKiqm5cTOG48n6G_yuxug2bMIIMkBxYASY-DwjBcBBgTf6e4maygQ-lBOKszQpz3YmOOSUQgAvF8W3M_FjoiULv_9VH-tJUtbbWczsZl3wUcsVSQCpXiaXl8IMpCOK1GgXdJEJHLunrM-0ix0Xt2IKbK_1jrcXOmKRFM


 

Foto: RISE - Additiv tillverkning
 

Västra Götalandsregionen beslutade nyligen att avsätta fem miljoner kronor i år för att bygga upp ett 
nationellt Applikationscentrum för Additiv Tillverkning (även kallat 3D-printing) med placering i Västra 
Götaland. Projektet är det första i en rad projekt under en femårsperiod där VGR förväntas gå in med 
totalt 25 miljoner kronor. Den största delen av finansieringen för centret kommer från medverkande 
företag.

Satsningen görs för att säkra kompetensförsörjning och tillgång till en konkurrenskraftig forsknings- 
och utvecklingsmiljö inom additiv tillverkning inför omställningen till mer digitala och hållbara 
tillverkningsmetoder.

Nytt center ska accelerera industriell användning av additiv tillverkning
   

   

►Kultur 
AI ska väcka intresse för porslin på Rörstrand museum 
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Kulturnämnden ger medel till ett pilotprojekt inom artificiell intelligens (AI) som ger 
museibesökare och porslinsintresserade möjlighet att lära sig mer om Rörstrand museums 
samlingar. Intresse och nyfikenhet finns - museet får årligen 1 500 frågor rörande sitt porslin 
och sina samlingar med 17 000 föremål.

– Rörstrand museum får i samband med nyöppnandet nya verktyg för att tillgängliggöra sina 
samlingar för fler.

Vi hoppas att digitaliseringen ska bidra till att tillgängliggöra och skapa ett ökat intresse för 
kulturhistoriska samlingar, säger Conny Brännberg (KD), ordförande för kulturnämnden.

VGR:s pressmeddelande 2021-10-27
   

   

►Kultur och fullföljda studier
Göteborg har utsetts till litteraturstad av FN-organet Unesco
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Foto:Göteborgs Stad, Lo Birgersson
 

Göteborgs ansökan om att gå med i Unescos nätverk för kreativa städer inom området 
litteratur lyckades. Beskedet kom på måndagsmorgonen. "Det känns helt underbart att 
litteraturstaden Göteborg får detta internationella erkännande. Vi kan alla vara glada och 
stolta", säger Linda Johannessen, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Huvudparterna i samarbetet har förutom Göteborgs Stad varit Göteborgs universitet, Västra 
Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs 
Litteraturhus. Ett viktigt resultat av samarbetet är den kartläggning som parterna gjort av det 
mångfacetterade litteraturlivet i Göteborg och Västra Götaland.

Göteborg har utsetts till litteraturstad av FN-organet Unesco - Vårt Göteborg
   

   

►Kulturella näringar
32 miljoner kronor i verksamhetsstöd till kultursektorn
 

Kulturnämnden har beviljat ett 60-tal kulturaktörer treåriga verksamhetsstöd om totalt 32 
miljoner kronor. De nya sökbara verksamhetsstöden ska stärka kulturlivet i hela Västra 
Götaland och fokuserar på basverksamhet, snarare än avgränsade projekt eller satsningar.
 
Från och med 2021 utlyser kulturnämnden årligen sökbara, treåriga verksamhetsstöd för det 
fria kulturlivet och det civila samhället i Västra Götaland. Det innebär att flera nya aktörer får 
stöd till sin basverksamhet, vilket stärker det fria kulturlivets förutsättningar att verka i hela 
Västra Götaland.

VGR:s pressmeddelande 2021-10-26
   

   

►Kraftsamling fullföljda studier
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Prioriterade inriktningar för fullföljda studier
 

 

Nu är de fyra prioriterade inriktningar för Kraftsamling fullföljda studier beslutade. 
Utgångspunkten för inriktningarna är att det ska finnas ett aktuellt problem eller en utmaning 
som är central för fullföljda studier och att samverkan på olika nivåer eller mellan aktörer är 
en del av lösningen. 

Läs mer om inriktningarna i Kraftsamling fullföljda studier
   

   

►Regional transportinfrastrukturplan
Västra Götaland satsar på att bli en sammanhållen och 
transporteffektiv region
 

 

Förslaget för den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2022-2033 pekar 
ut riktningen och visar vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras framöver.
Målet är att skapa bättre förutsättningar för resor och transporter och planen är en av flera 
pusselbitar i arbetet att ställa om Västra Götaland. Den är nu på remiss mellan 19 oktober 
och 31 januari 2022.

