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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/62 

2022-06-07 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

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

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 42/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-05-31. 

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

2022. 
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2 Ekonomi 

2.1 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. 

2.2 Redovisning 

Utfallet för kultur- och fritidsnämnden under perioden januari – maj 2022 motsvarar 

en budget i balans. 

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

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad april 

månad). 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
X 34,7 34,7 34,7 34,7        

Budgetr

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

Avvikels
e 
(mnkr) 

 0,0 0,0 0,0 0,0        

Avvikels
e (%) 

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

2.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

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

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

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

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

Budgetram 34 734 34 734 0 34 478 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -155 

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

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

Intäkterna i Badhuset fick ett avbrott i början av året på grund av pandemin, men är nu 

tillbaka på budgeterade nivåer och med ett bra sista halvår kan budget nås. 

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

personalsidan och att helårsprognosen blir enligt budget. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

2.3 Investeringar 

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

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

Ombudgetering av medel för ismaskin har skett i april 2022 med 1 300 tkr. 

2.3.1 Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 
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geterin

g 

Inventarier kultur- och 

fritidsnämnd 

900

24 
 1 000  1 000  1 000 

Ismaskin    1 300 1 300  1 300 

Summa kultur- och 

fritidsnämnd 
  1 000 1 300 2 300  2 300 

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

förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong. 

Ombudgetering av ismaskin har skett under april . 

Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2022 att använda investeringsmedel till olika 
mindre insatser som till exempel färdigställande av utställningsytor i Vulcanen, 

arkivdatasystem samt digitala lösningar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 42 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 
2022 
KFN 2022/62 

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

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

Helårsprognosen är inte färdigställd.  

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 

maj månad år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-17. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 43 Beslut om Labbåsrevyns begäran om 
hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen 
KFN 2021/119 

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

begäran om hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen. 

Sammanfattning av ärendet 
Labbåsrevyn har inkommit med skrivelse angående hyresnedsättning för Labbåsrevyns hyra av Saga 
Teaterbiografen. Föreningen ansöker om hyreslättnad för föreställningstiden.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-21 § 134/2021 att teckna hyresavtal för 2022 med 
Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen. Labbåsrevyn har efter föreställningstiden inkommit med en 
skrivelse angående hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen.  

Publiktillströmningen till årets revy blev betydligt sämre än förväntat. Föreningen hade budgeterat 
för 1 800 sålda biljetter, men endast 1 044 biljetter såldes. Intäkten blev cirka 239 000 kr lägre än 
budget. 

Enligt upprättat hyresavtal är avgiften för repetitionstiden 14 500 kr, men i och med att 
premiärdatum fick flyttas fram sex veckor på grund av restriktioner med anledning av covid-19-
pandemin utökades repetitionstiden och hyreskostnaden steg till 19 750 kr. Hyresavgiften för 
föreställningsperioden är enligt upprättat hyresavtal procent på biljettintäkter, 10 % på intäkterna 
för de första 1 000 biljetterna och 5 % från och med biljett nummer 1 001. Detta innebär en 
kostnad för föreningen på 31 660 kr. Labbåsrevyn önskar att betala 5 % på hela biljettintäkten, 
319 070 kr, vilket skulle innebära en hyresavgift på 15 954 kr för föreställningsperioden. 

De avtalade hyresavgifterna för repetitionstiden är lägre än ordinarie hyresavgifter och har därför 
beslutats i kultur- och fritidsnämnden.  

Då Labbåsrevyn redan har fått särskilt anpassade hyresavgifter är bedömningen att ytterligare 
anpassningar inte är möjliga.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå Labbåsrevyns begäran 

om hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Labbåsrevyns begäran om hyresnedsättning för hyra av Saga 

Teaterbiografen”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-23. 
 Skrivelse från Labbåsrevyn angående hyresnedsättning för Labbåsrevyns hyra av 

Sagateatern, 2022-05-16. 
 Hyresavtal Saga - Labbåsrevyn 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 134/2021 ”Beslut om hyresavtal Saga 

Teaterbiografen  – Labbåsrevyn”, 2021-12-21. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2021/119 

2022-05-23 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Labbåsrevyns begäran om 
hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen  
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Labbåsrevyns begäran om hyresnedsättning 
för hyra av Saga Teaterbiografen. 

Ärendet 
Labbåsrevyn har inkommit med skrivelse angående hyresnedsättning för Labbåsrevyns hyra av Saga 
Teaterbiografen. Föreningen ansöker om hyreslättnad för föreställningstiden. Enligt upprättat 
hyresavtal ska föreningen betala 10 % på biljettintäkten för de första 1 000 biljetterna och 5 % från 
och med biljett nummer 1001. Nu önskar föreningen istället betala 5 % på hela biljettintäkten. 

Utredning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-21 § 134/2021 att teckna hyresavtal för 2022 med 
Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen. Labbåsrevyn har efter föreställningstiden inkommit med en 
skrivelse angående hyresnedsättning för hyra av Saga Teaterbiografen.  

Publiktillströmningen till årets revy blev betydligt sämre än förväntat. Föreningen hade budgeterat 
för 1 800 sålda biljetter, men endast 1 044 biljetter såldes. Intäkten blev cirka 239 000 kr lägre än 
budget. 

Enligt upprättat hyresavtal är avgiften för repetitionstiden 14 500 kr, men i och med att 
premiärdatum fick flyttas fram sex veckor på grund av restriktioner med anledning av covid-19-
pandemin utökades repetitionstiden och hyreskostnaden steg till 19 750 kr. Hyresavgiften för 
föreställningsperioden är enligt upprättat hyresavtal procent på biljettintäkter, 10 % på intäkterna 
för de första 1 000 biljetterna och 5 % från och med biljett nummer 1 001. Detta innebär en 
kostnad för föreningen på 31 660 kr. Labbåsrevyn önskar att betala 5 % på hela biljettintäkten, 
319 070 kr, vilket skulle innebära en hyresavgift på 15 954 kr för föreställningsperioden. 

De avtalade hyresavgifterna för repetitionstiden är lägre än ordinarie hyresavgifter och därför har 
kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om undantag.  

Inför 2018 hade Labbåsrevyn dialog med kultur- och fritidsnämnden angående förändring av 
hyresvillkor när föreningen hyr Saga Teaterbiografen. 2017-11-16 beslutade kultur- och 
fritidsnämnden att sänka procentsatsen till 10 % upp till 1 000 sålda biljetter, till 5 % från 1 001 
biljetter och till 0 % från 1 601 biljetter för biljettintäkter vid hyra av Saga Teaterbiografen. Fram 
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till 2018 var procentsatsen 10 % av biljettintäkterna upp till 1 700 sålda biljetter. Syftet med 
sänkningen var att ge incitament till att öka publikantalet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
Då Labbåsrevyn redan har fått särskilt anpassade hyresavgifter för repetitionsperioden 2022 och 
sänkt procentsats på biljettintäkter från och med 2018 är bedömningen att ytterligare 
anpassningar inte är möjliga då hyran redan är kraftigt subventionerad.  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Labbåsrevyn angående hyresnedsättning för Labbåsrevyns hyra av 

Sagateatern, 2022-05-16. 
 Hyresavtal Saga - Labbåsrevyn 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 134/2021 ”Beslut om hyresavtal Saga 

Teaterbiografen  – Labbåsrevyn”, 2021-12-21. 

Sändlista 
Labbåsrevyn 
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PM: 
Hyresnedsättning för Labbåsrevyns hyra av 
Saga-teatern 
Föreningen Labbåsrevyn har sedan ett tjugotal år satt upp lokalrevyer på Saga-teatern. 
Covidpandemin gjorde att vi tvingades till att avbryta 2020 års uppsättning mitt i 
spelperioden och att det inte var möjligt att sätta upp någon revy 2021.  

Förberedelserna för att sätta upp en revy startar på allvar 6 månader före premiär. Då börjar 
textskrivande och research efter nummer som köps in från andra revyer och textförfattare. 
Regissör, koreograf, samt ljud- och ljusleverantörer bokas. Kontakter tas också med 
kommande medlemmar i ensemblen.  Ensemblen är helt oavlönad och förväntas avsätta tid 
för textskrivande och framför allt för repetitioner lördag och söndag samtliga helger från 
januari till premiär. Det krävs även en omfattande arbetsinsats, vilken också är helt oavlönad, 
av personalen bakom scen dvs produktionsledning, marknadsförare, illustratör, rekvisitör, 
scenograf, scenarbetare, sömmerskor, scenbyggare, vaktmästare och styrelse. Detta betyder 
att produktionen måste bygga på engagemang, lust och laganda. Vilket den gör, det är ett 
gott, sammansvetsat gäng som gör det möjligt att leverera en högklassig uppsättning år efter 
år för tidaholmarna. 

Efter en hel höst med förberedelser och med positiva signaler från Folkhälsomyndigheten 
fattade styrelsen i november 2021 beslut om att sätta upp revyn ”Vi bara sköja”med beräknad 
premiär i mars 2022. Pandemins effekter och Folkhälsomyndighetens kvarvarande 
restriktioner, gjorde att vi tvingades flytta fram premiärdatum 6 veckor – från 5 mars till 16 
april. Detta innebar att premiären spelades på påskafton och avslutande föreställningar på 
valborgsmässoafton. Detta var naturligtvis inte optimalt, men vi hade inte så mycket val då vi 
redan hade bundit upp alla fasta kostnader och då Saga-teatern var bokad av andra 
arrangörer övriga datum i april. 

Publiktillströmningen blev långt sämre än budget, 1044 biljetter mot de budgeterade 1800. 
Det positiva är att vi har fått idel lovord från de som kom. Många gav betyget ”Den bästa 
revyn ni gjort”. Vi kan också konstatera att medelåldern på publiken var betydligt lägre än 
tidigare. Vi hade även fler i publiken från våra grannkommuner, vilket bidrar till att 
Labbåsrevyn hjälper till att sätta Tidaholm på kartan. Sammantaget bådar detta gott inför 
kommande uppsättningar.  

Dock är det kostsamt att sätta upp en revy – trots att det stora flertalet involverade lägger ner 
allt arbete utan ekonomisk ersättning. Den budgeterade biljettintäkten var 558 000 kronor, 
baserat på1800 personer och ett biljettpris på 310 kronor för vuxna och 200 kronor för 
ungdomar under 15 år.  Den slutliga intäkten för 1044 personer, varav 19 ungdomar under 15,  
blev 319 070 kronor. Det vill säga cirka 239 000 kronor mindre än budget.  

De sammanlagda kostnaderna för regissör, koreograf, orkester, samt leverantörer av ljud och 
ljus är cirka 400 000 kronor. Föreningen har även skrivit kontrakt med Tidaholms kommun 
angående repetitioner och föreställningar på Saga-teatern. För repetitionstiden var det 
ursprungliga kontraktet 14 500 kronor men när repetitionstiden utökades steg kostnaden till 
19 900 kronor. För föreställningsperioden finns ett avtal med procent på biljettintäkter. 
Föreningen betalar även en straffavgift på 10 000 kronor för att bioverksamheten inte kan 
visa film under 3 helger.  
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I enlighet med hyresavtalet ska föreningen betala 10 % på biljettintäkterna för de första 1000 
biljetterna och 5 % för de nästa 600 biljetterna. Avtalet innebär en kostnad på 31 660 kronor. 
Föreningen  

Labbåsrevyn ansöker på grund av ovanstående om en hyreslättnad för föreställningstiden. Vi 
önskar att få betala 5 % på vår biljettintäkt 319 070 kronor. Det skulle innebära en 
hyreskostnad på 15 900 kronor för föreställningsperioden. Då föreningen även betalar 19 900 
kronor för repetitionstiden blir den totala intäkten för Tidaholms kommun 35 800 kronor.  

 

Styrelsen för Labbåsrevyn 
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HYRESAVTAL SAGA TEATERBIOGRAF 
mellan Kultur & Fritidsförvaltningen och Labbåsrevyn 

 
Scenhyra vid föreställning: 10% av biljettintäkterna upp till 1000 sålda biljetter, 5% biljett nr. 1001-1600. 
Vaktmästarkostnad:  400 kr/tim. 

 

 
Filmvisningar alla helger vecka 1-14 . Fler dagar och eftermiddagsföreställning kl. 15 under helgen kan 
tillkomma. Filmutrustning (filmduk och högtalare bakom, kopplade) ställs på plats av hyresgäst minst 1 tim före 
filmvisning. Biohögtalarutrustning står kvar på scenen (längst bak vid väggen där den gamla filmduken hade sin 
plats tidigare) under repetition och föreställningar. 

 
10/4 och/eller 11/4 Installation av ljud/ljus. Utrustningen får inte vara i vägen för filmduk eller biohögtalare 

bakom. Strålkastare får inte hängas så att de hindrar bioprojektorns ljusstråle vid filmvisningar vecka 14.  
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, fri från snö, is, löv och annat skräp. 
 
Mån 11/4 – Sön 1/5 är Saga helt reserverad för Labbåsrevyn. 

 

 
lördag & söndag vecka 1-9 + 12  15000 kr 
sön + lör 20/3 + 2/4  1500 kr 
tor + fre 7/4 + 8/4  1000 kr 
sön  10/4 ljus-/ljudinstallation 750 kr 
måndag – torsdag 11/4 – 14/4 repetition 1500 kr 
fredag 15/4  genrep 0 kr 
fredagar & lördagar      16/4 – 30/4  föreställningar 10% på biljettintäkten (5% f.r.o.m. 1001e biljett) 
söndag 1/5             avetablering 0 kr 
 

Brandlarmet får inte stängas av helt. Salongsdelen/Läktaren kan stängas av som sektion via timer. 
Avstängningstiden får inte var längre än föreställningstiden! Användning av rökmaskin sker på egen risk (d.v.s. 
kostnader i samband med ev brandlarm står hyresgästen själv för).  
Ev. kostnad för vaktmästare/scentekniker tillkommer med 400 kr /tim.  
Ersättning till biografarrendatorn för uteblivna filmvisningar tillkommer enligt överenskommelse. 
 

Nyckel kan hämtas vecka 1 på Saga eller biblioteket (ring gärna innan).  
Redovisning av revyn bör ske inom en månad efter avslutad revy dock senast 30/5.  
 

 
 
 

 

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 
Telefon: 0502-60 60 71, Tino Braun 
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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, toalett. 
Hörselslinga:  Hörslinga finns.  
 
 
UTHYRNINGSBESTÄMMELSER 

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

Kontaktperson är enhetschef kultur 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. Skräp 

och sopor från inom- och utomhusmiljö skall läggas i soptunnan på utsidan. 
6. Hyrestagaren ansvarar för släckning och låsning av lokalen. Alla dörrar i källaren ska var stängda 

(larm). 
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  ______________________ 2022 
 
 
 
 
 

______________________________________       ___________________________________ 
Ansvarig hyrestagare/Labbåsrevyn             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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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-21 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 134 Beslut om hyresavtal Saga Teaterbiografen  – 
Labbåsrevyn 
KFN 2021/119 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar 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 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 
 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att teckna hyresavtal med 

Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen enligt föreslagna hyresavgifter.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-21 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Hyresavtal Labbåsrevyn på Saga Teaterbiografen 2022”, enhetschef 

kultur Johanna Andersson, 2021-11-22. 
 Hyresavtal Saga - Labbåsrevyn 2019. 

Sändlista 
Labbåsrevyn 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 1 av 3 

Sida 1 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 44 Beslut om avtal med Västkuststiftelsen 
angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena 
KFN 2022/63 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att teckna avtal med 

Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena.  

Sammanfattning av ärendet 
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening har inkommit med skrivelse till Tidaholms kommun 
2022-05-05 där föreningen ställer som ultimatum att Tidaholms kommun ska teckna avtal med 
Västkuststiftelsen för att man ska fortsätta att uppfylla sin del av Samverkansavtal/skötselavtal med 
Tidaholms och Hjo kommuner. 

Tidaholms kommun mottog 2018-06-25 en skrivelse från Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening 
angående förslag på framtida samarbete gällande pilgrimsleden Hjo-Kungslena mellan kommunen 
och föreningen. Med anledning av denna skrivelse kom Tidaholms kommun, Hjo kommun och 
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening överens om att teckna samverkansavtal/skötselavtal för 
pilgrimsleden Hjo-Kungslena där kommunerna får ett samordningsansvar. Kultur- och 
fritidsnämnden tog beslut om att teckna avtalet 2020-03-31. 

Samverkansavtalet/skötselavtalet beskriver kommunernas åtagande och föreningens ansvar i 
enlighet med Västkuststiftelsens kvalitetsstandard för hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder 
i Västsverige. Avtalet togs fram i samråd med Turistrådet Västsverige som godkände 
förfaringssättet. Hittills har Tidaholms kommun uppfyllt sin del av avtalet och betalat ut tre bidrag 
à 8 000 kr till föreningen. Även föreningen har uppfyllt sina åtaganden. 

Avtalet gäller från och med den 1 april 2020 till och med den 31 mars 2030 (10 år). Om 
uppsägning av avtalet inte sker senast tre (3) månader före avtalets utgång sker en förlängning med 
ett (1) år i taget. Alla tre parter äger rätt att säga upp avtalet om någon part underlåter att 
uppfylla sin del av avtalet. Avtalet kan sägas upp årligen, om ena part anser grund för detta, dock 
senast 15 november innevarande år.  

Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening inkom med ny skrivelse till Tidaholms kommun 2022-05-
05 där man anför att Västkuststiftelsen och Turistrådet Västsverige har ändrat inställning. 
Föreningen ställer som ultimatum att Tidaholms kommun ska teckna avtal med Västkuststiftelsen 
för att man ska fortsätta att uppfylla sin del av Samverkansavtal/skötselavtal med Tidaholms och 
Hjo kommuner. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att avtalet gäller eftersom 
utbetalning av bidrag för år 2022 har skett enligt gällande rutiner och det saknas grund för 
uppsägning av avtalet. 

