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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 

KALLELSE 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-12-21 kl. 14:00 
Plats: Digitalt möte/Stadshuset Sessionssalen 
Justerare: Bengt Karlsson (S)  
 
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 godkännande av projektering 
iordningställande av Idrottshallen 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/122 

2 Beslut om godkännande av projektering renovering 
ishall 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/121 

3 Beslut om hyresavtal Saga Teaterbiografen  – 
Labbåsrevyn 
 
Enhetschef kultur Johanna Andersson 

2021/119 

4 Mötet avslutas  

 
 

1



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2021/122 

2021-12-17 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Godkännande av projektering 
iordningställande av Idrottshallen 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad projektering inklusive förslag 
till tidsplan för iordningställande av Idrottshallen, under förutsättning att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar densamma, samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Ärendet 
Godkännande av projektering för iordningställande av Idrottshallen. 

Barnrättsbedömning 
I förstudierapporten beskrivs på vilket sätt beslutet påverkar barn. 

Beslutsunderlag 
 Projektdirektiv iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-16. 
 Ritning - iordningsställande av Idrottshallen plan 1. 
 Budgetförslag - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nettokalkyl - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nyttjanderättsavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen, 2021-12-

16. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutande instans 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendenr:  Ärendenummer 

 

Fastställd: 2021-11-16 

 Reviderad: Datum 

 
 

Projektdirektiv för iordningställande av 
Idrottshallen  
Beställare/Uppdragsgivare Samhällsbyggnadsnämnden är byggherre på uppdrag av 

kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund Hyresgästanpassningar för att möta Tidaholms 
Gymnastiksällskaps behov, som innebär en helhetslösning 
där förutsättningarna för TGS verksamheter förbättras samt 
att en fullmåttshall frigörs för andra och nya idrotter såsom 
basket och futsal.  

Förväntad nytta/effekt Effektivt lokalutnyttjande, en långsiktig lösning som gynnar 
föreningslivet 

Projektets syfte Syftet med projektet är att skapa en lösning för 
gymnastikverksamhet och åstadkomma en långsiktig lösning 
för ett effektivt användande av idrottshallarna och säkra 
framtiden för ett livskraftigt föreningsliv. 

Projektets mål och 
leveranser 

Iordningsställa hoppgrop genom ianspråkstagande av 
mötesrum i källaren som idag används av Tidaholms 
Idrottshistoriska Förening samt riva förrådsväggar i norra 
ändan av hallen. 

Om möjligt iordningsställa ersättningslokal för mötesrum i 
källaren. 

Avgränsa hallen vid mittlinjen genom en nätvägg. 

Iordningsställa norra halvan av hallen för TGS behov med 
infästningar i golv för fasta redskap. 

Avgränsningar Inga anpassningar krävs av andra lokaler i källaren eller av 
omklädningsrum eller liknande. 
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Projektdirektiv 
 

Beröringspunkter till andra 
projekt, uppdrag och 
verksamheter 

Harmonisera med annan verksamhet i Idrottshallen. 

Planering och 
genomförande samt 
uppföljning/rapportering 

Uppföljning sker via projektgruppsmöten, ca 1 h varannan 
vecka. Dagen innan skickas enkel statusrapport till 
projektgruppsdeltagarna. 

Tid för projektets 
genomförande 

Byggnation med mål att vara klar för nyttjande i mitten av 
augusti 2022 

Prioritering - tid, resurser, 
kvalitet 

Kostnad är viktigast i projektet som helhet. Kvalitet och 
leverans av en funktionalitet är prioriterat. 

Överlämning   

Utvärdering av förväntad 
effekt/nytta 

Riskanalys upprättas av projektledaren och rapporteras till 
styrgruppen under hela projekttiden. 

Projektledare/organisation  Projektledaren: Peter Eriksson, projektledare 

Projektgrupp: Pema Malmgren, förvaltningschef K&F, Daniel 
Andersson Enhetschef K&F, Claes Linder skyddsombud 

Styrgrupp: KSAU 

Projektbudget Medel totalt: 3 000 tkr enligt budget 2022 

 

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2021/121 

2021-12-17 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Godkännande av projektering 
renovering ishall 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad projektering inklusive förslag 
till tidsplan för renovering ishall, under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar densamma, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen. 

Ärendet 
Godkännande av projektering för renovering ishall. 

Barnrättsbedömning 
I förstudierapporten beskrivs på vilket sätt beslutet påverkar barn. 