Regional transportinfrastrukturplan - underlag och remiss
   

   

►Gränsöverskridande infrastruktur
Västsvenska politiker till riksdagen för bättre förbindelser med 
Norge
 

121

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mkR5D-0006Vv-3J&i=57e1b682&c=2Ko1tDAEldhS-EMObHQ1t3WfRADNZu0lzRvHV9eND_0bS3baVMf4hbi4Je6KbNX60Yrz_yT5oEFcTpARWDg-X2wc9OWpnHOktzXsQXPPbXxFqKzNTsKSSbhh8DS4ue_SYc2QxqPCC42lYfZ8l4X9AmRYFwb55ThFFAT9jZI69ZRiz1IqMemvSs7IfzXsdtOQsvRXx5wb5DrIND5fJHu58MnJrVb2W7gJjljjHDnfcaa3hehUUufUMGGcVS_gmAChQOY2vJkwL_5ghJ2bzsBux_dDga0z8zz6FvxncMNfP1M
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mkR5D-0006Vv-3J&i=57e1b682&c=cTsv9pH3KjP3xuhybip1tuxXiV5LANOJCuh-VfvW6X8fCd6iOUleP3wxEL6V1hP9RnXsIXI1jnnF5wwntAomV-ywq_ptfojQ5q2fBI3FIQh9a5SzeY5Nahz3-Unq81wWsRyHezXVjp-bovpPGhMl-1YcU_OJ0LBzu45Bgx4fvetyhIWXN9saSCbMAF6J6PcSm3cbDwCXq6MwW6jhw4qnBFzUppjl3jfuZcMQvpxb0nKKFzVJxnwNqRIYnoMz-xqbIjZKocAj4EKXlf1Lmk0RHjM80G4hVrvUHS2mU5n7CRc


 

Det är inte längre rimligt att det ska ta dubbelt så lång tid för ett tåg som för en bil att köra 
mellan Göteborg-Oslo menar Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad.
Vår omvärld ställer om till järnväg, och just nu finns chansen att få halva investeringen 
finansierad av EU.

Det var budskapet då Kristina Jonäng (C) regionutvecklingsnämndens ordförande, VGR och 
Axel Josefson (M), kommunstyrelseordförande i Göteborg, 28 oktober var inbjudna till 
riksdagens trafikutskott för att prata om behovet av dubbelspår på sträckan.

VGR:s pressmeddelande 2021-10-27

VGR och Göteborg i riksdagen
   

   

►Hållbart resande
Cykel + kollektivtrafik = vi testar!
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Foto: Thomas Harrysson
 

Att kunna kombinera cykel och kollektivtrafiken är en viktig del för att få fler att resa mer 
hållbart. Så lyder tesen för projektet som nu fått medel från Vinnova. Trots att cirka 85% av 
Västra Götalands invånare bor inom 10 minuters cykelavstånd från ett kollektivtrafikstråk 
finns det idag ingen strategi som gynnar det kombinerade resandet i regionen.
Därför har Västtrafik tillsammans med Västra Götalandsregionen sökt medel för att utveckla 
ett koncept som interagerar de två trafikslagen och gör cykeln till en naturlig del av det 
vardagliga resandet.

Projektet startade i oktober och konceptet väntas vara klart att presentera till våren 2022.

Integrering av cykel med kollektivtrafik - Vinnova
   

   

►Livskraftiga landsbygder
Matsamarbete i Lokalproducerat i Väst kan ge fler jobb - 
Tillväxtverket 
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Berit Mattsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
 

340 små företag i Västra Götaland samarbetar om småskalig livsmedelsproduktion i 
Lokalproducerat i Väst som bildades 2007. Målet är att Västra Götaland ska bli ledande inom 
lokal mat. De har skapat ett långsiktigt kontaktnät mellan varandra och med Västra 
Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götalands län. Lokalproducerat i Väst har visat 
sig vara en viktig resurs för att kompetensutveckla företagen, och även bidra till attraktiva 
platser - som en del i besöksnäringen.
 
Det västsvenska nätverket Lokalproducerat i Väst framhävs av Tillväxtverket som ett av tre 
nationella lärande exempel för livskraftiga landsbygder. 

Se artikel och film: Matsamarbete kan ge fler jobb i väst - Tillväxtverket 

Lokalproducerat i Väst
   

   

►Naturbruksskolorna
Sötåsens restaurang har fått 
pris i White guide Junior
 

 

   

►Naturbruksskolorna
Naturbruksförvaltningen vinnare 
av europeiskt lärarpris
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Sötåsens kock Cecilia Granath Karlsson 
tog emot priset. Fotograf: White guide 
junior
 

Naturbruksskolan Sötåsens skolrestaurang 
Foderbordet knep sent i onsdags kväll priset 
White guide Junior i kategorin ”Årets hållbara 
offentliga restaurang”. På plats i Helsingborg 
för att ta emot priset var arbetslagsledaren 
och kocken Cecilia Granath Karlsson:
– Jag är så stolt och glad över vinsten. 
Skolan har arbetat hårt mot högt uppsatta 
mål för att kunna erbjuda hållbar mat till våra 
elever.