Förvaltningen har haft möte med representant från Västkuststiftelsen och Hjo kommun för att 
beskriva respektive kommuns förutsättningar.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 2 av 3 

Sida 2 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

För att ta ställning till att ingå avtal med Västkuststiftelsen måste ett antal förhållanden klarläggas. 
Enligt Västkuststiftelsens avtal föreskrivs att kommunerna måste vara ledansvarig för leden. Det 
inbegriper ett antal skall-krav där kommunen genom överenskommelsen åtar sig att ansvara för: 

- ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går genom kommunen, och 
att den är en del av en längre sammanhängande led, samt sköta leden genom kommunen 
utifrån framtagna skötselinstruktioner. 

- att utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt 
Länsstyrelsen i de fall det behövs.  

- att föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med markägare 
eller Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark rekommendation att det 
finns försäkringar gentemot markägare. 

- att skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med eventuella föreningar som 
hjälper kommunerna att drifta leden. Kommunen bör även ansvara för att representanter 
för sådana föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag av kommunen.  

- att budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning, 
vägvisning, infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten infrastruktur. 
Arbetet görs i enlighet med framtagen kvalitetsstandard.  

- att bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att på ett 
kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån modellen fysisk 
led, digital led och marknadsförd led. 

- att samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till 
ledsamordnande och till lantmäteriet.  

Några av dessa åtaganden är förknippade med direkta kostnader eller med arbetstid för att 
uppfylla Västkuststiftelsens avtal. Genom det samverkansavtal/skötselavtal som finns idag mellan 
kommunerna och föreningen så är vissa av de här uppgifterna lösta. Dock skulle kommunen åta sig 
nya ansvarsområden såsom ansvar för markägaravtal, vilket även inbegriper försäkringar gentemot 
markägare. Därutöver rekommenderas att kommunen försäkrar de föreningsaktiva när de arbetar 
med leden. Kommunen ska även budgetera för drift av leden. Idag saknas resurser i budgetramen 
för att underhålla och drifta de leder som kommunen redan har ansvar för såsom Västra 
Vätterleden, Ödegårdsstigen, Ånastigen, Norra rundan samt Ridleden. För att finansiera 
pilgrimsleden behöver en omprioritering av de leder som kommunen redan har göras. 

Bedömningen är att Hjo-Kungslena pilgrimsled är en av det bästa och mest välskötta lederna i hela 
Västsverige. Detta har inte skett genom kommunens försorg. Tvärtom är det Pilgrimsled Hjo-
Kungslena ideell förening som tagit initiativ till, startat upp och varit huvudman för leden. För att 
leden ska fortsätta att vara av samma höga kvalité är föreningen den bästa garanten. 

Huvudregeln borde vara att den som tar initiativ till och som startar upp arbetet med en led också 
är huvudman för leden. Huvudmannen upprätthåller och ansvarar för arbetet med leden inklusive 
budget för driften av leden. 

Att ingå avtal med Västkuststiftelsen kring Pilgrimsled Hjo-Kungslena kan innebära resursbrist då 
nämndens budget för vandringsleder är hårt ansträngd. Då kraven i avtalet är långtgående och 
förknippade med både direkta kostnader och arbetstid är risken stor att kommunen inte klarar att 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 3 av 3 

Sida 3 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

uppfylla sin del av avtalet. Alltså är en konsekvensanalys med utredning av de ekonomiska 
effekterna nödvändig. 

Bedömningen är att vidare utredning gällande förvaltning av vandringsleder i kommunen behövs 
för att få långsiktighet och ett helhetsgrepp. För detta bör även en riktlinje för leder och friluftsliv i 
Tidaholms kommun tas fram. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att 

vidare utreda förvaltning av vandringsleder i kommunen samt ta fram riktlinje för leder 
och friluftsliv. 

- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att teckna avtal med 
Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 

- Christina Forsling (SD) föreslår bifall till ordförandens förslag. 
- Bengt Karlsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ajournering om 10 minuter begärs. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller förslag om ajournering. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Avtal med Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-20. 
 Skrivelse från Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening angående Pilgrimsleden Kungslena-

Hjo, 2022-05-05. 
 Avtal med Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 
 Samverkansavtal/Skötselavtal Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 
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Sida 1 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/63 

2022-05-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Avtal med Västkuststiftelsen 
angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att vidare utreda 
förvaltning av vandringsleder i kommunen samt ta fram riktlinje för leder och friluftsliv. 

Ärendet 
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening har inkommit med skrivelse till Tidaholms kommun 
2022-05-05 där föreningen ställer som ultimatum att Tidaholms kommun ska teckna avtal med 
Västkuststiftelsen för att man ska fortsätta att uppfylla sin del av Samverkansavtal/skötselavtal med 
Tidaholms och Hjo kommuner. 

Utredning 
Tidaholms kommun mottog 2018-06-25 en skrivelse från Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening 
angående förslag på framtida samarbete gällande pilgrimsleden Hjo-Kungslena mellan kommunen 
och föreningen. Med anledning av denna skrivelse kom Tidaholms kommun, Hjo kommun och 
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening överens om att teckna samverkansavtal/skötselavtal för 
pilgrimsleden Hjo-Kungslena där kommunerna får ett samordningsansvar. Kultur- och 
fritidsnämnden tog beslut om att teckna avtalet 2020-03-31. 

Samverkansavtalet/skötselavtalet beskriver kommunernas åtagande och föreningens ansvar i 
enlighet med Västkuststiftelsens kvalitetsstandard för hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder 
i Västsverige. Avtalet togs fram i samråd med Turistrådet Västsverige som godkände 
förfaringssättet. Hittills har Tidaholms kommun uppfyllt sin del av avtalet och betalat ut tre bidrag 
à 8 000 kr till föreningen. Även föreningen har uppfyllt sina åtaganden. 

Avtalet gäller från och med den 1 april 2020 till och med den 31 mars 2030 (10 år). Om 
uppsägning av avtalet inte sker senast tre (3) månader före avtalets utgång sker en förlängning med 
ett (1) år i taget. Alla tre parter äger rätt att säga upp avtalet om någon part underlåter att 
uppfylla sin del av avtalet. Avtalet kan sägas upp årligen, om ena part anser grund för detta, dock 
senast 15 november innevarande år.  

Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening inkom med ny skrivelse till Tidaholms kommun 2022-05-
05 där man anför att Västkuststiftelsen och Turistrådet Västsverige har ändrat inställning. 
Föreningen ställer som ultimatum att Tidaholms kommun ska teckna avtal med Västkuststiftelsen 
för att man ska fortsätta att uppfylla sin del av Samverkansavtal/skötselavtal med Tidaholms och 
Hjo kommuner. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att avtalet gäller eftersom 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

utbetalning av bidrag för år 2022 har skett enligt gällande rutiner och det saknas grund för 
uppsägning av avtalet. 

Förvaltningen har haft möte med representant från Västkuststiftelsen och Hjo kommun för att 
beskriva respektive kommuns förutsättningar.  

För att ta ställning till att ingå avtal med Västkuststiftelsen måste ett antal förhållanden klarläggas. 
Enligt Västkuststiftelsens avtal föreskrivs att kommunerna måste vara ledansvarig för leden. Det 
inbegriper ett antal skall-krav där kommunen genom överenskommelsen åtar sig att ansvara för: 

- ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går genom kommunen, och 
att den är en del av en längre sammanhängande led, samt sköta leden genom kommunen 
utifrån framtagna skötselinstruktioner. 

- att utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt 
Länsstyrelsen i de fall det behövs.  

- att föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med markägare 
eller Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark rekommendation att det 
finns försäkringar gentemot markägare. 

- att skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med eventuella föreningar som 
hjälper kommunerna att drifta leden. Kommunen bör även ansvara för att representanter 
för sådana föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag av kommunen.  

- att budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning, 
vägvisning, infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten infrastruktur. 
Arbetet görs i enlighet med framtagen kvalitetsstandard.  

- att bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att på ett 
kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån modellen fysisk 
led, digital led och marknadsförd led. 

- att samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till 
ledsamordnande och till lantmäteriet.  

Några av dessa åtaganden är förknippade med direkta kostnader eller med arbetstid för att 
uppfylla Västkuststiftelsens avtal. Genom det samverkansavtal/skötselavtal som finns idag mellan 
kommunerna och föreningen så är vissa av de här uppgifterna lösta. Dock skulle kommunen åta sig 
nya ansvarsområden såsom ansvar för markägaravtal, vilket även inbegriper försäkringar gentemot 
markägare. Därutöver rekommenderas att kommunen försäkrar de föreningsaktiva när de arbetar 
med leden. Kommunen ska även budgetera för drift av leden. Idag saknas resurser i budgetramen 
för att underhålla och drifta de leder som kommunen redan har ansvar för såsom Västra 
Vätterleden, Ödegårdsstigen, Ånastigen, Norra rundan samt Ridleden. För att finansiera 
pilgrimsleden behöver en omprioritering av de leder som kommunen redan har göras. 

Barnrättsbedömning 
Barn berörs inte i direkt mening av beslutet och ingen särskild hänsyn till barn har tagits, men det 
är ändå viktigt att notera att artikel 31 i barnkonventionen beskriver alla barns rätt till vila, lek, 
kultur och fritid. I detta ingår tillgång till friluftsliv och rekreation.  

Utredningens slutsatser 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Bedömningen är att Hjo-Kungslena pilgrimsled är en av det bästa och mest välskötta lederna i hela 
Västsverige. Detta har inte skett genom kommunens försorg. Tvärtom är det Pilgrimsled Hjo-
Kungslena ideell förening som tagit initiativ till, startat upp och varit huvudman för leden. För att 
leden ska fortsätta att vara av samma höga kvalité är föreningen den bästa garanten. 

Huvudregeln borde vara att den som tar initiativ till och som startar upp arbetet med en led också 
är huvudman för leden. Huvudmannen upprätthåller och ansvarar för arbetet med leden inklusive 
budget för driften av leden. 

Att ingå avtal med Västkuststiftelsen kring Pilgrimsled Hjo-Kungslena kan innebära resursbrist då 
nämndens budget för vandringsleder är hårt ansträngd. Då kraven i avtalet är långtgående och 
förknippade med både direkta kostnader och arbetstid är risken stor att kommunen inte klarar att 
uppfylla sin del av avtalet. Alltså är en konsekvensanalys med utredning av de ekonomiska 
effekterna nödvändig. 

Bedömningen är att vidare utredning gällande förvaltning av vandringsleder i kommunen behövs 
för att få långsiktighet och ett helhetsgrepp. För detta bör även en riktlinje för leder och friluftsliv i 
Tidaholms kommun tas fram. 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening angående Pilgrimsleden Kungslena-

Hjo, 2022-05-05. 
 Avtal med Västkuststiftelsen angående Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 
 Samverkansavtal/Skötselavtal Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 

Sändlista 
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening 
Hjo kommun 
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1. Bakgrund  
 

Intresset för friluftsliv är stort och vandring är den vanligaste och mest efterfrågade 
aktiviteten. Det är lätt, billigt, finns ofta nära, är dessutom hälsosamt och något som de 
flesta kan göra i någon form. Dessutom är sambandet mellan friluftsliv och folkhälsa 
numera väl dokumenterat och underbyggt vetenskapligt.   
 
Friluftslivets infrastruktur sköts på varierande sätt i Sverige och är ofta tillhandahållet av 
kommuner och ideella aktörer. Det är inte ovanligt att vandringsleder har utvecklats i 
projektform för att sedan inte alltid skötas på ett hållbart sätt med vandraren/besökaren 
i fokus. En utmaning när det gäller längre vandringsleder, som går genom många 
kommuner, är dessutom att det är svårt att upprätthålla en hög och gemensam och 
sammanhållande kvalitet på en led.  
 
Vandring och cykling spelar samtidigt en allt större roll för besöksnäringen. Västra 
Götalandsregionen har pekat ut just naturturism som en av de främsta 
reseanledningarna för att besöka regionen. Många turister som besöker destinationer i 
Europa har lång erfarenhet av vandringsturism och det finns förväntningar att komma till 
välskötta leder med god markering och vägledning. För att det skall vara meningsfullt att 
marknadsföra vandring och cykling i Västsverige krävs det därför en god infrastruktur på 
och kring våra leder samt relevant digital basinformation.  
       
Efterfrågan på kvalitetssäkrade och fungerande leder är alltså mycket stor, både bland 
närboende och besökare.  
 
I Region Västra Götaland finns ett stort nät av längre vandringsleder, som går genom 
många kommuner. Regionen har anslagit pengar till att, med dessa leder som bas, 
utveckla ett system av hållbara och kvalitetssäkrade leder i hela regionen. I detta 
dokument kallas detta projekt Leder i Västsverige. 
 
Ambitionen i projektet är att Västra Götaland genom detta ska bli sverigeledande kring 
utvecklingen och förvaltningen av leder för vandring och cykling, med fokus både på 
närboende och turister. 
 
För att kunna nå detta högt uppsatta mål samarbetar fyra stora regionala aktörer i projektet, 
Västkuststiftelsen, Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för Kulturutveckling, samt 
Länsstyrelsen. Dessa parter ska tillsammans med kommuner och föreningar, utifrån sina 
respektive kompetenser, lyfta ledernas fysiska och digitala skick, driften av detta, samt dess 
innehåll och marknadsföring.  
 
Detta dokument slår fast den gemensamma grundkvalitet-standarden på vandringslederna 
inom detta projekt. Kvalitetsstandarden följer samma ambition som det Nationella 
Ramverket för Vandringsleder.1  

 
1 För att driva arbetet med att ta fram en gemensam standard och ett nationellt ramverk för vandringsleder pågår ett projekt 
finansierat av både Tillväxtverket och Jordbruksverket. Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för 
projektledning. 
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2. Ansvarsfördelning  

De vandringsleder som ingår i konceptet Leder i Västsverige ska utgå̊ från ett samarbete och 
rollfördelning där alla parter vet vad som ska göras, av vem, när samt med vilken kvalitet.  

Vandringslederna drivs i ett samarbete mellan kommuner och Västkuststiftelsen, 
Förvaltningen för kulturutveckling, Turistrådet Västsverige samt Länsstyrelsen, i de fall 
vandringslederna går genom naturreservat eller andra skyddade områden.  

I fortsättningen av detta dokument kallas Västkuststiftelsen för ledsamordnare. 
Ledsamordnaren håller ihop det samlade utvecklingsarbetet med lederna, stöttar 
kommunerna på olika sätt och tar ansvar för det övergripande kvalitetssäkringsarbetet.  

Ledansvarig är den part som sköter en viss del av en led. Det är ofta en kommun som sköter 
en led inom kommunens gränser. Ibland gör kommunen det i samarbete med en förening. I 
ett statligt natureservat är det vanligt att reservatets förvaltare sköter leden. I vissa fall i 
samarbeten med en kommun. 

För mer information om rollfördelning, se bifogad Överenskommelse. 
 

3. Fysisk Led 
 
3.1 Generell standard för vandringsleder  

Alla delar av vandringslederna ska vara väl underhållna och säkra att använda. 
Informationen som läggs ut digitalt ska stämma överens med verkligheten.  

• Många av de vandringsleder som ingår i Leder i Västsverige är långdistansleder, med 
en rad sammanhängande delsträckor/etapper. På sådana leder ska alla 
delsträckor/etapper uppfylla den grundnivå̊ som stipuleras i detta dokument.  
 

• Ledernas sträckningar ska vara väl förankrade med respektive markägare där leden 
går. Ambitionen är att det ska upprättas avtal (muntliga eller skriftliga) mellan 
kommun och alla markägare för de delar som varje kommun ansvarar för, samt 
mellan förvaltare och markägare i de fall som detta är Nödvändiga i ett reservat.  

 
• Ledernas etapper ska vara anpassade för en dagsetapp för en medelgod vandrare, 

med en längd på ca 10-20 km per delsträcka/etapp.  
 

• Varje etapp ska kunna marknadsföras enskilt, eller som en del av en större helhet. 
Varje delsträcka ska därför kunna beskrivas utifrån längd, svårighetsgrad, naturtyp 
och sevärdheter/upplevelser.  

 
• Lederna ska upplevas säkra att vandra på. Om leden upplevs vara i ett skick att det 

äventyrar vandrarens säkerhet, och ingen lösning går att se, kan den aktuella 
delsträckan behöva stängas.  
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• Allt arbete på leden ska göras med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt och 

största möjliga hänsyn ska tas till de natur- och skyddsvärden som finns där leden 
passerar.  
 

• Lederna ska i största möjligaste mån kunna användas året runt, men behöver inte 
snöröjas.  

 
• Lederna bör vara sammanhängande utan avbrott. Det finns dock exempel på 

ledsystem som inte kan följa denna rekommendation, tex Kuststigen som förutom en 
sammanhängande led också̊ har separata runslingor och etapper.  
 

• Det är eftersträvansvärt att besökare vid normal väderlek ska kunna gå̊ torrskodda, 
men med förbehåll att grova skor/kängor eller stövlar kan vara nödvändigt. Ledens 
karaktär, delvis genom vildmark, gör att det inte går att bygga spänger på samtliga 
platser som annars skulle behövas. Dessutom går det aldrig att gardera sig mot 
översvämningar av leden efter extrem väderlek.  
 

• Lederna är planerade i huvudsak som vandringsleder, vilket ej hindrar att leden på en 
del sträckor kan rekommenderas för tex skidåkning eller mountainbike, om de anses 
lämpliga för det. I de fall där flera aktiviteter utövas på leden behöver man informera 
om extra uppmärksamhet och visad hänsyn.  