Beslutsunderlag 
 Projektdirektiv renovering ishall, 2021-11-16. 
 Budget - Renovering ishall, 2021-12-14. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutande instans 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendenr:  Ärendenummer 

 

Fastställd: 2021-11-16 

 Reviderad: Datum 

 
 

Projektdirektiv för renovering av sarg och pist 
i Rosenbergs ishall  
Beställare/Uppdragsgivare Samhällsbyggnadsnämnden är byggherre på uppdrag av 

kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund Ishallen har en ålderstigen sarg och pist. Rören är från 60-
talet och sargen från 80-talet. 

Förväntad nytta/effekt Möjliggöra fortsatt användning av ishallen med ny pist, en 
gjuten platta samt en ny sarg. 

Projektets syfte Syftet med projektet är att kunna fortsätta att bedriva 
verksamhet i ishallen och erbjuda en ändamålsenlig ishall för 
föreningslivet, skolan och allmänheten 

Projektets mål och 
leveranser 

Ny pist med nya rör och en gjuten platta samt en ny sarg med 
nytt sargskydd med plexiglas samt avbytarbås, sekretariat 
och utvisningsbås 

Avgränsningar Inga andra åtgärder i ishallen ingår i förstudien 

Beröringspunkter till andra 
projekt, uppdrag och 
verksamheter 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunfullmäktiges 
beslut i strategisk plan och budget för 2021 i samråd med 
övriga nämnder utrett alternativa driftsformer för ishallen i 
Tidaholms kommun. I utredningen ingår nulägesbeskrivning, 
konsekvenser av alternativ drift samt exempel från andra 
kommuner. 

Planering och 
genomförande samt 
uppföljning/rapportering 

Uppföljning sker via projektgruppsmöten, ca 1 h varannan 
vecka. Dagen innan skickas enkel statusrapport till 
projektgruppsdeltagarna. 

Tid för projektets 
genomförande 

Byggnation med mål att vara klar för nyttjande augusti 2022 

Prioritering - tid, resurser, 
kvalitet 

Kostnad är viktigast i projektet som helhet. Kvalitet och 
leverans av en funktionalitet är prioriterat. 
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Projektdirektiv 
 

Överlämning   

Utvärdering av förväntad 
effekt/nytta 

Riskanalys upprättas av projektledaren och rapporteras till 
styrgruppen under hela projekttiden. 

Projektledare/organisation  Projektledaren: Peter Eriksson, projektledare 

Projektgrupp: Pema Malmgren, förvaltningschef K&F, Daniel 
Andersson Enhetschef K&F, Claes Linder skyddsombud,  

Styrgrupp: KSAU 

Projektbudget Medel totalt: 10 000 tkr enligt budget 2022 
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Budget

1 250000

2 200000

3 250000

4 150000

5 100000

6 Rivning av bef avbyarbås 125000

7 Borttagning av bef pist 300000

8 1750000

9 Byggnation av rörsystem 2500000

10 Byggnation av nya kulvertar 500000

11 Montering av ny sarg 1500000

12 Byggnation av avbytar bås 250000

13 Byggnation av kylsystem 1750000

14 350 000

15 Besiktningar/myndigheter 125 000

16 150 000

10000000

Budget ishall
Post

Rivning av bef sarg

Rivning av bef ispist

Byggnation av pist

Projektering

Tid egen personal

Summa

Rivning av bef rörsystem

Rivning av bef kylsystem

Rivning av bef kulvert
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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 1 500 kr 
15-16 januari  1 500 kr 
22-23 januari 1 500 kr 
29-30 januari 1 500 kr 
5-6 februari  1 500 kr 
12-13 februari  1 500 kr 
19-20 februari  1 500 kr 
22 eller 23 februari  0 kr 
24-25 februari rep 1000 kr 
26-27 februari  1 500 kr 
28 februari - 3 mars rep 1 500 kr 
4 mars genrep  0 kr 
5-19 mars, fredag-lördag 10% på biljettintäkten 

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

20 mars avetablering  0 kr 
 14 500 
(Tidigare hyra för motsvarande perioden 26/2-20/3 4 400 kr) 
Nytt förslag för perioden innan 26/2 12 000 kr 
 

• Lördagar och söndagar 8 januari – 27 februari 750 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 gratis. Förutsatt att 
bioduken går att hissa ner för filmvisning eller föreläsning dagtid.  

 
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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