VGR:s pressmeddelande 2021-11-04
   

Naturbruksförvaltningen är en av vinnarna av 
EU-kommissionens nya europeiska lärarpris 
för innovativ undervisning. Priset går till 
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 
som utvecklat undervisningen genom 
europeiska projekt inom programmet 
Erasmus+.

– Priset är ett viktigt erkännande för oss och 
vi hoppas att det kommer att inspirera andra 
skolor i deras arbete, säger Yvonne Kjell, 
förvaltningschef vid Naturbruksförvaltningen.

Naturbruksförvaltningen vinnare av 
europeiskt lärarpris

   

   

► EU-program

EU:s nya programperiod 2021-2027, 11 november
 

 

Reväst bjuder in till seminariet om EU:s nya programperiod 2021-2027. Vad innebär de nya 
programmen, hur skiljer de sig från de förra och vad betyder det för Västsverige? Medverkande är:
• Christian Danielsson, kontorschef EU-kommissionen i Sverige
• Kristina Jonäng, ordförande Regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionen
• Helene Andersson, regionråd i Region Halland
• Andreas Catoni, regionutvecklare, teamledare EU, Västra Götalandsregionen

Moderator: Martin Henning, professor ekonomisk geografi, Göteborgs universitet
Arrangör är Reväst i samarbete med CRA och VGR

Reväst seminarium: EU:s nya programperiod 2021-2027 
   

   

► Kraftsamling elektrifiering

Energidagen Väst - Kraftsamling elektrifiering 16 november
 

 

Den 16 november arrangeras Energidagen Väst på Innovatumområdet i Trollhättan. Dagen består av 
valbara pass inom solenergi, energieffektivisering, elektrifiering och biogas. Lyssna och nätverka 
med experter inom energifrågor och omställning med representanter från näringslivet för att prata 
nutid, framtid och faktiska resultat. 

Västra Götalandsregionen deltar som en del av Energidagen Väst under eftermiddagspasset 
Kraftsamling elektrifiering tillsammans med våra västsvenska samarbetsaktörer.

Kraftsamling elektrifiering 

Energidagen Väst 2021

Tech InWest Sweden
   

      

► Kraftsamling digitalisering

Digitalisering i människans tjänst 18 november
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► Maritima näringar

Så skalar vi upp den blå biobaserade ekonomin i Sverige! Maritima 
klustrets årskonferens 17 november
 

 

Fler lösningar måste komma från havet. Biomassa från havet kan bidra till att begränsa 
klimatpåverkan, hälsosamma och klimatsmarta livsmedel och på sikt hjälpa oss att närma oss ett 
fossilfritt samhälle.
Vi måste tänka rätt från början och skapa cirkulära blå affärsmodeller.
Vi behöver också skala upp de biomarina näringarna för att kunna ställa om.

Den maritima sektorn i Västsverige samlas för sin årliga konferens med inspirationstalare, pitchning 
av innovativa företagsidéer och mycket mer. 
Möt entreprenörer, startups, finansiärer, forskare och större företag från de blå näringarna inom 
livsmedel och bioteknik.

Maritima klustrets årskonferens 17 november

I år samarrangerar vi med Tech inWest Sweden
   

 

Digitaliseringsdagen 18 november 2021 är en del av Kraftsamling digitalisering som visar på 
Västsvenska möjligheter att hantera framtidens samhällsutmaningar. Deltagarna får inspiration och 
erfarenheter för en värld som kräver ett nytt sätt att tänka för att fullt utnyttja digitaliseringens 
möjligheter.

Bland många spännande inslag hålls ett helt spår under konferensen av DIGG, myndigheten för 
digital förvaltning med alla de viktiga saker de gör kring grunddata, öppna data, 
förvaltningsgemensam nationell digital infrastruktur, juridiskt stöd  och digital post. Två ytterligare 
spår handlar om Säkerhet i en digital tid och Ny teknik och konkret digitalisering med seminarier som 
”När AI gör nytta” och ”Invånarnytta och datadelning med IoT”.

Deltar gör också Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Skövde och medlem i Västkoms 
styrelse och som avslutande Key-notespeaker Carl Pavi, Internetstiftelsens VD, om Hållbart digitalt 
Sverige.

Digitalisering i människans tjänst 18 november
   

   

► Besöksnäring

Vägar till hållbar tillväxt
18 november
 

 

Ola Bergström, professor management och organisation, Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet, kommer att presentera ”Vägar till hållbar tillväxt - En förstudie om framtidens 
upplevelseindustri i Västsverige” och därefter följer ett panelsamtal om förstudien och vad som skulle 
kunna vara nästa steg.