 
• En vandring på någon av de leder som ingår i Leder i Västsverige ska i möjligaste mån 

kunna göras båda som dagsetapp eller flerdagars vandring. Det är därför bra om 
vandraren kan ta sig till och från leden/etappen på ett lätt sätt.  

 
• Det är viktigt att vandraren kan få korrekt information om vilken tillgång som finns till 

service i form av mat, vatten, övernattning, rastplatser samt till andra typer av 
upplevelser och sevärdheter.  

 
• Service som erbjuds och marknadsförs inom ramen för leden ska ligga inom ett 

avstånd på max 5 km från själva leden och det ska vara tydligt under vilken del av 
året som servicepunkten är öppen, samt dess öppettider.  
 
 

 
          Foto: Lukasz Warzecha/Westsweden.com  
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3.2 Ledmarkering  
 

Ledmarkering ska sitta längs hela leden, med jämna intervaller och har som syfte att 
besökare lätt ska kunna följa ledernas sträckning, i båda riktningarna, utan att behöva karta, 
och utan att behöva känna osäkerhet beträffande var leden fortsätter.  
 

• Ledmarkering ska göras i form av målning eller band runt träd eller trästolpar, eller 
brickor på trästolpar. Målning ska göras med ledens officiella färg. För mer 
information, se ledens skyltstandard, om sådan finns. Ledsamordnaren kan hjälpa till 
att ta fram en sådan om det behövs.  
 

• Ledmarkering ska, om det finns sådan, följa den grafiska profil som tagits fram. Om 
det redan finns en markering eller skyltning som fungerar och som inte behöver 
bytas ut direkt görs anpassningen nästa gång ledmarkering, skyltar och vägvisare 
behöver bytas ut.  

 
• Ledmarkering ska vara uppsatta utifrån ett jämnt och dynamiskt tänkande och sitta 

där de för tydlighetens skull gör nytta, utifrån siktlängd, vegetation mm. Om 
uppmärkning sker på vintern är det viktigt att tänka på hur markeringarna syns på 
sommaren då träden är lövade.  

 
• Avståndet mellan respektive ledmarkering ska inte överstiga 250 meter. Dock bör 

man alltid göra en avvägning av konsekvensen om en markering försvinner.  
 

• I korsningar ska ledmarkering sättas väl inom synhåll, gärna så nära som ca 10 meter 
ifrån själva korsningen, även om det i korsningen finns en vägvisare med pil.  

 
• Tillstånd från ledningsägare eller motsvarande ska inhämtas innan ledmarkering 

placeras på befintliga anordningar som lyktstolpar, telefonstolpar, vägräcken eller 
staket.  

 
• Det är en rekommendation att vandraren alltid ser nästa markering, framför allt i 

skogsterräng. Avstånden ska här aldrig överstiga 100 meter.  
 

• Markeringarna ska vara diskreta men tydliga och kunna följas i båda riktningarna 
utan andra hjälpmedel än ledmarkeringen i fält.  

 
• För mer information om vägvisning, se i ledens skyltmanual. Om sådan inte finns kan 

ledsamordnaren hjälpa till med att sådan tas fram.  
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3.3 Vägvisning  
 
Vägvisare används för att i framför allt korsningar tydliggöra i vilken riktning leden går.  
 

• Vägvisarna ska vara i ett gott skick, och ska kunna läsas utan problem. De ska 
monteras upp med hjälp av stolpar.  

 
• Vägvisare ska aldrig sättas i träd. De ska sättas på ett sätt att jordbruk-, skogs- eller 

andra maskiner inte hindras.  
 

• Tillstånd från markägare ska inhämtas innan vägvisning placeras ut.  
 

• Vid stig/vägskäl där vägvisare monteras ska officiell ledsymbol/markering bekräfta 
vägvalet i ledens samtliga riktningar.  

 
• Vägvisare bör, om det finns sådan, följa den grafiska profil som tagits fram. Om det 

redan finns en vägvisare som fungerar och som inte behöver bytas ut direkt görs 
anpassningen nästa gång ledmarkering, skyltar och vägvisare behöver bytas ut.  

 
• För mer information om vägvisning, se i ledens skyltmanual. Om sådan inte finns kan 

ledsamordnaren hjälpa till med att sådan tas fram.  
 

 
3.4 Ledentré  
 
En ledentré är en utpekad plats som en besökare kan ta sig till för att börja sin vandring. 
Varje etapp kan ha fler ledentreer.  
 

• Vid varje etapps början ska det finnas en ledentré, med en informationstavla 
innehållande karta samt information om sträckans/etappens karaktär, längd, 
svårighetsgrad, sevärdheter och servicepunkter, information om allemansrätten samt 
nödnummer (112).  
 

• Följande information ska också finnas på sådana entrétavlor:  
o Text på svenska och engelska.  
o Kartan med en punkt med info ”du är här” i form av en röd prick, samt norr-

pil och skalstock.  
o Information om var vandraren vänder sig för att rapportera ev. fel eller 

brister.  
 

• Ledentrén ska ligga i anslutning till kollektivtrafikens hållplats eller ha en parkering 
som anpassats efter antalet besökare. Det är bra om den tid en besökare får parkera 
på en parkeringsplats anpassas till den tid besökaren rimligen behöver för sin 
vandring. Det är också bra om det vid behov, tex vid högsäsong, kan anvisas till 
ytterligare parkeringsyta.  
 

• På hemsidan ska det finnas information om varje entrés koordinater, utifrån 
systemet WGS 84.  
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• Vid varje ledentré bör det finnas vägvisare mot nästa etappmål, med 

avståndsmarkering.  
 

• Om ledentrén inte ligger i anslutning till en närliggande busshållplats eller 
parkeringsplats bör en tillfarts-stig fram till etappstart skyltas upp och att det görs 
tydligt att det är där vandraren ska gå för att komma till leden.  
 
 

3.5 Anordningar och underlag  
 

• Ambitionen är att leden ska vara gångbar och framkomlig för vandraren med en 
korridor fri från hinder på ca 1 meter i bredd och 2 meter i höjd och att denna 
korridor ska vara fri från högt växande eller inhängande vegetation.  
 

• Om det finns sträckor som utifrån terräng, markförhållande och andra aspekter kan 
anpassas utifrån olika tillgänglighetsaspekter, ska detta tas i beaktning vid planering 
och utveckling av leden.  
 

• Anordningar, som t.ex. spänger, broar, räcken, bord och grindar ska vara i ett gott 
skick och inte utgöra en säkerhetsrisk för besökarna. Vid konstruktionen ska material 
med minsta möjliga negativa miljöpåverkan användas. 

 
• Passage över väldigt fuktiga partier ska i möjligaste mån undvikas. Om leden redan 

går över fuktiga delar ska möjligheten till omdragning ses över. Om detta inte går ska 
spång i möjligaste mån byggas. Nya spänger bör byggas utifrån den standard som 
Västkuststiftelsen tagit fram. Den kan en ledaktör få av Västkuststiftelsen. För att 
detta ska vara möjligt erbjuder Västkuststiftelsen att kommuner och föreningar kan 
delta i en kurs för att lära sig att bygga spång.  

 
• Lederna ska i möjligaste mån gå längs existerande naturstigar och skogsvägar.  

 
 

3.6 Trafik  
 

• Lederna ska i största möjliga mån undvika att gå på trafikerad väg.  
 

• Passager över vägar med hastigheten 100 km/tim ska vara planskilda. 
  

• Vid plankorsningar med järnväg ska det finnas en tydlig varning.  
 

• Ledpassage genom intensivt utvecklad miljö̈̈ (typ industriområde, flygplats, 
vindkraftspark, kraftledningsgata eller utmed trafikerad väg) bör ej överstiga en 
sammanhängande längd på tre kilometer eller maximalt 10 % av ledens totallängd. 

 
• Asfalterad bilväg bör inte överstiga mer än 20 % av en delsträckas längd.  
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• Leden bör helt undvika att gå på en trafikerad väg med en högre hastighet än 70 
km/tim. Om sådana sträckor finns bör det finnas en plan att över tid hitta ett annat 
alternativ. 
 

 
3.7 Svårighetsgrader  

 
Dessa fyra nivåer skall användas för att gradera etappernas respektive 
svårighetsgrader:  
 
-  Mycket lätt: Leden går på så pass slätt och plant underlag att det går att ta sig 
fram längs med leden med hjälp av rullstol, rullator och barnvagn. Gäller även ev. 
spänger och broar.  

 
-  Lätt: Leden går på mark som är plan eller har svag lutning. Ledens underlag är platt 
och jämnt, utan höga trappsteg eller hinder. Blöta partier är försedda med spång.  
 
-  Medelsvår: Bra framkomlighet men det kan förekomma varierande terräng. Hela 
eller delar av turen går på naturstig. Vissa nivåskillnader finns. Det kan förekomma 
blöta partier.  
 
-  Svår: Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större 
nivåskillnader, som kräver god kondition. (Betyder dock inte nödvändigtvis att hela 
sträckan är svår.)  
 
 

 
       Foto: Lukasz Warzecha/Westsweden.com  
 

3.8 Upplevelser 
 

● Lederna ska passera genom olika naturtyper, sevärdheter, kulturmiljöer, orter och 
naturreservat, som ger besökaren ett flertal olika upplevelser.  
 

● Lederna får gärna ha ett eller flera specifika teman eller specifika kännetecken. 
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4. Organisation  
 
4.1 Skötsel 
 
Skötsel av leden ligger på respektive kommun, samt i vissa naturreservat på 
reservatsförvaltare. Samordnande part har det slutgiltiga kvalitetssäkrings-ansvaret. Det är 
viktigt att det är tydligt vem som gör vad, när och hur arbete eller synpunkter följs upp.  
 

● Varje led inom ramen för Leder i Västsverige ska ha en utsedd ledsamordnare.  
 

● Ledsamordnaren ska koordinera arbetet som krävs för att upprätthålla ledens 
kvalitet.  
 

• För varje delsträcka ska det finnas en upprättad skötselplan som tydligt påvisar vem 
som har ansvar för vad och när på året det ska göras. För mer info, se bilaga 
skötselinstruktioner. Det är viktigt att när en delsträcka delvis går genom ett reservat 
att Länsstyrelsen är delaktig i dialogen kring skötselplanen som tas fram.  
 

• Skriftliga överenskommelser ska finnas mellan ledansvarig och ledsamordnaren.  
Överenskommelsen ska stipulera ansvars- och rollfördelning i arbetet med leden. 
 

● Skriftlig överenskommelse/avtal ska också finnas mellan ledansvarig och extern part 
som utför del av skötselplanen.   
 

● Entreprenörer som yrkesmässigt utför skötsel/underhåll ska inneha eget 
försäkringsskydd, avseende ansvarsförsäkring.  
 

● Tillsyn och utförda åtgärder ska dokumenteras. Använd gärna en checklista med 
datum.  

 
● Varje kommun ska i sitt GIS-system ha inlagt sina sträckor, samt dess anläggningar 

(spänger, rastplatser och vindskydd mm). Dessa ska uppdateras vid förändringar.  
 

● Ledansvarig ska även ha egen information om när i tid sådana installationer enligt 
plan behöver underhållas eller bytas ut. Detta för att det då ska finnas medel 
tillgängliga för renovering, underhåll eller nybyggnation.  

 
● Alla aktörer måste vara medvetna om att när lederna går genom skyddade områden, 

som t ex naturreservat, kan vissa åtgärder kräva samråd eller dispens från 
Länsstyrelsen.  

 
● Det är rekommenderat att kommunerna tecknar försäkringar för föreningar som gör 

arbete på leden.  
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4.2 Kvalitetssäkring 
 

● För att bibehålla ledernas kvalitet ska alla inblandade parter i ledutveckling vara väl 
införstådda med och följa innehållet i denna kvalitetsstandard, och dess bilagor.  
 

● Alla inblandade parter ska erbjudas olika typer av skötselutbildningar eller liknande, 
för att kunna följa denna standard. Det är upp till ledsamordnaren att regelbundet 
erbjuda sådana tillfällen för olika kommuner och föreningar.  

 
● Ledernas skick ska kontrolleras årligen, inför säsong. För detta ansvarar ledansvarig. 

Det kan göras i egen regi eller genom tex samarbete med en skötselförening. 
Eventuella brister och behov av åtgärder ska dokumenteras. Ledsamordnaren ska få 
ta del av dokumentationen.  

 
● För att bibehålla ledernas kvalitet ska ledsamordnaren och ledansvarig och 

kommunerna regelbundet följa upp på kvalitetsstandarden och se till att det pågår 
ett långsiktigt arbete med kvalitetssäkringen.  

 
● Ledsamordnare och ledaktörer ska ha ett tydligt och långsiktigt uppdrag från sina 

respektive organisationer.  
 

● Ledsamordnaren ska se till att det finns en fungerande rutin för att vandrare ska 
kunna lämna synpunkter och att dessa synpunkter ska nå den som har hand om 
respektive sträcka.  

 
● Ledsamordnaren, samarbetande kommuner samt lokala och regionala turistaktörer 

ska tillsammans ansvara för att aktuella förhållanden i fält återspeglas i ledernas 
officiella information och marknadsföring.  
 

● Kortsiktig avvikelse från fastslagen kvalitet ska informeras om på ledens officiella 
hemsida och/eller annan kanal. För detta ansvarar både ledansvarig och samordnare.   
 

● Det är ledsamordnarens ansvar att det minst var tredje år görs en egen 
kvalitetskontroll, eller kvalitetskontroll av extern part.  
 

● Om kvalitét inte kan bibehållas på en del av led kan denna i sista hand komma att 
resultera i att sträckans tas bort från ledens officiella hemsida och app. Information 
om att man då går på egen risk ska kommuniceras på hemsida och vid delsträckans 
startpunkter. 
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5. Service 
 

● Varje etapp ska erbjuda någon typ av övernattningsmöjlighet, i vindskydd, stuga, 
utpekad tältplats, eller i kommersiellt boende, samt minst en rastplats. Vid 
nyanläggning väljs platsen för rastplats, tältplats eller vindskydd både utifrån att den 
kan ge en fin naturupplevelse, samt att den lätt kan nås för skötsel och underhåll.  

 
● Anordningar som rastplatser, vindskydd, broar, spänger och trappor mm ska i vara i 

gott skick. De ska i möjligaste mån följa Naturvårdsverkets vägledning i skriften 
Friluftsanordningar. https://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1200/91-620-1257-6/  
De ska även i möjligaste mån även vara byggda av miljövänliga material.  
 

● Ledansvarig ska arbeta utifrån ambitionen att leden ska upplevas som välstädad och 
fri från nedskräpning.  
 

● Eldstaden vid en rastplats och vindskydd ska uppföras för att skapa så säker eldning 
som möjligt. För mer info, se: https://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1200/91-620-1257-6/  
 

● En plats som markeras som eldplats bör vara utrustad med ved, för att undvika att 
vandraren själv hugger ved från naturen och då bryter mot allemansrätten eller mot 
reservatets föreskrifter. Alternativt behövs det tydlig information om att besökaren 
själv förväntas ha med ved eller kol.  
 

• All service längs en led måste inte vara öppen året runt, men det är viktigt att det på  
ledens officiella hemsida finns information om öppettiderna.  
 

                        
                                       Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com 
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● Vid stängselpassage är det rekommenderat att använda självstängande grind.  

 
● Där påfyllning av vatten förevisas i ledens officiella information och är från en täkt 

annan än kommunalt vatten ska vattenkvalitén testas minst en gång varje år, inför 
vandringssäsong.  
 

● En ambition är att på så många etapper som möjligt erbjuda dricksvatten och toalett. 
Kommunerna ska därför ha som ambition att på så många platser som möjligt ge 
vandrare tillgång till vatten. Karaktären på många av ledernas gör dock att besökaren 
inte kan förvänta sig dricksvatten och toaletter på alla sträckor. 
Grundrekommendation tillämpas därför om att vatten kan tas från sjöar, men att det 
alltid ska kokas.  
 

● Det är en rekommendation att vid så många vindskydd och anvisade tältplatser som 
möjligt ska finnas tillgång till en toalett.  

 
● Det är rekommenderat att, då sådan service finns, till leden knyta övernattning på 

hotell eller vandrarhem, mat på restauranger eller café, livsmedelsproviantering eller 
olika typer av upplevelser och/eller service.  

 
● När det markeras att det finns ett vindskydd ska detta innebära ett vindskydd 

anpassat för att sova i.  
 

● Vindskydd som inte är anpassade för övernattning markeras som rastplats.  
 

● Vid varje rastplats bör det finnas information om allemansrätten, med förklaring 
varför det är viktigt att följa även dess skyldigheter, och i naturreservat även 
information om gällande föreskrifter. 

 
 

                                 
                                     Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com 
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6. Kommunikation 
 

● Lederna ska ha en tilltalande hemsida. Dessa ska vara lättanvända, interaktiva och 
formmässigt tilltalande. De ska stödja sig på ett publiceringsverktyg som ligger i 
teknikmässig framkant. De olika ledernas hemsidor ska ha en sammanhängande 
struktur för att visa på bredden av kvalitetssäkrade och hållbara leder i Västsverige. 
 

● Det ska gå att skriva ut och spara ner kartor från ledernas hemsidor.  
 

● I mån av behov ska det också tas fram tryckta kartor eller initieras samarbete för att 
andra tar fram tryckta kartor.  
 

● Rutiner ska finnas för hur information sprids om förändringar på lederna, 
eldningsförbud eller jakt mm.  
 

● Ledansvarig ansvarar för att data kring sin sträckning och sträckans infrastruktur 
delas med ledsamordnaren/den som ansvarar för hemsida, kartor och annan tryckt 
information.  
 

● Ledsamordnaren ansvarar för att hemsidorna är aktuella och uppdaterade och att ev. 
ändringar görs skyndsamt.  

 
● Trycksaker och webbsida ska innehålla information om ledernas sträckning, geografi, 

sevärdheter, servicepunkter, natur och kulturvärden, information om allemansrätten, 
lokaltrafik och säkerhet. Information ska finnas på både svenska och engelska och 
gärna även tyska.  

 
● Informationen skall syfta till att på olika sätt hjälpa vandraren med att planera sin 

vandring, hur den hittar till leden, endags- eller flerdagsvandring, övernattning, mat, 
annan service, hur man gör, tips mm.   
 

● Respektive kommun ansvarar även för att leverera data på ledens sträckning till 
Lantmäteriet. 

 

                            
    Jonas Ingman/Westsweden.com     
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7. Hållbarhet och naturpåverkan 
 
Allemansrätten 
Allemansrätten inbjuder till en rad olika naturupplevelser i den svenska naturen, med 
förbehållet att inte störa och inte förstöra. Allemansrätten är således både en rättighet och 
en skyldighet, värd att bevara, och det är väldigt viktigt att information och kunskap om 
allemansrätten både sprids och bevaras. På Naturvårdsverkets hemsida går det att läsa mer 
om allemansrätten. Alla som arbetar med lederna som ingår i Leder i Västsverige ansvarar 
för att kunskap och kännedom om allemansrätten förmedlas till olika parter.  
 
I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller 
föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de 
natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika 
regler gäller för olika områden. 

Hållbarhet 
I Sverige finns 16 nationella miljömål, som olika parter av samhället ska arbeta med. Sverige 
har dessutom förbundit sig till att arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Ett 
gemensamt mål för alla som arbetar med lederna är att ledens utveckling därför måste ske 
på ett så hållbart sätt som möjligt, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  
 
Lagar och förordningar 
Det finns en mängd lagar, regler och förordningar som styr arbetet i våra natur- och 
kulturmiljöer. Alla som jobbar med leder måste inhämta information om vad som gäller för 
arbete på den specifika platsen, och söka nödvändiga dispenser eller tillstånd då detta krävs. 
 
 

8. Evenemang på leden 
 

Privata evenemang/arrangemang på leden, som drar till sig många människor, måste 
planeras i samråd med ledsamordnare och ledansvarig kommun eller Länsstyrelsen som 
driftar den aktuella sträckan/sträckorna. Sådana evenemang kräver separat avtal. I skyddad 
natur kan det behövas samråd med eller dispens från Länsstyrelsen.  
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Bilaga A – Överenskommelse 
 
 
Överenskommelse inom projektet Utveckling av hållbara och 
kvalitetssäkrade leder för rekreation och turism  
 
Parter som berörs av denna överenskommelse  
Överenskommelsen tecknas mellan: 
Västkuststiftelsen. Organisationsnummer 857201-9076 
……………………. kommun. Organisationsnummer …………………….. 
 
Andra parter som deltar i projektet 
Västra Götalandsregionen 
Turistrådet Västsverige 
Förvaltningen för Kulturutveckling, Region Västra Götaland 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
 
Led/leder som berörs av överenskommelsen 
…………………………………………………… 
 
Bakgrund 
Intresset för friluftsliv är stort och vandring är den vanligaste och mest efterfrågade aktiviteten. 
Det är lätt, billigt, finns ofta nära, är dessutom hälsosamt och något som de flesta kan göra i 
någon form. Även cykling är mycket populärt. Dessutom är sambandet mellan friluftsliv och 
folkhälsa numera väl dokumenterad och underbyggd vetenskapligt.   
 
Vandring och cykling spelar en allt större roll för besöksnäringen och för folkhälsan. Västra 
götalandsregionen har dessutom pekat ut just naturturism som en av de främsta 
reseanledningarna för att besöka regionen. Många turister som besöker destinationer i Europa 
har lång erfarenhet av vandringsturism och det finns förväntningar att komma till välskötta leder 
med god markering och vägledning. För att det skall vara meningsfullt att marknadsföra vandring 
och cykling i Västsverige krävs det därför en god infrastruktur på och kring våra leder samt 
relevant digital basinformation. Kravet på kvalitetssäkrade och fungerande leder är alltså mycket 
viktigt både bland närboende och besökare.  
 
Västkuststiftelsen har de senaste två åren, på uppdrag av Region Västra Götaland, drivit ett 
pilotprojekt gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder. Projektet har 
utvecklat en modell för samarbete och samverkan mellan olika parter i ledutvecklingen. Nya 
fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram och skötselinstruktioner harmonierar med det 
nationella ramverk för hållbara leder som håller på att tas fram i Sverige i stort. Inom ramen för 
uppdraget assisterar och stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar på ett flertal sätt 
med den fysiska leden och med driften/organiseringen, för att nå de gemensamt uppsatta målen. 
I uppdraget ligger också utveckling av hemsida och app för lederna. 
 
I samarbetet bidrar även Turistrådet Västsverige och Förvaltningen för Kulturutveckling (tidigare 
Västarvet), samt Länsstyrelsen, utifrån sina specifika kompetenser. För rollfördelning se nedan. 
 
Samarbetsmodellen har initialt fungerat mycket bra. Ambitionen är att modellen, genom detta 
projekt och genom samarbete med fler kommuner om fler leder, ska spridas till fler delar av 
regionen. 
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Projektet 
Syftet med projektet Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder för rekreation och turism 
är att öka tillgängligheten för vandring och cykling, som friluftslivsaktivitet och som 
naturturismaktivitet. Detta ska göras genom att Västkuststiftelsen samordnar utvecklingsarbetet 
kring ett flertal regionala leder.  
 
Målet är att utifrån perspektiven i det nationella ramverket för hållbara leder för turism och 
rekreation skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade regionala vandrings- och cykelleder. Västra 
Götaland ska genom detta bli Sverigeledande kring utvecklingen och förvaltningen av leder för 
vandring och cykling, med fokus både på närboende och turister. 
 
Ansvarsområden i projektet 
Västra Götalandsregionen ansvarar för att 

- uppdra åt Västkuststiftelsen att agera samordnare. 
- finansiera Västkuststiftelsens insatser under projektet. 

 
Västkuststiftelsen ansvarar för 

- att överenskommelse tecknas med de samarbetande kommunerna. 
- framtagande av styrdokument, såsom kvalitetsstandard, skyltprogram och driftsinstruktioner 

samt mallar för avtal och besiktningar. 
- att stödja kommunerna i den fysiska upprustningen av leden samt i att bygga upp en 

organisation för den långsiktiga hållbara förvaltningen av leden.2 
- att hålla ihop nätverket av kommuner. 
- att stödja kommunerna i att ha en gemensam hantering av leddata, med syfte att få till en 

fungerande kedja av datahantering och dataleverans. 
- utveckla och administrera hemsida, app och sociala media för leden. 
- vara kontaktpunkt för allmänhet och turister rörande frågor om lederna. 
- säkerställa att det finns kartor som motsvarar vandrares behov. 
- sköta lederna i de reservat som Västkuststiftelsen förvaltar på uppdrag av Länsstyrelsen, där 

lederna finns med i skötselplan. 
- utöva kvalitetstillsyn på lederna. 

 
Länsstyrelsen ansvarar för att 

- ha ett övergripande ansvar för leder genom naturreservaten de förvaltar, när inget annat är 
avtalat. 

 
Turistrådet ansvarar för att 

- lederna/delar av lederna marknadsförs nationellt och internationellt. 
- I samarbete med lokala turistorganisationer hjälpa företag längs leden med företags- och 

produktutveckling i linje med Sverige - Norden - Världen och Hållbarhetsklivet. 
 

Förvaltningen för kulturutveckling ansvarar för att 
- utveckla det utbud av kultur, kulturarv och naturarv som finns längs lederna, för att förhöja 

upplevelsen för vandraren. 
- stötta små, mindre etablerade företag samt föreningar och civilsamhällets aktörer att bli en 

del av besöksnäringen i Västsverige. 

 
2 Stödet från Västkuststiftelsen kan komma att se olika ut för respektive kommun och är beroende av respektive kommuns behov. Det 
övergripande syftet är att få till en likvärdig fysisk kvalitet på hela leden och en likvärdig långsiktig förvaltning av leden. Stödet kan innebära 
att tillsammans göra besiktningar, planera och genomföra insatser, söka pengar eller att Västkuststiftelsen gör anpassade utbildningar som 
passar respektive kommuns behov.  
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- skapa ”alternativa boenden”, dvs boendelösningar som blir en reseanledning i sig. 
Exempelvis champing (att bo i ett kyrkorum) eller hembygdsturism genom att bo i en 
hembygdsgård.  

 
………………….  kommun åtar sig i och med denna överenskommelse att ansvara för: 

- ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går genom kommunen, och att 
den är en del av en längre sammanhängande led, samt sköta leden genom kommunen 
utifrån framtagna skötselinstruktioner. 

- att utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt 
Länsstyrelsen i de fall det behövs.  

- att föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med markägare eller 
Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark rekommendation att det finns 
försäkringar gentemot markägare.3 

- att skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med eventuella föreningar som 
hjälper kommunerna att drifta leden. Kommunen bör även ansvara för att representanter för 
sådana föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag av kommunen.  

- att budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning, 
vägvisning, infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten infrastruktur. 
Arbetet görs i enlighet med framtagen kvalitetsstandard. 4 

- att bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att på ett 
kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån modellen fysisk 
led, digital led och marknadsförd led.5  

- att samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till ledsamordnande 
och till lantmäteriet.  

 
Tidsram 
Överenskommelsen gäller till och med 2023-12-31 då projekttiden löper ut. Om det regionala 
ledsamarbetet då fortsätter tecknas ny överenskommelse gällande samarbete kring kontinuerlig drift 
och skötsel av leden/lederna.  
 
 
____________________ ________________________ 
 
För Västkuststiftelsen  För ……………………….. kommun   
 
_____________________ ________________________ 
 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 
 

 
3 Detta gäller en subsidiär brandförsäkring som täcker markägares självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare. Denna kan även komma 
att tecknas av ledsamordnaren.  
4 Då kommunernas budgetar regleras varje år kan tillgängliga ekonomiska medel för ledutvecklingen komma att se olika ut från år till år. 
Det är upp till varje kommun att inom befintlig ram prioritera så att denna överenskommelse kan hållas. Om tillgängliga medel ett år inte 
räcker för att göra det som behövs för att ledens kvalitet ska hållas måste kommunen i dialog med samordnare göra en plan för 
bibehållande av ledens standard. I sista hand får kommunen välja att bryta denna överenskommelse.  
 
5 Detta innebär ett samarbete mellan de inom kommunen som arbetar med, planerar och budgeterar för det fysiska arbetet på leden, de i 
kommunen som arbetar med markägarkontakter och markägaravtal, kommunens GIS-ingenjör samt de inom kommunen som arbetar med 
information/turism/marknadsföring och näringsliv.  
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Bilaga B - Skötselinstruktioner 
 
Övergripande gällande skötsel, tillsyn och åtgärder.  

● Årligen, samt efter större förändringar, levereras ändringar gällande sträckning och 
intressepunkter till ledsamordnaren, i digital form. Ändringar gällande sträcka 
levereras även till Lantmäteriet.  

● Årlig vårtillsyn av leden skall vara genomförd senast 30/5.  
● Det är rekommenderat att även göra en tillsyn under hösten.  
● Vårtillsynen skall dokumenteras i checklista, protokoll eller liknande.  
● Nödvändiga åtgärder som syns i vårtillsynen skall vidtas snart därefter och plan görs 

för när andra mindre viktiga åtgärder ska genomföras.  
● Plan skall finnas för hur kontinuerliga skötsel- och tillsynsåtgärder sker under 

säsongen, med tydlighet i vem som gör vad och när. Detta anpassas efter sträckans 
behov, tex. utifrån besöksfrekvens och ledens vegetationstyp. Detta kan ändras från 
år till år beroende på avverkningar och omdragningar mm.  

● Rutinbeskrivning skall finnas gällande hur felanmälningar tas emot, vem som 
åtgärdar vad och hur informationen återkopplas. 

● Inrapporterade brister som påverkar säkerheten skall kunna åtgärdas så fort de 
upptäcks. Andra brister skall åtgärdas inom en bestämd tidsperiod som kan variera 
beroende på ledens svårighetsgrad och besökstäthet. 
 

Tillsyn och tillhörande underhåll 

Samtliga följande (för leden tillämpliga) punkter skall göras vid tillsynstillfällena.   

● Kontroll av framkomlighet samt röjning av sly och nedhängande grenar. 
Rekommendationen är att röja stigen så att det blir ett fritt utrymme runt stigen på 
ca 1 meters bredd och 2 meters höjd. 

● Kontroll och vid behov komplettering av ledmarkeringar. Observera att 
markeringarna skall ses tydligt från båda håll. Gå med vandrarens ögon. (För mer 
info, se framtagen skyltstandard, om sådan finns) 

● Kontroll av om det finns spontant skapade eldplatser längs leden. Ta bort dessa. 
● Kontroll om det behövs ny sträckning vid exempelvis hyggen, om leden är sönderkörd 

eller för blöt.  
● Kontroll och vid behov åtgärd av entréskyltar, vägvisare och avståndsskyltar. 
● Kontroll och vid behov underhåll/reparation av anordningar som broar och spänger 

mm. 
● Kontroll av parkeringsplatser. 
● Kontrollera av stängselgenomgångar där det går/kommer gå betande djur och av att 

det finns information på dessa grindar om att leden går där det även finns betande 
djur. 

● Kontrollera  att sophämtning fungerar där soptunnor finns. 
● Städa vid plats för soptunnor. 
● Kontrollera så att det inte ligger skräp längs leden. 
● Kontroll, städning/sopning samt eventuella reparationer av bänkar, vindskydd, 

dass/toaletter och eldstäder.  
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● Titta efter och ta bort eventuella getingbon vid tex vindskydd och toaletter/dass.  
● Kontroll av ev. vedlager och vid behov påfyllning med torr ved, där detta ska finnas.  
● Vid behov tömning av torrdass.  
● Kontrollera att eldplatser inte är fulla med aska. (Syftet är att förhindra att besökarna 

själva börjar tömma aska vilket kan innebära brandfara) 
● Kontrollera ”dricksvatten” för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav, i de fall där 

detta behövs.  
 

Kontinuerlig skötsel 

Samtliga punkter ovan görs även kontinuerligt, men då utifrån den frekvens som stipuleras i 
framtagen skötsel- och tillsynsplan.  

Utöver dessa utförs även åtgärder som rör specifika situationer eller årstider, såsom 
information om eldningsförbud, jakt eller specifik information om betande djur mm.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 45 Beslut om ansökan från Tidaholms 
GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp 
av gräsklippare 
KFN 2022/60 

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

Tidaholms GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp av gräsklippare.  

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms GIF ansöker tillsammans med Tidaholms Brukshundklubb om bidrag för att köpa en 
begagnad åkgräsklippare till Nyborg där de gemensamt ansvarar för en gräsplan. Kostnaden uppgår 
till 84 000 kr.  

Tidaholms GIF och Tidaholms Brukshundklubb kommer att köpa en begagnad åkgräsklippare till 
Nyborg. Kostnaden uppgår till 84 000 kr. Tidaholms GIF har tidigare beviljats bidrag för 
robotgräsklippare till sin anläggning Ulvesborg.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller för att utveckla 
verksamheten eller annat som främjar barn- och ungdomsverksamhet och som inte har med 
löpande driftskostnader att göra. 

Att införskaffa en begagnad åkgräsklippare bedöms ej vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. En åkgräsklippare sänker inte driftskostnader eller utvecklar 
verksamheten på annat sätt. En åkgräsklippare bedöms rymmas inom löpande driftskostnader och 
får således bekostas av föreningarna. 

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

GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp av gräsklippare.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till 

inköp av gräsklippare”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-05-12. 
 Ansökan från Tidaholms GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp av 

gräsklippare, 2022-04-13. 
 Offert gräsklippare, 2022-04-22. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/60 

2022-05-12 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms 
GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp 
av gräsklippare 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Tidaholms GIF/Tidaholms 
Brukshundklubb om bidrag till inköp av gräsklippare.  

Ärendet 
Tidaholms GIF ansöker tillsammans med Tidaholms Brukshundklubb om bidrag för att köpa en 
begagnad åkgräsklippare till Nyborg där de gemensamt ansvarar för en gräsplan. Kostnaden uppgår 
till 84 000 kr.  

Utredning 
Tidaholms GIF och Tidaholms Brukshundklubb kommer att köpa en begagnad åkgräsklippare till 
Nyborg. Kostnaden uppgår till 84 000 kr. Tidaholms GIF har tidigare beviljats bidrag för 
robotgräsklippare till sin anläggning Ulvesborg.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller för att utveckla 
verksamheten eller annat som främjar barn- och ungdomsverksamhet och som inte har med 
löpande driftskostnader att göra. 

Barnrättsbedömning 
Tidaholms GIF bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och många nyttjar de 
berörda planerna på Nyborg. 

Utredningens slutsatser 
Att införskaffa en begagnad åkgräsklippare bedöms ej vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. En åkgräsklippare sänker inte driftskostnader eller utvecklar 
verksamheten på annat sätt. En åkgräsklippare bedöms rymmas inom löpande driftskostnader och 
får således bekostas av föreningarna. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms GIF/Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till inköp av 

gräsklippare, 2022-04-13. 
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 Offert gräsklippare, 2022-04-22. 