Rapporten syftar till att beskriva den potential som finns i de näringar som drabbats värst av 
pandemin och peka ut ett antal möjliga vägar för att utveckla en internationellt konkurrenskraftig 
upplevelseindustri i Västsverige.

   

► Konjunktur

Konjunkturläget och framtidsutsikterna 1 december
 

 

Svensk ekonomi har klarat sig jämförelsevis bra under pandemin och en snabb återhämtning har 
skett inom en rad branscher. Samtidig finns ett antal orosmoln på himlen, som exempelvis bristen på 
halvledare, växande långtidsarbetslöshet och oro för en kraftig nedgång på börsen. Vid seminariet 
problematiseras konjunkturläget och styrkor liksom svagheter i svensk ekonomi. Medverkande är:
• Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden,
• Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet,
• Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.
• Joacim Waara, analytiker Västra Götalandsregionen är moderator.
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Reväst seminarium: Vägar till hållbar tillväxt 18 november
   

Reväst webbinarium: Konjunkturläget och framtidsutsikterna 1 december
   

   

► Social hållbarhet

Mänskliga rättighetsdagarna
6-7 december
 

 

Västra Götalandsregionen är en av värdarna för den nationella konferensen Mänskliga 
Rättighetsdagarna som i år arrangeras i Göteborg den 6–7 december.

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna i år är: Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så. 
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg kommer att uppmärksamma jubileumsåret genom att lyfta 
både de möjligheter och de utmaningar som demokratin utgör för uppfyllandet av allas mänskliga 
rättigheter.

Se hela programmet och boka din biljett här 
   

   

► Kraftsamling digitalisering

Digital delaktighet i samhället samt media och informations-kunnighet 9 
december
 

 

Vi vill i denna workshop synliggöra behov och diskutera vad vi tillsammans behöver göra för att öka 
takten i arbetet med digital delaktighet och medie- och informations-kunnighet i Västra Götaland, 
med inspiration från civilsamhället och kulturområdet.

Vi vänder oss till organisationer och verksamheter som jobbar med digital delaktighet och media och 
informations-kunnighet på en övergripande nivå.

Digital delaktighet i samhället samt media och informationskunnighet
   

   

► Kraftsamling fullföljda studier

Digital konferens om läsning och språk 9 december
 

 

Vi knyter an till den nationella satsningen på barn och ungas läsning och det nyligen instiftade 
Läsrådet samt lyfter pågående och kommande insatser i länet. 

Vi vänder oss till samverkansaktörer inom Västra Götaland med uppdrag och ansvar kopplat till barn 
och ungas hälsa, utbildning och framtid; kommuner, kommunalförbund, myndigheter, 
civilsamhällesorganisationer, Västra Götalandsregionen, akademi, näringsliv med flera.

Katti Hoflin som är kulturchef på Västra Götalandsregionen, Kulturrådet och Göteborgs universitet är 
några av de medverkande. 

   

► Klimat

Kommunernas klimatlöften 2022 15 december
 

 

Inom ramen för Kommunernas klimatlöften 2021 antog 48 kommuner i Västra Götaland sammanlagt 
326 löften, som kan minska utsläppen med 42 400 ton CO2-ekvivalenter. Klimatlöftena är 20 
konkreta beprövade åtgärder som ger stora utsläppsminskningar, inom områden där kommunen har 
rådighet.
 
I juni 2021 bjöds kommunstyrelsen i respektive kommun i Västra Götaland in att anta nya klimatlöften 
inför nästa år.
De ska skickas in senast den 1 december. 
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Färdigt program kommer snart, men du kan anmäla dig redan nu! 

Digital konferens om läsning och språk
   

Den 15 december 2021 bjuds kommunstyrelsernas ordföranderi i Västra Götaland in till Vara 
konserthus för att presentera kommunens nya klimatlöften för landshövdingen och regionstyrelsens 
ordförande.

Kommunernas klimatlöften 2022 - Klimat 2030

Om VGR:s klimatarbete
   

   

På gång
 

11 nov Reväst: EU:s nya programperiod 2021-2027
16 nov Energidagen Väst 2021
17 nov Maritima klustrets årskonferens
18 nov Reväst :Vägar till hållbar tillväxt
18 nov Digitalisering i människans tjänst
19 nov Skogsprogram Västra Götaland – samverkan skog och bioekonomi
6-7 dec MR-dagarna i Göteborg
 1 dec Reväst:Konjunkturläget och framtidsutsikterna
 9 dec Digital delaktighet i samhället samt media och informationskunnighet
 9 dec  Läsning och språk, fullföljda studier
 9 dec Nobel Week Dialogue
15 dec Kommunernas klimatlöften 
17 jan Tillsammans för en ledande life science-nation
20 jan Framtid Västra Götaland