Sändlista 
Tidaholms GIF 
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Bidragsansökan: 90421

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

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

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

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

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

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

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

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

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

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

Kund: Tidaholms GIF (867200-2162)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  300

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

  373

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Inköp av en beg. gräsklippare tillsammans med hundklubben

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-05-31

58



Sidan 2 av 3

Copyright Rbok AB 2022

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

80000:- finns tillgängligt från TGIF och hundklubben

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

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

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Ansökt belopp

26 000 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-04-22 10:54

Åsa Sjögren

Ärendet bytte status

Styrkande dokument, exempelvis offert, skall alltid bifogas.

Komplettering krävs
2022-04-13 11:15

Åsa Sjögren

Ärendet bytte status Mottagen
2022-04-13 11:13

Åsa Sjögren

Ärendet skapades Inskickad
2022-04-13 10:51

Per Danielsson

Handläggare ändrad Inskickad
2022-04-13 10:51

Per Danielsson
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 46 Information om pågående markanvisning 
stationsområdet/centrum 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att information om pågående markanvisning 
stationsområdet/centrum ska ske vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-06-
14. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om pågående markanvisning stationsområdet/centrum.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att information om pågående markanvisning 

stationsområdet/centrum ska ske vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-06-
14. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 47 Information Health Watch 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren informerar om verktyget Health Watch, ett 
självhjälpsverktyg för att bevara och öka hälsa och välbefinnande, samt för att motverka skadlig 
stress för personal, samt visar statistik. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 

63



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 48 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

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

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-04-20—05-24. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-04-27 2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt Spellagen 

KFN 2022/61 
Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § 
till Fröjereds 
samhällsförening 

2022-05-02 4.1 
Beslut om anställning inom nämndens 
verksamhetsområde Enligt rapport från 

lönesystemet 

 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-17. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-04-20--05-24. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-04-01--2022-04-30. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/2 

2022-05-17 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-04-20—05-24. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-04-20--05-24. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-04-01--2022-04-30. 

65



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2022/2 
2022-05-17 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2022-04-20—05-24 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-04-27 2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt Spellagen 

KFN 2022/61 
Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § 
till Fröjereds 
samhällsförening 

2022-05-02 4.1 
Beslut om anställning inom nämndens 
verksamhetsområde Enligt rapport från 

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

460 Kultur och fritid Kulturverksamhet LJUDTEKNIKER 11-apr-22 61 Timanställning, allmän visstid

460 Kultur och fritid Kulturverksamhet VERKSAMHETSVKTM 04-apr-22 3 Vikariat
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§ 49 Inkomna skrivelser och beslut 
KFN 2022/1 

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

och beslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

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

beslut till handlingarna. 

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

2022-05-17. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling maj 2022, 2022-05-16. 
 Kommunstyrelsens beslut § 95/2022 ”Beslut om revidering av dokument- och 

informationshanteringsplan”, 2022-05-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 94/2022 ”Beslut om revidering av riktlinje för beredning 

motioner och e-förslag”, 2022-05-11. 
 Slutlig version: Beredning av motioner och e-förslag. 
 Rapporter från Folkbildningsrådet - Folkbildningens betydelse för samhället och 

demokratin 2021 – Folkbildningsrådets samlade bedömning, 2022-05-09. 
 Inbjudan från Tidaholms Idrottshistoriska Förening, 2022-05-09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 45/2022 ”Beslut om tillsättande av landsbygdsberedning”, 

2022-04-25. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 42/2022 ”Beslut om antagande av policy mot våld i nära 

relation”, 2022-04-25. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 37/2022 ”Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

nämnder avseende verksamhetsår 2021”, 2022-04-25. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-25. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/1 

2022-05-17 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Missiv Skaraborgs Kulturplan 2030, 202-05-24. 
 Remiss Skaraborgs Kulturplan 2030, 2022-05-24. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling maj 2022, 2022-05-16. 
 Kommunstyrelsens beslut § 95/2022 ”Beslut om revidering av dokument- och 

informationshanteringsplan”, 2022-05-11. 
 Kommunstyrelsens beslut § 94/2022 ”Beslut om revidering av riktlinje för beredning 

motioner och e-förslag”, 2022-05-11. 
 Slutlig version: Beredning av motioner och e-förslag. 
 Rapporter från Folkbildningsrådet - Folkbildningens betydelse för samhället och 

demokratin 2021 – Folkbildningsrådets samlade bedömning, 2022-05-09. 
 Inbjudan från Tidaholms Idrottshistoriska Förening, 2022-05-09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 45/2022 ”Beslut om tillsättande av landsbygdsberedning”, 

2022-04-25. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 42/2022 ”Beslut om antagande av policy mot våld i nära 

relation”, 2022-04-25. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 37/2022 ”Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

nämnder avseende verksamhetsår 2021”, 2022-04-25. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-25. 
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DATUM 
2022-05-24 

 
DIARIENUMMER 

SKBKF2022.0039 
 

 

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 
• E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 

MISSIV 

Remiss Skaraborgs Kulturplan 2030 
Bakgrund 
Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030), samt Kulturstrategi Västra 
Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. I mars 2022 tog Direktionen beslut att anta 
Delregional Utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030, som fastställde målen att Skaraborg ska 
vara en attraktiv, robust och kompetensförsörjd delregion till 2030. Med effektmålen att vi 
ska ha nått 300 000 invånare och vara en arbetsmarknadsregion.  

Skaraborgs Kulturplan 2030 beskriver hur Skaraborg ska uppfylla delar av målen i den 
delregionala utvecklingsstrategin samt Kulturstrategi Västra Götaland - och regional 
kulturplan 2020–2023. Skaraborgs Kulturplan 2030 är framarbetad i nära dialog med 
Kultur- och fritidschefsnätverket, samt tjänstepersoner på Skaraborgs Kommunalförbund. 
Direktionen har vid särskilt tillfälle diskuterat innehåll och riktning.  

Remiss 
Direktionen remitterar härmed förslag Skaraborgs Kulturplan 2030. I remissvaret ska 
följande frågeställningar besvaras: 

1. Fångar urvalet av insatsområden Skaraborgs utmaningar för att kunna uppfylla 
kulturplanens målsättningar? Finns behov att komplettera med ytterligare 
utmaning? 
 

2. Kommer föreslagna samverkansområden och behov av stärka Skaraborgs 
gemensamma arbete inom kulturområdet för att bidra till en ökad tillgång och utbud 
av kultur? 

Fram till den 31 oktober 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via e-post: 

- info@skaraborg.se 

Märk remissvaret med: 

”Remissvar Skaraborgs Kulturplan 2030 – SKBKF2022.0039” 

Med Vänlig Hälsning 

 

Katarina Jonsson   Kristofer Svensson 

Förbundsordförande   Förbundsdirektör 
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Inledning 
Bakgrund 
Skaraborgs kulturplan utgår från Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020–2023, som är en övergripande strategi för det regionala kulturarbetet i Västra 
Götaland. Genom att ta fram en delregional kulturplan kan vi tillsammans kraftsamla i 
Skaraborg. Planen tar sin utgångspunkt i Delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 
2030 och dess tre övergripande mål och sex samverkansområden.  

Kulturplanen omfattar inte all utveckling, utan fokuserar på områden som behöver 
genomföras i samverkan på Skaraborgsnivå. Den är utformad för att ta höjd för det vi ännu 
inte känner till, liksom för förändringar och skiftningar i samhället. 

Syfte 
Syftet med planen är att skapa genomförandekraft genom samverkan mellan Skaraborgs 
kommuner och andra aktörer, kring de insatser som identifieras.  

Aktualisering 
Skaraborgs Kulturplan ska främja en långsiktig hållbar utveckling av Skaraborg. 
Kulturplanen ska utvärderas år 2026 för att säkerställa riktningen mot de övergripande 
målen. Om det finns behov kan planen revideras.  

Vilka omfattas av kulturplanen? 
Kulturplanen vänder sig till Skaraborgs kommuner och andra relevanta organisationer och 
fungerar som vägledning och inspiration för de som vill vara en del av det gemensamma 
arbetet för att utveckla Skaraborg.   

Kulturplanen ska främja till att utveckling genomförs i samverkan med kulturlivet och dess 
organisationer, Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund, akademi, det 
civila samhället, Västra Götalandsregionen samt andra berörda 
myndigheter/organisationer. Vi har alla olika ansvar, resurser och kunskaper. Planen är 
plattformen för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande. 

Skaraborgs Kommunalförbunds roll 
Kulturplanen är styrande för Skaraborgs Kommunalförbunds prioriteringar inom det 
kulturstrategiska arbetet och fördelning av delregionala utvecklingsmedel inom kultur.  

Samverkan kring genomförandet av kulturplanen bygger på förståelse och ömsesidig respekt 
mellan olika aktörer med avseende på roller och mandat. Under tidsperioden fram till 2030 
behövs ett pågående och respektfullt samtal om roller och ansvar mellan berörda aktörer.  

Skaraborgs Kommunalförbund har, baserat på sin förbundsordning, ett ansvar att samordna 
utveckling genom tillitsfull samverkan med kommunerna och andra aktörer.  
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Så här läser du kulturplanen 
Kulturplanen bygger, vilket också anges ovan, på den delregionala utvecklingsstrategin för 
Skaraborg och ansluter sig till dess vision, delregionala mål och delregionala prioriteringar. 

Kulturplanen pekar ut riktningen för det gemensamma arbetet för Skaraborgs utveckling. 

Skaraborgs samverkansområden anger vad vi behöver samverka kring för att uppnå 
målen.  

Insatsområden beskriver de prioriteringar som görs inom samverkansområdena.  

Önskade effekter anger vilka förändringar som skall uppnås inom samverkansområdet. 

Samverkansområdena, deras insatsområden och önskade effekter fastställs av direktionen 
för Skaraborgs Kommunalförbund.  

Regionala styrdokument som påverkar Skaraborg 
Regional vision: Det goda livet 
Vision Västra Götaland – Det goda livet, är en vision för Västra Götaland.  

Det centrala inslaget i visionen är ”Det goda livet”. Det definieras enligt följande; En god 
hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god 
miljö där de förnybara systemen värnas – naturen, boendet och arbetslivet, möta behoven 
hos barn och ungdomar, uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv. 

Kulturstrategi Västra Götaland- och kulturplan 2020–2023 
Kulturstrategi Västra Götaland utgår från två principer, armkrok och armlängds avstånd, 
genom vilka den understryker vikten av samverkan respektive tillit. Tillsammans med 
delregioner och kommuner bidrar VGR:s kulturnämnd till utvecklandet av kulturens 
infrastruktur i regionen, ett sammanhållande och sammanhängande nät av 
kulturverksamheter. Fem perspektiv är vägledande för Västra Götalandsregionens 
kulturpolitik: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk 
potential och regional profilering. För att dessa ska bli verklighet utpekas fem områden som 
strategiska och av särskild vikt. Vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteten, 
nyttja tekniken och öka internationaliseringen.  

Kultursamverkansmodellen 
Kultursamverkansmodellen är till för att decentralisera inflytandet inom kulturpolitiken. 
Den är ett exempel på flernivåsamverkan mellan stat, regioner, kommunalförbund och 
kommuner, och förutsätter även dialog med det civila samhället, yrkesverksamma 
konstnärer och organisationer. Modellen möjliggör för regionerna att göra egna 
prioriteringar och skapar utrymme för regionala variationer. Kultursamverkansmodellen 
syftar till att flytta kulturpolitiken närmare medborgarna. Regioner tar i samverkan med 
kommuner och kommunalförbund fram en flerårig regional kulturplan. Samråd ska ske med 
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civilsamhälle och kulturskapare. Genom att den reglerar det statliga stödet till regional 
kulturverksamhet är kultursamverkansmodellen central för ett vitalt regionalt kulturliv. 

 

Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030 
Övergripande mål 1: Skaraborg är synligt i världen och skaraborgarna trivs och 
utvecklas 
Skaraborg är en attraktiv region för invånare och näringsliv med en smidig vardag, där hög 
kvalitet kännetecknar skola och kultur, och med en väl fungerade social omsorg och 
infrastruktur.  

Övergripande mål 2: Skaraborg är en industriregion i världsklass där befintliga 
företag är framgångsrika, nya etablerar sig och dit människor flyttar. 
Företagen i Skaraborg är framgångsrika. En del av dem är världsledande i processer eller 
produkter.  Skaraborg är en region med god och kommunöverskridande samhällsplanering 
som skapar förutsättningar för det goda livet och hållbar utveckling, till exempel 
etableringar och inflyttning. 

Övergripande mål 3: Skaraborg är globalt konkurrenskraftigt genom att möta 
kompetensbehoven för ett arbetsliv i omställning och en värld i förändring. 
Skaraborg är känt som en arbetsmarknadsregion där intressanta branscher och 
arbetsplatser attraherar en mångfald av företag, människor och kompetenser att vilja verka 
och utvecklas här. 

Effektmål: 

1. Skaraborg är en arbetsmarknadsregion, Sveriges fjärde största 
2. Skaraborg har 300 000 invånare 
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Begreppsförklaring 
 

Kulturella och Kreativa näringar 

Enligt Tillväxtverkets definition ingår i kulturella och kreativa näringar; arkitektur, turism- 
och besöksnäringar, mode, design, film, foto, dator- och Tv-spel, media, musik, måltid, 
upplevelsebaserat lärande, litteratur samt scenkonst.  

Kulturens infrastruktur 

Den kulturella infrastrukturen kan sägas utgöras dels av kulturinstitutioner av olika slag 
som är mer eller mindre offentligt finansierade (från statligt, regionalt eller kommunalt håll) 
samt andra lokaler för mötesplatser och andra arbetsplatser t ex replokaler, verkstäder, 
träningslokaler och inspelningsstudios), dels de kulturverksamheter som utgörs av olika 
satsningar på kulturskapares villkor runt om i landet såsom kompetensutvecklingsinsatser, 
centrumbildningar, inkubatorer osv och det s k ”fria” kulturlivet. 
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Samverkansområden 
 

Samverkansområde 1: Profilera Skaraborg genom kultur 
Skaraborg 2030 är en plats där kulturen är viktig för livsmiljön och ett effektivt instrument 
för förnyelsekraften. Utveckling av kulturens infrastruktur prioriteras för att skapa vidgat 
deltagande och ett kulturutbud med hög kvalitet. Samtidskonsten, natur- och kulturarvet är 
viktiga delar för att bygga stolthet över vilka vi är och för profileringen av Skaraborg som en 
livskraftig, modig och inkluderande plats. Kulturlivet i Skaraborg tar plats i det offentliga 
rummet, både genom tillfälliga uttryck och händelser samt permanent i form. Det är centralt 
för att skapa förutsättningar för det goda livet och hållbar utveckling, till exempel när det 
gäller ökad befolkning och etablering.   

I Skaraborg finns ett utvecklat samarbete mellan besöksnäring och kultur. som levererar 
Högkvalitativa produkter som bidrar till fler besökare och befolkning. Vi har en stark 
lyskraft genom väl utvecklat samarbete med nationella och internationella 
kulturinstitutioner och aktörer, som bidrar till ett spännande kulturliv.  

Insatsområden Profilera Skaraborg genom kultur: 

I Skaraborg profilerar vi oss genom att tillsammans:  

• Öka tillgängligheten till och skapa förutsättningar för att utveckla och främja 
befintliga och nya infrastrukturer inom kulturen i Skaraborg. 

• Främja goda förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna och 
besöksnäring genom nätverksstärkande insatser.  

• Möjliggöra för Skaraborgs invånare och besökare att ta del av ett större kulturutbud 
genom att utveckla samarbeten nationellt och internationellt.  

Önskade effekter Profilera Skaraborg genom kultur: 

• Skaraborg ska bli mer attraktivt genom ökat utbud av innovativa, kreativa och 
attraktiva produkter och upplevelser av hög kvalitet inom besöksnäring och kultur. 

• Ökad attraktivitet genom att kultur, med kvalitet och bredd, blomstrar i hela 
Skaraborg.  

• Ökad andel nationella och internationella samarbeten inom kultur som bidrar till 
ökad attraktivitet för befolkning och näringsliv.  
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Samverkansområde 2: Skapa attraktiva livsmiljöer 
Skaraborg är 2030 en region där samhällsplanering och attraktiva livsmiljöer skapar 
förutsättningar för det goda och hälsofrämjande livet och hållbar utveckling. Genom väl 
gestaltade och hållbara natur-, kultur- och stadsmiljöer, är Skaraborg en attraktiv region att 
bo, leva och växa i. Både natur- och kulturmiljöer bidrar till att främja folkhälsa och rörelse, 
vilket ger förutsättningar för en välmående befolkning. Vi skapar spännande och modiga 
miljöer genom att använda kreativ och konstnärlig kompetens.  

Insatsområden Skapa attraktiva livsmiljöer  

I Skaraborg skapas attraktiva livsmiljöer genom att tillsammans:  

• Skapa goda förutsättningarna för platsutveckling och upplevelser genom att främja 
initiativ för det. 

• Främja kompetensutvecklingsinsatser och utveckla arbetssätt i kommunerna för 
tvärsektoriellt arbete mellan samhällsplanering, kultur & fritid och andra relevanta 
sektorer.   

• Tillvarata och nyttja kompetenser hos kulturella och kreativa näringar för att 
åstadkomma attraktiva livsmiljöer. 

Önskade effekter Skapa attraktiva livsmiljöer 

• Ökad attraktivitet genom att Skaraborg har attraktiva och spännande miljöer.  

• Ökad kompetens hos kommunerna kring tvärsektoriellt arbete för att åstadkomma 
utveckling av livsmiljöer. 

• Ökad befolkning i Skaraborg till 300 000 invånare år 2030.   
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Samverkansområde 3: Fler människor trivs och utvecklas 
År 2030 ges varje människa likvärdiga förutsättningar att under hela livet må bra, utvecklas, 
delta i kulturlivet och ha en meningsfull fritid.   