Fler evenemang inom regional utveckling 
   

   

Utveckling Västra Götaland
 

 

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

Utveckling Västra Götaland

Konjunkturläget i Västsverige

Till den senaste Konjunkturrapporten

Fler rapporter från enhet Samhällsanalys - statistik och publikationer

 
   

   

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

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

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
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Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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2021/292 

§ 252 Beslut om revidering av riktlinje för styrdokument 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje för styrdokument i 
enlighet med upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-06 att anta riktlinje för styrdokument 
som kommunledningsförvaltningen hade tagit fram. Anledningen till att 
förvaltningen tog fram riktlinjen var att det cirkulerade flera olika styrdokument 
som kommunen själv hade antagit. Benämningen på dessa dokument 
varierade och allt från policy, plan, handbok, riktlinje, strategi och anvisning 
förekom. Tanken var att en fast terminologi och en tydlig namngivning av 
dokumenten efter deras olika roller skulle underlätta både vid framtagandet av 
dokumenten och vid tillämpningen av dem. 
 
Det har nu gått sex år sedan riktlinjen antogs och 
kommunledningsförvaltningen bedömer att riktlinjen fyller en bra funktion. 
Sedan riktlinjen antogs har antalet olika benämningar på styrdokument 
minskat avsevärt och det är nu betydligt bättre ordning på de styrdokument 
som antas. 
 
I samband med att förvaltningen har tagit fram en ny grafisk profil för 
kommunen har det uppkommit ett behov av att revidera riktlinjen. Detta då 
samtliga mallar som används i kommunen gås igenom och det har 
identifierats saker som kan förenklas och förbättras i mallarna för 
styrdokument. För att dessa förbättringar ska kunna genomföras måste 
riktlinjen revideras. Kommunledningsförvaltningen har även passat på att se 
över riktlinjen som helhet och det har gjorts en del justeringar för att öka 
tydligheten och användarvänligheten ytterligare.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje 
för styrdokument i enlighet med upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 131/2021 ”Beslut om 

revidering av riktlinje för styrdokument”, 2021-10-20. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje för styrdokument”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-20. 
✓ Utkast - Riktlinje för styrdokument. 
✓ Utkast - Riktlinje för styrdokument med rödgrön markering. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Samtliga enheter på kommunledningsförvaltningen 
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2021/216 

§ 251 Beslut om kommunens klimatlöften under år 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att anta och genomföra fem klimatlöften 
under år 2022: 
- Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya 

avtal.  
- Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 

prioriterade upphandlingar. 
- Kommunen minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
- Kommunen genomför energieffektiviseringar. 
- Kommunen har en koldioxidbudget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har undertecknat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om” och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet om att regionen 
ska vara en fossiloberoende region år 2030. Klimat 2030 är en kraftsamling 
som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i 
samverkan med andra aktörer såsom olika företag, kommuner, högskolor och 
andra organisationer. 
 
Västra Götalandsregionen samt Länsstyrelsen har nu bjudit in Tidaholms 
kommun att delta i ”Kommunernas klimatlöften”. Kommunernas klimatlöften är 
Klimat 2030:s satsning för år 2022 där alla Västra Götalands kommuner bjuds 
in att anta klimatlöften, utifrån en lista med 20 åtgärder där kommunen har 
rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen 
besluta att anta och genomföra fem klimatlöften under år 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta och 
genomföra fem klimatlöften under år 2022: 
- Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya 

avtal.  
- Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 

prioriterade upphandlingar. 
- Kommunen minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
- Kommunen genomför energieffektiviseringar. 
- Kommunen har en koldioxidbudget. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130/2021 ”Beslut om 

kommunens klimatlöften under år 2022”, 2021-10-21. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunens klimatlöften 2021 - Klimat 

2030”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08. 
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✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om yttrande 
gällande klimatlöften för 2022”, 2021-09-23. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande klimatlöften för 2022”, 
miljöstrateg David Lindh, 2021-09-15. 

✓ Inbjudan till kommunerna att delta i kommunernas klimatlöften inom 
klimat 2030, 2021-06-07. 

✓ Kommunernas klimatlöften inför 2022, 2021-06-07. 
✓ Beskrivning av Kommunernas klimatlöften inför 2022, 2021-06-07. 
✓ Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022, 2021-06-07. 

 
Sändlista 
Västra Götalandsregionen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Samtliga nämnder 
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2021/63 

§ 241 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun avseende september månad år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt 
att lägga den till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, § 166/2019, att nämnderna, utöver befintliga 
månads- och delårsrapporter, månadsvis ska rapportera en uppdaterad 
helårsprognos till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska pågå tills beslutet 
upphävs. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till nämnderna att, i 
samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
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 och kultur- och 
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för år 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens 
åtgärdsplan inte har kompletterats sedan rapporterna i februari, mars, april 
och maj. Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att underskottet 
beror på att arbetet med delarna i fastighetsstrategin inom 
samhällsbyggnadsnämnden är försenade.  
 
Kultur- och fritidsnämndens rapport förklarar att underskottet beror helt på 
pandemin.  Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en åtgärdsplan inte 
har upprättats.  Enligt nämndens rapport är anledningen till att en åtgärdsplan 
inte har upprättats att åtgärder/neddragningar inte skulle få effekt år 2021 utan 
påverka på längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar igen. 
 
Budgeten för år 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 
2,1 procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter september månad visar ett resultat på 44,3 miljoner kronor, 
vilket är ett överskott mot budget på 27,3 miljoner kronor. Det motsvarar 5,3 
procent av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde 
för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.  
 
Kommunledningsförvaltningen framhåller att det finns stor osäkerhet kring de 
ekonomiska förutsättningarna på grund av den pågående pandemin. 
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Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun de senaste tre åren 
har gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr. Skulle kommunen 
leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att kommunens 
lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs. 
 
I delårsrapporten för Tidaholms kommun år 2021 är prognosen att ett av 
kommunfullmäktiges strategiska mål inte kommer att uppnås. Orsaken är 
covid-19 pandemin som har pågått under hela år 2021. Pandemin har medfört 
att evenemang inte har kunnat genomföras samt att kommunens 
besöksverksamheter har varit stängda i mycket stor utsträckning.  
Kommunledningsförvaltningen har undersökt om en utdelning av ytterligare 
medel till nämnderna skulle öka möjligheten att nå målet när året är slut men 
har kommit fram till att så inte är fallet. Effekterna av pandemin går inte att 
förändra framåt även om verksamheterna har öppnat upp under hösten år 
2021. Kommunledningsförvaltningen anser därför inte att ett ärende om 
fördelning av ytterligare medel till nämnderna ska lyftas till 
kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun 

avseende september månad år 2021”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2021-10-09. 

✓ Helårsprognos september 2021 Tidaholms kommun. 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Till våra politiker i Tidaholms Kommun! 

 

Enligt Miljöbalken 15 kap, har varje kommun ett ansvar för att kommunalt avfall inom 

kommunen transporteras och återvinns eller bortskaffas. Med kommunalt avfall avses avfall 

från hushåll och sådant avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, 

restauranger, butiker, kontor o s v.  

Varje kommun ska enligt lag ha en renhållningsordning som består av avfallsplan och 

föreskrifter för avfallshanteringen. 

Det finns en Avfallsplan i Tidaholms Kommun antagen i kommunfullmäktige 2010-06-28 

och reviderad i kommunfullmäktige 2013-03-25 “Föreskrifter för avfallshantering”. 

Avfallsplan Tidaholms Kommun 

Punkt 2.  

Matavfall Insamling av utsorterat matavfall sker ej idag, men en riktad insamling från 

restauranger, storkök, livsmedelsaffärer etc. diskuteras. Enligt gällande direktiv skall 35% av 

matavfall från hushåll, restauranger, storkök, livsmedelsaffärer och liknande verksamheter 

behandlas biologiskt senast 2010.  

Idag finns ett lagkrav att kommuners system för insamling av matavfall ska vara på plats den 

31 december 2023.  

Enligt Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering i Sverige 

(www.avfallsverige.com) så sorterar idag ca 250 (2020) kommuner sitt matavfall. Fler 

kommuner står i startgroparna för att starta matavfallsinsamling. 250 kommuner utgår 87% 

av landets totalt 290 kommuner. 

 

Våra frågor till politiker i Tidaholms Kommun: 

Hur ligger vi till idag med insamling av matavfall? 

Finns det i nuläget någon plan för genomförandet? 

Varför halkar Tidaholms Kommun efter? 

 

Styrelsen i Naturskyddsföreningen Tidaholm 

Tidaholm@naturskyddsforeningen.se 
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2021/110 

§ 135 Beslut om rapport om motioner/medborgarförslag/e-förslag 
som inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
(Tidaholmsförslag) som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, 
medborgarförslag och e-förslag som har inkommit till och med 2021-09-05 och 
inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 226/2021  

”Beslut om rapport om motioner/medborgarförslag/e-förslag som 
inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”,  
2021-10-06.  

✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om motioner och medborgarförslag/e-förslag 
som inte har slutbehandlats”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2021-04-21. 

 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-25 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/247 

§ 129 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun januari – 
augusti år 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
samt att lägga den till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner är enligt lag skyldiga att upprätta en årsredovisning och en 
delårsrapport för varje räkenskapsår.  

Delårsrapporten inkluderar en samlad bedömning av kommunens 
måluppfyllnad efter åtta månader. Enligt uppföljningen har kommunen fyra 
gula mål, ett rött mål och ett grönt mål. 
 