Här finns en välutvecklad samverkan mellan civilsamhälle, kommuner, kulturorganisationer 
och företag som möjliggör inkludering och delaktighet till sociala nätverk och såväl fysiska 
som digitala mötesplatser och upplevelser för alla i Skaraborg.  Tillgången till mötesplatser 
och att inkluderas i sociala sammanhang främjar hälsan och välbefinnandet, och möjliggör 
för människor att utvecklas och skapa tillit till andra människor och samhället.  

Digitala möjligheter skapar goda förutsättningar för att utveckla och tillgängliggöra 
kulturutbudet för fler människor.  

Här prioriteras att Skaraborgs barn och ungas har likvärdiga möjlighet till att vara 
inkluderade och delaktiga i samhället och ha en meningsfull fritid.  

Insatsområden Fler människor trivs och utvecklas  

I Skaraborg ökas människors trivsel och utveckling genom att tillsammans:   

• Främja och öka kulturellt deltagande genom att utveckla kontinuerlig dialog med 
civilsamhället. 

• Främja initiativ som utvecklar samverkan för och med barn och unga genom att 
skapa goda möjligheter för att öka delaktighet och inkludering i samhället i hela 
Skaraborg.  

• Främja en jämlik tillgång till sociala nätverk och mötesplatser mellan människor.  

Önskade effekter Fler människor trivs och utvecklas 

• Ökad delaktighet till kultur- och fritidsutbud, som bidrar till förbättrad folkhälsa.  

• Ökad inkludering av barn och unga för kultur i samverkan med skolan och andra 
aktörer. 

• Ökad tillit mellan människor, till samhället och till demokratin.  

  

79



  

9 
 

Så här arbetar Skaraborgs Kommunalförbund med planen 
Under planperioden prioriterar Skaraborgs Kommunalförbund att 

- Undersöka utvecklingsmöjligheter kring nationell och internationell samverkan.  

Flernivåsamverkan kallas även samhällsstyrning och är mer horisontell och nätverksbaserad 
än formell styrning. Nivåerna – internationell, nationell, regional och kommunal – 
interagerar idag sinsemellan och utvecklar gemensamma intressen i direkt samarbete. 
Flernivåsamverkan bygger på delaktighet och kan innehålla konsultationer, inkluderande 
beslutsprocesser och medborgardialog. 

Under planperioden prioriterar Skaraborgs Kommunalförbund 

- samverkan mellan nivåer och politikområden för att utveckla kulturen och öka 
deltagandet i kulturlivet. Kulturpolitiken behöver aktivt interagera med andra 
politikområden för att visa på kulturens förnyelsekraft och kapacitet i 
samhällsutvecklingen. 

- Utveckla former för delregional dialog och samverkan för Skaraborgs kommuners 
Kulturnämnder.  

Eftersom det delregionala uppdraget är dynamiskt och regelbundet inkluderar nya frågor 
och perspektiv, behöver det finnas en väl fungerande samverkan, dels mellan administrativa 
och nivåer, dels mellan olika politikområden.  

Under planperioden prioriterar Skaraborgs Kommunalförbund 

- Undersöka samverkan med organisationer och aktörer i den kulturella 
infrastrukturen som verkar med ett större uppdrag eller över en större geografisk 
yta.  

- Arbeta för att öka tillgängligheten till Skaraborgs kulturutbud och platser.  
- Att säkra projekt och resurser för att genomföra kulturplanen.  

Kommunerna har det grundläggande offentliga ansvaret och den avgörande 
basfinansieringen för det lokala kulturlivet. Beslut ska tas så nära invånaren som möjligt – 
det som bäst görs på kommunal nivå ska hanteras där. Delregionala insatser kompletterar 
och stärker den kommunala kulturpolitiken för att ta tillvara synergier och skapa mervärde. 
Det delregionala perspektivet har en unik förutsättning i att kombinera markkontakt med 
överblick. 

En viktig roll för Skaraborgs Kommunalförbund kommer därför att vara att bidra till 
utveckling i form av projekt och säkra resurser för att säkerställa genomförandet av planen. 
Kommunerna och andra aktörer är de som har genomförandekraften både i och genom 
ordinarie verksamheter och eget utvecklingsarbete. 
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Mon, 16 May 2022 14:04:12 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling maj 2022

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev maj 2022
   

   

Ökade ambitioner i norsk-svenskt samarbete för hållbar 
omställning
 

Samarbetet mellan Norge och Sverige fick 
sig en törn under pandemin, något som 
länderna nu vill råda bot på. Från västsvenskt 
perspektiv har de senaste veckorna varit 
fyllda av möten och dialog där samarbetet 
med Norge manifesteras och stärks.

När Kronprins Haakon av Norge i början av 
maj avslutade sitt officiella tredagarsbesök i 
Göteborg tillsammans med Kronprinsessan 
Victoria och Prins Daniel, samlades en 
imponerande stor skara representanter från 
näringslivet för att diskutera kommande 
samarbeten. 

Det är tydligt att potentialen finns inom 
områden såsom grön industriomställning, 
bioekonomi och life science, men även inom 
kultur och besöksnäring.

Men på infrastrukturområdet är utmaningarna 
stora, där den största är avsaknad av järnväg med dubbelspår mellan Göteborg och Oslo. 
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Här gör Viken och Västsverige gemensam sak för att påverka utvecklingen av infrastruktur 
genom STRING-samarbetet. Och här begränsar vi oss inte till det norsk-svenska samarbetet, 
utan vi ser möjligheterna hela vägen från Oslo till Hamburg; mellan fem städer och åtta 
regioner – en potentiell arbetsmarknadsregion med 14 miljoner invånare. Och det är den 
typen av samarbeten som krävs i framtiden. För att klara kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling och för att vara det internationella föredöme för hållbar omställning som 
är vår målsättning. 

I maj månads nyhetsbrev kan du läsa mer om det norska besöket, men också ta del av andra 
nyheter i arbetet för en hållbar regional utveckling i Västra Götaland.  

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Gränsöverskridande samarbete

Norge och Sverige vill leda den gröna omställningen
 

 

Besök på Lindholmen Science Park. Foto: Adama Ihse
 

Med kungligheter och en delegation på 700 deltagare och med mottot ”Tillsammans är vi starkare än 
var och en för sig” vill Norge och Sverige stärka sina samarbeten. Fokus låg på innovation, att binda 
ihop länderna för att få ny kraft i handeln och bli globala vinnare på att erbjuda nya gröna 
lösningar.  Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel stod värdar när näringslivsrepresentanterna från 
Norge och Sverige och Kronprins Haakon av Norge samlades på Lindholmen Science Park. 
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Programmet innefattade bland annat grön industriutveckling och teknikskiften, men också 
medicinteknik och Life Science.

För Västra Götalandsregionen är förbättrade förbindelser mellan Norge och Sverige en viktig nyckel 
för att stärka samarbetet mellan grannländerna. 

- Det finns ett stort behov av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo. Idag är järnvägen omodern och 
inget alternativ till bil, buss och lastbil. Varje dygn passerar 2 500 lastbilar Svinesund. Under samma 
tid gör 1,5 godståg motsvarande resa. Här finns en enorm potential för minskade koldioxidutsläpp 
och effektivare, smidigare utbyte med Sveriges viktigaste handelspartner - för både människor och 
gods, säger Kristina Jonäng (C), RUN:s ordförande.

Norge och Sverige vill leda den gröna omställningen
   

   

►Elektrifiering och kompetensomställning

Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri
 

 

Foto Jonas Billberg /Bredda bilden
 

Regionutvecklingsnämnden (RUN) i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att 
förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod. För pengarna 
skapas ett kompetensnav som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer 
i den pågående omställningen, främst inom elektrifiering.

- Kompetensnavet i Skaraborg ska fylla en viktig funktion i att förbättra matchningen på 
arbetsmarknaden, säger Kristina Jonäng (C), ordförande RUN.

Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri
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►Elektrifiering och social hållbarhet

Västtrafiks elbussar bidrar till bättre hälsa för boende
 

 

Foto: Eddie Löthman
 

Lägre bullernivåer, bättre sömn, minskad trötthet och nedstämdhet. Det är några av effekterna för de 
boende längs linje 60 efter att Västtrafik bytt ut bussarna mot elbussar, enligt en ny studie vid 
Göteborgs universitet.

Vi arbetar hela tiden på att minska vår trafiks påverkan på klimatet. Men att det också förbättrar våra 
invånares livskvalitet känns lika viktigt. Vi visste att elbussarna minskar bullret, att även få konkret 
forskningsresultat på det är glädjande, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Västtrafiks elbussar bidrar till bättre hälsa för boende
   

   

►Kollektivtrafik och kultur

Poesi tar plats ombord på Västtrafik
 

 

Foto: Eddie Löthman
 

Under maj månad kommer alla som reser kollektivt i Västra Götaland kunna läsa dikter på 
fönsterskyltar på Västtrafiks fordon. Sex dikter på temat frihet skrivna av sex poeter har valts ut.

Poesin ombord är ett samarbete mellan Västtrafik, Stadsbiblioteket Göteborg och Författarcentrum 
Väst.

Poesi tar plats ombord
   

   

►Biogas

Ny studie visar: 9 500 GWh biogas kan produceras i Skåne, Halland och 
Västra Götaland
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Redan nu finns tillräckligt med restströmmar för att producera 5 900 GWh biogas i de tre regionerna, 
vilket motsvarar 80 % av den totala naturgasanvändningen. Idag produceras strax under 800 GWh i 
samma geografi. Inkluderas dessutom nya substrat ökar potentialen med ytterligare 3 600 GWh. 
Detta visar en ny studie från forskare på RISE. Målet med studien är att ge en samlad bild över 
potentialen och var substraten finns för att ge utbyggnad av biogasproduktionen i de tre regionerna 
en skjuts i rätt riktning.

- Dialogmötet har visat en rad intressanta exempel på hur potentialen och möjligheterna för biogas 
ökar. Biogas har en given plats när vi nu ska genomföra klimatomställningen, främja 
livsmedelsproduktion och öka den inhemska energiförsörjningen, säger Kristina Jonäng (C), 
ordförande i RUN.

Pressmeddelande från RISE
   

   

►Kriget i Ukraina

Matchmaking för ukrainska flyktingar och västsvenska företag
 

 

Jobbmässa för flyktingar från Ukraina på 
International House i Göteborg 21 april 
2022 Foto Lindholmen Science Park.

 

Att skapa sysselsättning och därmed inkludering genom att ta tillvara på arbetskraften hos nyanlända 
från Ukraina är målet i ett projekt som leds av Lindholmen Science Park. Det drivs av International 
House Gothenburg, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Help Ukraine 
Gothenburg. Projektet anordnar en rad jobbmässor, infomöten om den svenska arbetsmarknaden, 
CV-coaching och workshops för flyktingar på olika platser.

Matchmaking för ukrainska flyktingar och svenska företag
   

   

►Kriget i Ukraina

Göteborg Film Festival erbjuder residensplatser för ukrainska filmare
 

 

I samarbete med Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen öppnar nu Göteborg Film 
Fund 2022 för ansökningar till tre residensplatser, för en period av tre månader vardera. 

– Vi hoppas att våra residens kan ge åtminstone några filmare möjligheten att fortsätta sina arbeten i 
en fredlig miljö, vare sig de vill utveckla manus och nya projekt eller färdigställa redan påbörjade. 
Eftersom vi redan har en stark relation med den ukrainska filmvärlden känns det extra bra att kunna 
erbjuda denna möjlighet att arbeta från Sverige fram tills att filmskaparna kan göra det hemma igen, 
säger Camilla Larsson, ansvarig för Göteborg Film Fund. 

Göteborg Film Festival erbjuder residensplatser för ukrainska filmare
   

   

►Kompetensförsörjning

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2035
 

Nu finns en ny utbildnings- och arbetsmarknadsprognos som sträcker sig fram till 2035. Den omfattar 
såväl Västra Götaland som riket och åskådliggör utvecklingen för ca 50 utbildningsgrupper. I fokus 
står förändringar i utbud- och efterfrågan på arbetskraft och de faktorer som kan påverka både 
utbuds- och efterfrågesidan.

   

►Digitalisering

Årets bredbandskartläggning är publicerad
 

85

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nqZST-0005vT-6K&i=57e1b682&c=wWi9C8QRnaR0eow_UE-Z2JREKI4N46aeUvSpahhGrpdxhIfVLsSItGmi9Novit1bwt6z-l9Z4W3FXM5aVmpNTFN8Ul5VhwX6SKNvDsvrAEM7RV_dEmtmELZ0CvRX12qe2ggktRnmRzzpq_CrPOkou-6-8RLF_mjsBEMv1tiZQMbPDErxITJwhDoZYIZD7flsqWrCCrBrK6_obcKJhN949WpMLSjOXSy1xNGC3AvX3MoWJvjEuzpiqLapY3VdrrFX_9vSdvWsb9eX5jzg36xf_w
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nqZST-0005vT-6K&i=57e1b682&c=KuE8gDAICBSajC30261urJZ-_zPXN96yxXEe217R25nadloZ7qVJaFdoY4N_S9DYA83omsCs4n7HZgyFCK3_RLdFsF1KGix5-opVHSkL05fEbTaRAQs3asMu6PIfnq2wDeFmWrR9DF-gPtmmJaOgv8VPeHQG7H-tMWeWrDTPC3nUlwqAunjbUr9tZUrCDy1jiYVQfqNNyfVHtypQ6c68VteePEMoFhh8DTnZTKKd_C4R-HNZtPVAlgxdnK-1jcmRefQixOtTppXS6LZFhZc_QQ
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nqZST-0005vT-6K&i=57e1b682&c=5c_rtFXYvh5bn-kp1iuWLZHuexB3QrJ8n3sqGnd2MhfYhaD3y3w_EWxpvIWKikQp3u9mx4ITmaZ-X9N1U3hvVGFHjBYHDz5RbZq3d88ZYTfEDESKhfkIu1srn9WtKM7X3ObsuTaVMQv1eWaaQgSGCB79D09IM4jmKoHd2bLIFBATcx8wyI5E_uB2offUpR-48MMMU40QtKntpk62xyufUeBSb-eZFpRHQZpiTfINtvZm6TVTu3MG_TryiGjG04m-ecIcoK1nWmL9lmBsP9zTkw


Resultaten visar på en växande arbetskraftsbrist under kommande år och prognosen är ett viktigt 
underlag för arbete för kompetensförsörjning och de riktade insatser som behövs för att anpassa 
utbildningsutbudet till efterfrågan på arbetsmarknaden. Prognosen har tagits fram av VGR och SCB.

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. Prognosresultat för länet år 2035 
(pdf)

Sammanfattning av regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser (pdf)
   

 

Post- och Telestyrelsens (PTS) årliga bredbands- och mobiltäckningskartläggning som avser läget i 
oktober 2021, visar att utbyggnaden fortsätter. Västra Götaland ligger fortfarande bra till jämfört med 
andra län, men utbyggnaden på landsbygden har bromsat in. 

- I takt med att allt fler byggnader blir fiberanslutna, ökar också den genomsnittliga kostnaden för att 
nå dem som är kvar. Ofta ligger de också så långt ut på landsbygden att de har dålig mobiltäckning, 
säger Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator.

Årets bredbandskartläggning är publicerad

Digitalisering och bredband
   

   

►Klimat och miljö

Turistrådet Västsverige fick VGR:s miljöstipendium 2022
 

 

Fredrik Lindén, VD och Marie Linde, vice VD, Turistrådet Västsverige med Magnus 
Berntsson (KD), ordförande miljönämnden VGR
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Miljönämnden har delat ut årets interna miljöstipendium till två mycket olika verksamheter men som 
båda gjort strategiska och inspirerande insatser för att främja hållbarhet, och minska klimat- och 
miljöpåverkan från VGR:s egen organisation.

Turistrådet Västsverige driver sedan 2020 Hållbarhetsklivet. Där agerar över 400 företag och 40 
kommuner tillsammans för att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till 
onödig miljöpåverkan, och uppskattas av både boende och besökare. Initiativet innebär att 
Turistrådet som nationell föregångare för hållbar destinationsutveckling inspirerar andra aktörer inom 
besöksnäringen i olika forum. 

Den andra miljöstipendiaten är Alingsås lasarett (en del av Sjukhusen i väster), avdelningen för 
anestesi, operation och intensivvård. Där har man målmedvetet minskat användningen av 
engångsinstrument i operationsset för inläggning av central venkateter, CVK.

Pressmeddelande 2022-05-10

Hållbarhetsklivet
   

   

►Läkemedel och miljö

Läkemedelsrester i avloppsvatten går rakt ut i sjön – VGR agerar
 

 

Fotomontage. Källa Pixabay
 

Läkemedelsrester som släpps ut i sjöar och vattendrag påverkar vattenlevande organismer och kan 
vara giftiga för vissa arter. En ny rapport från IVL som VGR låtit ta fram visar på stora brister i rening 
av läkemedel i avloppsvatten i Västra Götaland.

VGR:s förhoppning är ett ökat samarbete mellan kommuner, länsstyrelse, forskare med flera. Många 
intressanta försöksprojekt pågår redan i Västra Götaland och alla har mycket att lära av varandra. 