Delårsrapporten inkluderar upprättad resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys för kommunen och kommunkoncernen.   
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar en budget i balans.  
 
Prognoserna från social- och omvårdnadsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden indikerar överskott mot respektive budget medan 
prognoserna från kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
indikerar underskott.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden inte har inkommit 
med en åtgärdsplan i sin rapport. Nämnden hänvisar till att det skulle få en 
negativ påverkan på förmågan till återgång vid normalläge i verksamheten då 
restriktionerna tillåter. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin rapport inkommit 
med en åtgärdsplan. Kommunstyrelsen konstaterar att det prognostiserade 
underskottet och effekterna av åtgärdsplanen inte uppnår en budget i balans.  
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsprinciper ska nämnd vidta 
åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade 
budgetram och är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs.  
 
Budgeten för år 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 
2,1 % av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 41,9 miljoner kronor vilket 
är ett överskott mot budget på 24,9 miljoner kronor. Det motsvarar 5,0 procent 
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning.  
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Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad delårsrapport samt att lägga den till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 208/2021 ” Beslut om delårsrapport för 

Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 2021-10-06 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari - augusti 2021”, ekonomichef Henrik Johansson, 
2021-09-17. 

✓ Rapport ”Delårsrapport – Augusti 2021 (Tidaholms kommun). 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/403 

§ 153 Val av ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Bengt 
Karlsson (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Anneli Sandstedt (C) till ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-10-25 till 2022-12-31. 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Bengt Karlsson (S) till vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-10-25 till 
2022-12-31. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-10-25 hanterat ärende kring beslut om 
entledigande från uppdrag Bengt Karlsson (S).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett val av ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden efter Bengt Karlsson (S).  
 
Ärendet har beretts av valberedningen.  
 
Valberedningen konstaterar att förslaget innebär att det även behöver förrättas 
ett val av vice ordförande till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse 
Anneli Sandstedt (C) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse 
Bengt Karlsson (S) till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen 
omedelbart justerad. 
 

Beslutsunderlag 
✓ Valberedningens beslut § 3/2021 ” Val av ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden efter Bengt Karlsson (S)”, 2021-10-20. 
✓ Begäran om entledigande 2021-09-28 

 
Sändlista 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalavdelningen 
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2018/403 

§ 147 Beslut om entledigande från uppdrag Bengt Karlsson (S 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bengt Karlsson (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med 
2021-10-25. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bengt Karlsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Bengt 
Karlsson (S) från sitt uppdrag som ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden från och med 2021-10-25. 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen 
omedelbart justerad. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-28 

 
Sändlista 
Bengt Karlsson 
Kultur- och fritidsnämnden 
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2021/4 

§ 111 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

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

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

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

Malmgren, 2021-11-22. 
✓ Inbjudan till - Seminarieserie med Mötesplats social hållbarhet 2022. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-22 
 
Ärendenummer 
2021/4 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
 
Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Inbjudan till - Seminarieserie med Mötesplats social hållbarhet 2022. 

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

 Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
aktuella kurser och konferenser. 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Wed, 3 Nov 2021 09:21:32 +0100
To:                                      Kultur och fritid; Samhällsbyggnad; Tidaholms kommun Socialförvaltningen; 
Tidaholms kommun Bunkontoret; Runo Johansson; Anna-Karin Skatt; Eva Thelin; Malin Gustafsson; 
Maria Johansson
Subject:                             VB: Välkommen till en inspirerande seminarieserie med Mötesplats social 
hållbarhet

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 2 november 2021 16:28
Ämne: Välkommen till en inspirerande seminarieserie med Mötesplats social hållbarhet 
 
Till förtroendevalda och tjänstemän inom kommuner och regioner 
 
Mötesplats social hållbarhet bjuder in till en inspirerande 
seminarieserie 
 
Välkommen till en digital seminarieserie med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete! Ta del 
av nationella, lokala och regionala initiativ som möter gemensamma samhällsutmaningar på nya sätt.  
 

• Nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan. 22 november kl 14-15:30. 
• Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete. 1 februari 2022 

kl 10-11.30. 
• Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet. 25 april 2022, kl 10-11.30. 

 
Länk till mer information och anmälan: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/ 
Vid anmälan till alla tre digitala seminarierna erhåller du ett paketpris. 
 
Boka redan nu in 20-21 september 2022 i din kalender. Då genomförs äntligen den fysiska konferensen 
och platsen är Örebro på temat Människan, mötet, platsen. 
 
Mötesplats social hållbarhet  är ett forum som belyser och diskuterar frågor som är strategiskt viktiga för 
en god och jämlik hälsa och för välfärden. Mötesplatsen drivs gemensamt av Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten. Mötesplatsen samlar kommuner, regioner, myndigheter och 
andra samhällsaktörer till gemensamma samtal som ska ge kraft och energi till den omställning som 
behövs. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och 
att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 
 
Välkommen ännu en gång! 
 
Sveriges Kommuner och Regioner                   Folkhälsomyndigheten 
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/3 

§ 112 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

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

 Badhuset håller stängt en period med anledning av renovering. 
 Dialog pågår med samhällsbyggnadsförvaltningen angående 

städrutiner i idrottshallarna. 
 Utvecklingsarbete med fokus på leder pågår. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Rekrytering av ny budget- och skuldrådgivare påbörjas inom kort. 
 Tjänstepersoner och förtroendevalda deltog på seminarium inom 

organisationen KEKS 19/11. 
 
Förvaltningen 

 Förvaltningen har blivit godkänd vid årets miljörevision och har erhållit 
miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.  

 Nya restriktioner för offentliga tillställningar och allmänna 
sammankomster samt allmänna råd för kultur och fritid verksamheter 
med anledning av covid-19 träder i kraft den 1 december. 

 Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med en revidering av riktlinjen för 
internhyror.  

 Förvaltningschef och kultur- och fritidsnämndens presidium deltog på 
möte med kommunrevisorerna 16/11. 

 
Förslag till beslut 

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

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

2012-11-22. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-22 
 
Ärendenummer 
2021/3 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information 
 
Ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens 
deltagande i styrelser. 
 
Beslutsunderlag 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

146


	Kallelse förstasida
	Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2021
	Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2021
	Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2021

	Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2022
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2022
	Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2022
	Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22

	Nyckeltal KFN 2022
	Analys 10-åriga investeringsbehov - 2023-2033

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Beslut om beslutsattestanter fr o m 2022-01-01
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om beslutsattestanter fr o m 2022-01-01
	Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter fr o m 2022-01-01
	Beslutsattestanter 2022

	Beslut om begäran om yttrande angående policy mot våld i nära relation
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om begäran om yttrande angående policy mot våld i nära relation
	Yttrande angående policy mot våld i nära relation
	Sida 1
	Sida 2

	Begäran om yttrande- policy mot våld i nära relation
	Beslut FR 2021-09-16
Policy mot våld i nära relation
	Policy mot våld i nära relation
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Beslut om yttrande angående beslut om återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om yttrande angående beslut om återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden
	Tjänsteskrivelse - Yttrande angående beslut om återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden
	Beslut KS 2021-11-03
Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden

	Beslut om förstudie konstgräsplanen
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om förstudie konstgräsplanen
	Tjänsteskrivelse - Förstudie konstgräsplanen
	Förstudierapport konstgräsplanen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Beslut om kulturbidrag 2022
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om kulturbidrag 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse - Kulturbidrag 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Sammanställning av ansökt kulturbidrag 2022


	Beslut om anläggningsbidrag 2022
	Tjänsteskrivelse - Anläggningsbidrag 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om anläggningsbidrag 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Sammanställning - inkomna ansökningar anläggningsbidrag 2022

	Beslut om revidering av beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om revidering av beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Tjänsteskrivelse - Revidering av beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KOF 2021-01-12
Beslut om revidering av beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Beslut om hyresavtal Saga Teaterbiografen  – Labbåsrevyn
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Beslut om hyresavtal Saga Teaterbiografen  – Labbåsrevyn
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse - Hyresavtal Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Hyresavtal Saga - Labbåsrevyn 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om nyttjanderättsavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen
	Tjänsteskrivelse - Nyttjanderättsavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen
	Nyttjanderättsavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Delegationsbeslut
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Delegationsbeslut
	Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut
	Delegationsbeslut fattade från och med 2021-10-20—11-23

	Inkomna skrivelser och beslut
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Inkomna skrivelser och beslut
	Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut
	Inbjudan från Konstlitografiska museet - Jemma Gunning
	Nyhetsbrev från regional utveckling november 2021

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20

	Beslut KS 2021-11-03
Beslut om revidering av riktlinje för styrdokument
	Beslut KS 2021-11-03
Beslut om kommunens klimatlöften under år 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2021-11-03
Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun avseende september månad år 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Skrivelse från Tidaholms Naturskyddsförening angående sortering av matavfall i Tidaholms Kommun
	Beslut KF 2021-10-25
Beslut om rapport om motioner/medborgarförslag/e-förslag som inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats 
	Beslut KF 2021-10-25
Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun januari – augusti år 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2021-10-25
Val av ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Bengt Karlsson (S)
	Beslut KF 2021-10-25
Beslut om entledigande från uppdrag Bengt Karlsson (S

	Kurser och konferenser
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Kurser och konferenser
	Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser
	Inbjudan till - Seminarieserie med Mötesplats social hållbarhet 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Information
	Beslut KOFAU 2021-11-30
Information
	Tjänsteskrivelse - Information