Läkemedelsrester i avloppsvatten går rakt ut i sjön - VGR agerar
   

      

87

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nqZST-0005vT-6K&i=57e1b682&c=c6XkA08ICoc7emP4CxUyIh_v412GdrlGKrr1fIqij357qXqyG8QdMtm-XG-X6O-YuwJsJ0cgR5EYlUuU6FQWpF7qyaVH_0krYK8GEMqnjTpJCHY0ElCos6sJfxTLqdUw0jrjU00MLwvLLGuNOY68QRjDN4JE5nrh4ty_BL2rBs4PmIAA677cYvJSx5v5ag9HYW0l6ORY4CSZPZbPZaWe7Lw7krUt0JcABuQHovPtT1HbmQzl9HrhobpBkNNns7nv5VGKinP7_OPuMlELpyCSZg
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nqZST-0005vT-6K&i=57e1b682&c=8V7Phub7rm8l5AWmKgs4iBeukHYMORHX5N-GmMU-ZJUY1UIK6OSzflPsdvYCkgeyLzrJXOq76klspinRqudxqiLJtHqm_yi162nU68I8sTwTXjdCdXPi3d1yTYiSxN282KDerXo5bSzhIx2C-8nEzpm-gLA_WQds9uLyhXYtGiQLoN7GjFND2nSkw22cs-PrGEgmcrdcsFCDmTBsGL4z4Q4Iq-AqhDUxjnrG31BMH8DIRoBWtO5S6DidPN8pa0AhAf61RdBCHD3ey47C8XenXg
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nqZST-0005vT-6K&i=57e1b682&c=84Bo97G4AvHGKNVYB2MTuxnT55lCKqHNc-pJIUh9W8MJlSycgRFnaM2c4_uL3fuNiLA7gkb_fAbW-KgwbAA72NeAR9Twilyu_0ZQTiOT3WQL1uW_IxC04kPqvxpa_0h5tOHz82SmRp1vd3SiVe8sNeB5udSaC-J7d6LFbt9V3ro85oKO5PSwk4yo74Wqce53DR2IkRdrzR8QwvbjvL-0HwnxYOa-ZUGXweKeo_-6DpNUWXnVR6N17MyTUka66laUTtIQQws7ffEhGEetAOS_mA


► EU-program

Nya EU-program för perioden 2021-2027 
 

 

Nu inleds den nya programperioden för europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) 
2021-2027 där man kan söka finansiering. 

Regionalfondsprogrammet för Västsverige tar tydligt avstamp i den regionala utvecklingsstrategin för 
Västra Götaland - och motsvarande i Halland - och de prioriteringar som görs där. Programmet är en 
viktig finansieringskälla, särskilt till VG2030:s program för ”Stärkt innovationskraft” i Västra Götaland. 

Information om kommande EU-evenemang och vilka program som öppnas 1 juni

VGR:s program för hållbar omställning
   

► Elektrifiering och kompetensförsörjning

Kompetensfrågorna och batterifabriken BRG 19 maj
 

 

Anders Carlberg enhetschef FoUU, VGR 
Foto: Industrirådet

 

Välkommen att ta del av vad de offentliga aktörerna ska göra kring kompetensfrågorna kopplat till 
den nya batterifabriken.

På programmet:
- Varför vann Göteborg kampen om batterifabriken och vad händer efter beslutet? Björn Gustavsson, 
Business Region Göteborg.
- Kompetensförsörjning i batterifabriken - åtaganden och arbetsprocess framöver. Anna-Lena 
Johansson, Business Region Göteborg och Anders Carlberg, chef FoUU, VGR.

Kompetensfrågorna och batterifabriken
   

   

► VG2030 

Nuläge Västra Götaland - Kunskapsseminarium 23 maj
 

 

VGR bjuder in till ett seminarium där vi presenterar statistik och analyser av utvecklingen i Västra 
Götaland utifrån vår gemensamma målbild i den regionala utvecklingsstrategin. Programmet bjuder 
bland annat på en första rapport från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning.

Dessutom visar vi hur du själv kan hålla koll på utvecklingen i Västra Götaland med hjälp av färska 
interaktiva statistikpublikationer.

   

► Maritima näringar

Maritima klustrets nätverkstraff 24 maj
 

 

Vi inspireras till att tänka utanför ramarna med hjälp av Robin Teigland, professor i digital 
transformation vid Chalmers, genom att kartlägga möjligheter och hot i tänkbara framtidsscenarier. Vi 
kommer även att få korta nedslag i form av omvärldsspaning från experter inom våra fokusområden: 
havsförvaltning, marin bioteknik, marin energi, marina livsmedel, maritima operationer och maritim 
turism samt en internationell europeisk utblick. 

Maritima klustret nätverksträff 24 maj

Maritima klustret i Västsverige
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Du kan välja mellan att delta på plats på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg, eller digitalt. 
Anmäl dig idag!

Mer information om programmet och anmälan till Nuläge Västra Götaland - 
Kunskapsseminarium 

   

   

   

► Maritima näringar

Forumträff: Hållbar akvakultur
10 juni
 

 

För femte året i rad arrangerar Agenda 2030 i Väst en forumträff i samarbete med WIN WIN 
Gothenburg Sustainability Award, i år med tema hållbar akvakultur.

Denna forumträff är för dig som vill diskutera, ifrågasätta och utbyta erfarenheter kring akvakultur och 
de initiativ och förutsättningar som finns i Västsverige för att gynna en hållbar akvakultur. Under 
förmiddagen finns en bred representation för näringsliv, akademi, ideell- och offentlig sektor med.

Varmt välkomna till en forumträff där du får möjlighet att inspireras, engageras och lära dig mer om 
hållbar akvakultur.

Forumträff Hållbar akvakultur

Win Win Award
   

   

► Klimat och attraktiva samhällen

Klimat 2030 två utlysningar med fokus på attraktiva samhällen Infoträff 
13 juni
 

 

Hur kan vi forma våra liv och vår närmiljö så vi kan skapa en attraktiv framtid som också är 
klimatsmart och resurseffektiv?

VGR:s miljönämnd utlyser nu stöd som utgår från Klimat 2030:s arbetssätt ”attraktiva samhällen” och 
fokuserar på livsstilsfrågor och sociala värden som viktiga komponenter för nästa steg i 
klimatomställningen. Projekten ska genomföras 2023 i Västra Götaland. 

13 juni bjuds intresserade aktörer in till informationsträff. Idéskiss som beskriver projektidé ska 
skickas in senast 30 sept. 

https://klimat2030.se/utlysningar
   

   

►Regional utveckling på Linkedin

Reväst: Arbetskraftsbristen i fokus - Vad säger prognoserna om 
förändringar i utbud och efterfrågan på arbetskraft? 17 juni 
 

 

VGR har i samverkan med SCB tagit fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos fram till 2035 
för både Västra Götaland och riket i stort. Den visar utvecklingen för cirka 50 utbildningsgrupper. 
Resultaten pekar mot en växande arbetskraftsbrist och prognosen är ett viktigt underlag för arbete 
med kompetensförsörjning och riktade insatser för att anpassa utbildningsutbudet till efterfrågan på 
arbetsmarknaden. 

   

►Regional utveckling på Linkedin

Vill du bli vår 1271:e följare?
 

 

Till målgruppen för VGR:s Linkedinkonto om regional utveckling hör du som arbetar inom näringslivet 
och dess organisationer, i någon av länets 49 kommuner eller är verksam inom de fyra 
kommunalförbunden, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, VGR, länsstyrelsen eller 
andra statliga myndigheter. Eller, bara är intresserad av vad VGR gör tillsammans med andra 
aktörer!  
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Prognosen och resultaten presenteras vid webbinariet av analytiker från VGR.
Emelie Hane-Weijman kompletterar bilden utifrån sin forskning och berättar om Yrkesrummet - ett 
verktyg som adresserar kompetensmatchning.

Reväst webbinarium: Arbetskraftsbristen i fokus: Vad säger prognoserna... 
   

Linkedin Regional utveckling Västra Götalandsregionen

(Detta kräver inloggning på eget konto på LinkedIn.) 
   

   

På gång
 

19 maj BRG: Kompetensfrågorna och batterifabriken
23 maj Kunskapsseminarium- var står Västsverige idag
24 maj Maritima klustret - nätverksträff med framtidsspaning
25 maj Så skapar företagen värde i industriell symbios, Sotenäs symbioscentrum
2 juni Västsverige, vården och VINNOVA – hur arbetar vi vidare inom Hälsa och Life 
Science?
10 juni Hållbar akvakultur - Agenda 2030 i Väst och WIN WIN Gothenburg Sustainability 
Award
17 juni Reväst webbinarium: Arbetskraftsbristen i fokus: Vad säger prognoserna om 
förändringar i utbud och efterfrågan på arbetskraft?
6-14 aug Västerhavsveckan
25-27 aug Frihamnsdagarna

Fler evenemang inom regional utveckling 
   

   

Utveckling Västra Götaland
 

 

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

Utveckling Västra Götaland

Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Konjunkturläget i Västsverige
Se VGR:s senaste rapport i ljuset av  av det oroliga läget. Dessutom innehåller rapporten ett avsnitt 
med fokus på krigets inverkan på ekonomin.

Till den senaste Konjunkturrapporten
 

   

   

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

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

Kontakta regional utveckling
 

 

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

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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§ 95 Beslut om revidering av dokument- och 
informationshanteringsplan 
KS 2022/71 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och informationshanteringsplanen i 

enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, kommunstyrelsen, 
ska upprätta en kommungemensam dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som 
finns i kommunens olika myndigheter samt anger hur dessa hanteras. Planen ska revideras vid 
behov. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att inga större förändringar behöver göras. Vissa 
handlingar har flyttats mellan avsnitt och det gjorts förtydliganden kring vissa handlingar. Ett antal 
handlingar som inte längre finns i verksamheterna har tagits bort och några nya handlingar har 
tillkommit. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera dokument- och 

informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 41/2022 ”Beslut om revidering av dokument- 

och informationshanteringsplan”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad dokument- och informationshanteringsplan 2022”, registrator 

Marie Anebreid, 2022-04-01. 
 Utkast: Dokument- och informationshanteringsplan, 2022-01-21 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 94 Beslut om revidering av riktlinje för beredning 
motioner och e-förslag 
KS 2022/144 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje om beredning av motioner och e-förslag i 

enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-08 att anta riktlinje om beredning av motioner och 
medborgarförslag. Syftet med riktlinjen var att klargöra hur motioner och medborgarförslag som 
lämnas i Tidaholms kommun ska beredas samt hur förslag till beslut ska hanteras. 2020-01-08 
beslutade kommunstyrelsen att upphäva den tidigare riktlinjen för att istället anta riktlinje om 
beredning av motioner och e-förslag. Detta efter att kommunfullmäktige hade beslutat att 
medborgarförslagen skulle ersättas med e-förslag (Tidaholmsförslag). 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att riktlinjen har funnits i snart sex år och förvaltningen 
anser att den fyller en bra funktion för att klargöra hur motioner och e-förslag ska beredas och 
hur förslag till beslut ska hanteras. Sedan riktlinjen infördes har beredningen av den här typen av 
ärenden blivit mer lik och underlagen som beredande instanser har tagit fram har blivit bättre och 
mer heltäckande. 

Förvaltningen har dock identifierat att många e-förslag handlar om investeringar av olika slag. Som 
riktlinjen är utformad i dagsläget faller nästan alla förslag om investeringar direkt oavsett vad 
förslagen handlar om. Detta eftersom riktlinjen anger att en beredande instans som inte kan 
prioritera förslaget inom given ekonomisk ram ska föreslå beslutande instans att avslå förslaget. 
Som kommunens budgetmodell är uppbyggd finns det inga pengar ute i verksamheterna för 
oväntade investeringar och det är inte heller möjligt att äska pengar hos kommunstyrelsen. 
Förvaltningen anser att det är tråkigt om förslag som lämnas in avslås direkt enbart av anledningen 
att det inte finns pengar budgeterade i dagsläget. En sådan hantering riskerar att skicka signaler till 
medborgarna om att det är meningslöst att komma med e-förslag till politiken eftersom dessa 
nästintill slentrianmässigt avslås direkt. Detta kan skapa en negativ upplevelse för förslagslämnaren 
samt sänka förtroendet för Tidaholmsförslaget. Med anledning av detta anser förvaltningen att det 
finns anledning att revidera riktlinje för beredning av motioner och e-förslag för att skapa 
förutsättningar för ett mer långsiktigt ställningstagande kring förslag på investeringar.  

Förvaltningen anser att det vore önskvärt om ett förslag som kanske inte är genomförbart direkt 
men som politiken ändå vill genomföra kan tas med i planeringen på längre sikt. Detta skulle göra 
att bedömningen av e-förslag skulle skifta fokus från att enbart handla om ekonomi till att i större 
utsträckning handla om det faktiska förslaget. I bifogat utkast har förvaltningen tagit fram 
ytterligare en typ av förslag till beslut ”motionen/e-förslaget bifalls och ska inkluderas i kommande 
budgetprocess”. Förslaget går ut på att om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget 
bör genomföras men inte kan prioriteras inom givna ekonomiska ramar ska beredningen ta fram 
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en totalkostnadskalkyl och föreslå beslutande instans besluta att bifalla förslaget samt inkludera 
eventuella drifts- och investeringsmedel i kommande budgetprocess. Förslaget kommer då lämnas 
över till budgetberedningen för inkludering. Detta skapar möjlighet för politiken att bifalla ett 
förslag även om det inte finns pengar avsatta i dagsläget. Förvaltningen har stämt av förslaget med 
kommunstyrelsens presidie som ställer sig bakom förslaget. 

2021-10-25 beslutade kommunfullmäktige om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Revideringen innebar bland annat en ändring som gör att kommunfullmäktige alltid ska fatta slutligt 
beslut om e-förslag. Ändringen i arbetsordningen gör att även riktlinje om beredning av motioner 
och e-förslag behöver revideras för att stämma överens med den nya arbetsordningen.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje om beredning av 

motioner och e-förslag i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 44/2022 ”Beslut om revidering av riktlinje för 

beredning motioner och e-förslag”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje om beredning av motioner och e-förslag”, 

kanslichef Anna Eklund, 2022-04-13. 
 Utkast: Riktlinje - Beredning av motioner och e-förslag 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen

Ärendenummer: KS 2022/144
Antagen: 2020-01-08
Senast reviderad: 2022-05-11

Riktlinje
Beredning av motioner och e-förslag

1Flicka blåser såpbubblor
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1 Inledning  
Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige har rätt att lämna motioner. 
Medborgare i Tidaholms kommun har rätt att lämna e-förslag. Motioner och e-förslag som har fått 
minst 50 röster under 90 dagar anmäls till kommunfullmäktige som beslutar att hänskjuta förslagen 
till kommunstyrelsen för beredning inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.  

Den här riktlinjen klargör hur beredningen ska gå till samt hur förslag till beslut ska hanteras. 

2 Syfte 
Syftet med riktlinjen är att klargöra hur motioner och e-förslag ska beredas i Tidaholms kommun. 
Genom att tydliggöra beredningsprocessen säkerställs en rättssäker och enhetlig beredning av 
motioner och e-förslag vilket leder till att den demokratiska processen tryggas. Riktlinjen ska även 
leda till ett effektivt nyttjande av kommunens resurser, bland annat genom att förhindra onödigt 
remissförfarande vilket tar tid i anspråk från såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.   

Riktlinje för beredning av motioner och e-förslag kompletterar kommunfullmäktiges arbetsordning 
samt nämndernas och kommunstyrelsens reglementen genom att förtydliga hur det praktiska arbetet 
med att bereda motioner och e-förslag ska bedrivas.  

3 Beredning 
Det är kommunstyrelsen som bereder motioner och e-förslag och kommunfullmäktige som fattar 
beslut om förslagen i dem. Kommunstyrelsen kan dock i sin beredning inhämta yttranden från 
nämnder och andra instanser. 

Om motionen eller e-förlaget berör flera olika verksamheter/instanser ska den/det skickas på remiss 
till de verksamheter/instanser som berörs. Remisstiden ska som utgångspunkt vara tre månader. Om 
beredningstiden sträcker sig över perioden, juni-augusti, ska remisstiden dock förlängas till fem 
månader. 

Om motionen/e-förslaget endast berör kommunstyrelsens ansvarsområde skickas den/det inte på 
remiss. 

Om förslaget i motionen/e-förslaget ligger helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
som redan pågår kan kommunstyrelsen bereda motionen/e-förslaget direkt utan att först skicka 
den/det på remiss. För att kommunstyrelsen ska göra detta krävs det att arbetet, processen eller 
utredningen pågår i enlighet med ett tidigare fattat beslut som är protokollfört. 

 

Beredningen ska resultera i ett förslag där kommunstyrelsen föreslår hur kommunfullmäktige ska 
besluta angående förslaget i motionen/e-förslaget. 
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3.1 Lämna yttrande över motion eller e-förslag 
Nämnd eller annan instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som 
ombeds yttra sig över denna/detta ska i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet 
ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i 
ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
under rubriken nedan. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

3.2 Förslag till beslut 
En beredning av en motion eller ett e-förslag ska mynna ut i något av följande förslag till beslut: 

• motionen/e-förslaget bifalls. 
• motionen/e-förslaget bifalls och ska inkluderas i kommande budgetprocess. 
• motionen/e-förslaget avslås. 
• motionen/e-förslaget anses vara besvarad/besvarat. 
• delar av motionen/e-förslaget bifalls, avslås respektive anses vara besvarade. 
• intentionen med motionen/e-förslaget tas tillvara genom att  

motionen/e-förslaget avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

De olika förslagen ska hanteras enligt följande: 

• om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget bör genomföras ska beredningen 
föreslå beslutande instans besluta att bifalla motionen/e-förslaget. 
 

• om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget bör genomföras men inte kan 
prioriteras inom givna ekonomiska ramar ska beredningen ta fram en totalkostnadskalkyl och 
föreslå beslutande instans besluta att bifalla förslaget samt inkludera eventuella drifts- och 
investeringsmedel i kommande budgetprocess. Förslaget kommer då lämnas över till 
budgetberedningen för inkludering.  

 
• om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget inte bör genomföras ska 

beredningen föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget. 
 

• om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget ligger helt i linje med ett arbete, en 
process eller en utredning som redan pågår ska beredningen föreslå beslutande instans 
besluta att motionen/e-förslaget ska anses vara besvarad/besvarat.  
 

• om beredningen anser att endast vissa delar av förslaget i motionen/e-förslaget bör 
genomföras ska beredningen föreslå beslutande instans att bifalla endast dessa delar. Det ska i 
så fall tydligt framgå vilka delar som beredningen föreslår att beslutande instans ska besluta 
att bifalla respektive avslå. Om beredningen anser att vissa delar av förslaget ska anses vara 
besvarade ska även detta framgå tydligt. 
 

• om beredningen anser att intentionen med motionen/e-förslaget är bra och bör genomföras 
men att det inte är lämpligt att genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen 
föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget till förmån för att ett nytt ärende 
väcks. Beredningen lägger då fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende. 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 9 May 2022 10:16:37 +0200
To:                                      Runo Johansson; Anna-Karin Skatt; Kultur och fritid; Tidaholms kommun 
Bunkontoret; Tidaholms kommun Socialförvaltningen
Subject:                             VB: Till: Kommunstyrelsen, Kultur-, Utbildnings- och 
Arbetsmarknadsförvaltningen

 
 

Från: Folkbildningsrådet <elin.sundling@folkbildningsradet.se> 
Skickat: den 9 maj 2022 09:15
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Till: Kommunstyrelsen, Kultur-, Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen 
 

Senaste nytt från Folkbildningsrådet. Har du problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren. 
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Folkbildningens betydelse för samhället 
och demokratin 2021 
Folkbildningsrådet lämnar varje år sin samlade bedömning av hur folkbildningen 
lever upp till statens fyra syften med statsbidraget. Ett av syftena är att verksamheten 
ska stärka och utveckla demokratin och även de övriga visar på folkbildningens viktiga roll i det 
demokratiska samhället. I år har Folkbildningsrådet fördjupat analysen av folkbildningens 
förutsättningar att agera i och för demokratin i en särskild rapport.  

Hur bidrar folkbildningen till det demokratiska 
samhället?  
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Den kanske viktigaste uppgiften för de tidiga studieförbunden och 
folkhögskolorna var att rusta människor att ta plats i den framväxande 
demokratin. Även idag har folkbildningen unika förutsättningar att stärka och 
utveckla demokratin i Sverige. 

Folkbildningsrådet rapport visar att studieförbund och folkhögskolor inkluderar olika grupper 
av människor och skapar mötesplatser och möten i hela landet. Folkbildningen ger 
förutsättningar för demokratiska samtal, där deltagare får erfarenhet av att diskutera svåra 
frågor, värdera fakta och hantera olikheter med respekt. Inte minst rustar man människor för ett 
aktivt samhällsengagemang genom bildning, praktisk handling och övning i demokratiska 
processer. 

Samtidigt beskrivs utmaningar för såväl demokratin som folkbildningen. Rapporten ger 
exempel på insatser som görs för att stärka folkbildningens förmåga och legitimitet att värna, 
stärka och utveckla demokratin i samhället. För att fortsätta kunna vara en stark demokratisk 
kraft i samhället, behöver folkbildningen fortsatt vara fri och frivillig med förtroendet att agera 
och möta människor där de befinner sig, även dem som ifrågasätter demokratin. 

Ta del av materialet 
På vår webbplats kan du läsa mer om rapporterna och ladda ner dem i pdf: 

       Folkbildningen viktig kraft när demokratin utmanas 
       Folkbildningens betydelse för samhället 2021 
       Folkbildningens betydelse för demokratin 2021 

Folkbildningsrådet fördelar och följer upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Läs mer på vår webbplats 
folkbildningsradet.se. 

Vill du ta bort dig själv från den här listan? Klicka här.  

 

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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§ 45 Beslut om tillsättande av landsbygdsberedning 
KS 2022/95 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o Landsbygdsberedningens uppdrag ska vara att: 
- i samråd med bygdeföreningar och motsvarande ta fram förslag på 

åtgärder som gör det attraktivt att bo och driva verksamhet på 
landsbygden i Tidaholms kommun. Med landsbygd avses den del av 
kommunen som ligger utanför Tidaholms centralort. 

- vara remissinstans för nämnderna gällande tolkning och tillämpning av 
”landsbygdssäkring”. 

- vara remissinstans vid eventuella revideringar i översiktsplanen gällande 
landsbygden. 

o Beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i 
fullmäktige. Bland dessa ska det utses en ordförande från majoriteten och en vice 
ordförande från oppositionen. 

o Beredningen ska, enligt 51 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, i tillämpliga 
delar följa det som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om 
tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

o Beredningens mandattid är ett år från tillsättandet och förslagen som tas fram ska 
presenteras för kommunfullmäktige när beredningens mandattid är slut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att anslå pengar för tillsättande av en landsbygdsberedning för ett 
år. Det framgår av § 48 i kommunfullmäktiges arbetsordning att fullmäktige får tillsätta en eller 
flera fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
Fullmäktige ska vid inrättande av en fullmäktigeberedning besluta om:  

- beredningens uppdrag, 
- beredningens sammansättning, 
- antal ledamöter och arbetsformer,  
- att utse ordförande och en vice ordförande, 
- beredningens mandattid samt 
- tid för återrapportering och förslag från beredningen. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har kommit fram till följande förslag till 
uppdragsbeskrivning för landsbygdsberedningen: 

Landsbygdsberedningens uppdrag ska vara att: 

- i samråd med bygdeföreningar och motsvarande ta fram förslag på åtgärder som gör det 
attraktivt att bo, och driva verksamhet, på landsbygden i Tidaholms kommun. Med 
landsbygd avses den del av kommunen som ligger utanför Tidaholms centralort. 
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- vara remissinstans för nämnderna gällande tolkning och tillämpning av ”landsbygdssäkring”. 
- vara remissinstans vid eventuella revideringar i översiktsplanen gällande landsbygden. 

Beredningens mandattid är ett år från tillsättandet och förslagen som tas fram ska presenteras för 
kommunfullmäktige när beredningens mandattid är slut. 

Beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige. Bland 
dessa ska det utses en ordförande från majoriteten och en vice ordförande från oppositionen. 
Kommunfullmäktiges valberedning kommer ta fram förslag på ledamöter, ordförande och vice 
ordförande när kommunfullmäktige har fattat beslut om att tillsätta beredningen. 

Beredningen ska, enligt 51 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, i tillämpliga delar följa det som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet 
och protokoll. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o Landsbygdsberedningens uppdrag ska vara att: 

- i samråd med bygdeföreningar och motsvarande ta fram förslag på 
åtgärder som gör det attraktivt att bo och driva verksamhet på 
landsbygden i Tidaholms kommun. Med landsbygd avses den del av 
kommunen som ligger utanför Tidaholms centralort. 

- vara remissinstans för nämnderna gällande tolkning och tillämpning av 
”landsbygdssäkring”. 

- vara remissinstans vid eventuella revideringar i översiktsplanen gällande 
landsbygden. 

o Beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i 
fullmäktige. Bland dessa ska det utses en ordförande från majoriteten och en vice 
ordförande från oppositionen. 

o Beredningen ska, enligt 51 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, i tillämpliga 
delar följa det som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om 
tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

o Beredningens mandattid är ett år från tillsättandet och förslagen som tas fram ska 
presenteras för kommunfullmäktige när beredningens mandattid är slut. 

 Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 68/2022 ”Beslut om tillsättande av landsbygdsberedning”, 

2022-03-23.  
 Tjänsteskrivelse ”Tillsättande av landsbygdsberedning”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-03-14. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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De valda ledamöterna 
 

105



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-04-25 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 42 Beslut om antagande av policy mot våld i nära 
relation 
KS 2021/174 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta policy mot våld i nära relation.  

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet har i beslut § 29/2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta anta en policy 
mot våld i nära relationer.  

Folkhälsorådet framhåller att 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. 

Folkhälsorådet konstaterar vidare att kommunen idag saknar ett kommunövergripande 
inriktningsdokument rörande arbetet mot våld även om kommunen ansvarar för att motverka och 
ge stöd då våld har inträffat. Kommunens nätverk mot våld, vilka arbetar på uppdrag av 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har därför tagit fram ett förslag till policy mot våld i nära 
relationer. Nätverket består av representanter för förskola, skola, elevhälsa, kultur- och fritid, 
socialtjänst, omsorg, personalavdelning, folkhälsa, vårdcentral samt frivård. 

Policyn ska fungera som utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i nära relation 
och innehåller en nollvision mot våld, beskrivning av våldets olika former, strategier för arbetet 
och hur det ska organiseras. Policyn beskriver vikten av både preventivt, upptäckande och 
stödjande arbete. 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. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy mot våld i nära 

relation.  
- Lena Andersson (S), Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson, Karin Olofsson (MP), Birgitta 

Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 67/2022 ”Beslut om antagande av policy om våld i nära 

relation”, 2022-04-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om policy mot våld i nära relationer”, kanslichef Anna Eklund, 

2022-03-10. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 8/2022 ”Beslut om yttrande angående policy mot 

våld i nära relation”, 2022-01-27. 
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 Kultur- och fritidsnämndens beslut  § 119/2021 ”Beslut om begäran om yttrande angående 
policy mot våld i nära relation”, 2021-12-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående policy mot våld i nära relation”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-18.  

 Social- och omvårdnadsnämnden § 108/2021 ”Beslut om yttrande angående policy mot 
våld i nära relation”, 2021-11-23. 

 Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 2021-09-16. 
 Förslag Policy mot våld i nära relation.  

Sändlista 
Folkhälsorådet 
Samtliga nämnder 
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§ 37 Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
och nämnder avseende verksamhetsår 2021 
KS 2022/38 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för nedanstående styrelse, nämnder 

och beredning för verksamhetsår 2021 med hänvisning till de förslag och övriga 
omständigheter som redovisas i revisorernas berättelse: 
1. Kommunstyrelsen 
2. Social- och omvårdnadsnämnden 
3. Barn- och utbildningsnämnden 
4. Samhällsbyggnadsnämnden 
5. Kultur- och fritidsnämnden 
6. Valnämnden 
7. Jävsnämnden 
8. Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS, gemensam nämnd) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret för styrelse, nämnder och beredningar samt 
enskilda förtroendevalda i dessa organ. Prövningen avser det föregående verksamhetsåret och det 
är den politiska organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. Kommunfullmäktige ska fatta beslut i ansvarsfrågan för föregående års verksamhet 
senast 31 juni.  

Kommunfullmäktige ska:  

• Bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. 

• Besluta om en anmärkning från revisorerna även ska framställas från kommunfullmäktige. 
Beslutet ska motiveras.  

 
Det är kommunfullmäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 
anmärkning.  

För att kunna pröva ansvar måste det finnas tillgång till information som är saklig och oberoende. 
Till grund för kommunfullmäktiges prövning och beslut i ansvarsfrågan ligger revisorernas 
granskning. Med sin granskning undersöker och prövar revisorerna om verksamheten, styrningen 
och ekonomin är ändamålsenlig, effektiv och tillförlitlig. Granskningens resultat ska ge underlag till 
ansvarsprövningen men också till förändring och utveckling i verksamheten 

Revisorerna framför i sin revisionsberättelse att kommunens som helhet år 2021 visar ett positivt 
resultat på 38,1 mnkr för år 2021, vilket är 19,2 mnkr bättre än 2020. Revisorerna framhåller att 
resultatet är svårt att bedöma utifrån covid-relaterade kostnader samt intäkter och att det 
föreligger en risk att det underliggande resultatet ett normalår skulle vara betydligt svagare. 

108



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-04-25 

Sida 2 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Revisionen framhåller därför vikten av att kommunstyrelsen fortsätter att stimulera nämnderna till 
att arbeta med effektiviseringar av verksamheterna. Revisorerna uppmanar även kommunstyrelsen 
att utveckla kommunens målarbete.  Revisorerna konstaterar vidare att kommunstyrelsen under 
2021 har arbetat med att utveckla formerna för utövandet av sin uppsiktsplikt. Revisorerna 
framhåller dock vikten av att uppsikten aktivt utövas.  

Gällande barn- och utbildningsnämnden framhåller revisorerna att de ser positivt på att barn- och 
utbildningsnämnden för år 2021 redovisar en budget i balans. Revisorerna noterar att barn- och 
utbildningsnämnden har arbetat med arbetsmiljöfrågan under 2021 och revisorerna vill påtala 
vikten av att nämnden fortsätter med det arbetet.  

Gällande social- och omvårdnadsnämnden framhåller revisorerna att de ser positivt på att 
nämnden efter flera års underskott redovisar ett positivt resultat för 2021. De uppmanar dock 
nämnden att fortsätta med sitt effektiviseringsarbete och kostnadskontroll. Revisorerna bedömer 
vidare att social- och omvårdnadsnämnden inte har styrt arbetsmarknadsenheten på ett 
tillfredställande sätt och uppmanar därför nämnden att arbeta mer aktivt med styrning och ledning 
av den verksamheten. 

Revisorerna konstaterar vidare att samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om 4,2 
mnkr för 2021. Revisorerna uppmanar nämnden att arbeta för att få en ekonomi i balans.  

Gällande kultur- och fritidsnämnden framhåller revisorerna att nämnden under 2021 har påverkats 
av covid-pandemin på så sätt att de inte har haft möjlighet att bedriva sin verksamhet som 
planerat. Detta har i sin tur påverkat nämndens intäkter negativt och medfört att nämnden 
redovisar ett mindre underskott mot budget för 2021.  

Revisorerna bedömer vidare i sin revisionsberättelse för år 2021 att kommunstyrelse, nämnder 
och beredningar i Tidaholms kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande, att nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 
tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att nedan nämnda styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2021: 

 Kommunstyrelsen 
 Social- och omvårdnadsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Valnämnden 
 Jävsnämnden 
 Gemensam räddningsnämnd (SMS) 
 Arvodesberedningen 
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Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2021 godkänns. 

Kommunfullmäktiges presidium kan konstatera att det under 2021 inte fanns någon, av 
kommunfullmäktige, vald arvodesberedning och att kommunfullmäktige därför inte ska behandla 
ansvarsfrihet för denna. Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en arvodesberedning inför den 
nya mandatperioden 2021-12-20.  

Kommunfullmäktiges presidium bedömer att det inte framkommit några omständigheter som 
skulle föranleda kommunfullmäktige att fatta ett annat beslut i ansvarsfrihetsfrågan än det som 
revisorerna föreslår. 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 

ansvarsfrihet för nedanstående styrelse, nämnder och beredning för verksamhetsår 2021 
med hänvisning till de förslag och övriga omständigheter som redovisas i revisorernas 
berättelse: 
1. Kommunstyrelsen 
2. Social- och omvårdnadsnämnden 
3. Barn- och utbildningsnämnden 
4. Samhällsbyggnadsnämnden 
5. Kultur- och fritidsnämnden 
6. Valnämnden 
7. Jävsnämnden 
8. Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS, gemensam nämnd) 

Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse ” Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium angående ansvarsprövningen för 
verksamhetsår 2021”, 2022-04-08 

 Revisionsberättelse för år 2021 med bilagor, revisorerna i Tidaholms kommun, 2022-04-
07 

Sändlista 
Samtliga nämnder 

Upplysningar 
Det framgår på protokollets förstasida vilka ledamöter som inte deltar i handläggningen av 
ansvarsfrihet för respektive nämnd och styrelse på grund av jäv.   

Ordförande Erik Ezelius (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet rörande ansvarsfrihet för: 

 Samhällsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktiges andre vice ordförande Krister Rohman 
(KD) ersätter som ordförande. 

 Jävsnämnden kommunfullmäktiges andre vice ordförande Krister Rohman (KD) ersätter 
som ordförande. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-04-25 

Sida 1 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

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

- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper 
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast 
2022-05-20. 

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

Tidaholms kommun 2021”. 
 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att samtliga nämnder ska redovisa samverkansavtal i 
samband med årsredovisningen. Nämndernas beslut om detta har sammanställts till en 
övergripande rapport för kommunen.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-04-25 

Sida 2 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

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

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

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

Tidaholms kommun 2021”. 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera tiden till 2022-05-20 för när 

samhällsbyggnadsnämnden ska inkomma med slutredovisningar för avslutade 
investeringsprojekt.   

- Runo Johansson (L), Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt ordförandens ändringsyrkande.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett ändringsyrkande från 
ordförande.  

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finneratt 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter ordförandes yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 55/2022 ” Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-06.  
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021”, Louise Holmvik ekonomichef, 2022-03-01. 
 Rapport Årsredovisning 2021. 
 Rapport Investeringsbilaga 2021. 
 Rapport Underskott överskott nämnderna 2021. 
 Rapport Avtalssamverkan 2022. 
 Rapport Globala målen för hållbar utveckling – Tidaholms kommun 2021. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 21/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för 

barn- och utbildningsnämnden avseende år 2021", 2022-02-24. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-04-25 

Sida 3 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 16/2022 "Beslut om godkännande av rapport om 
avtalssamverkan 2022", 2022-02-24. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 27/2022 ”Beslut om verksamhetsberättelse för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-24. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- 
och fritidsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22. 

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

Sändlista 
Revisorerna 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 50 Kurser och konferenser 
KFN 2022/4 

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

konferenser. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

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

aktuella kurser och konferenser. 

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

05-23. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/4 

2022-05-23 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Reväst webinar: Arbetskraftsbristen i fokus- vad säger prognoserna om 

förändringar i utbud och efterfrågan på arbetskraft? 2022-06-17. 
 Inbjudan till - Visionära Arenan 2022 2022-08-16. 
 Inbjudan till - SFK:s Årskonferens 2022 2022-08-23—25. 
 Inbjudan till - Bokmässan 2022 2022-09-22-25. 
 Inbjudan till - Utvärderingsringens tre konferenser hösten 2022. 
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From:                                 Pema Malmgren
Sent:                                  Tue, 7 Jun 2022 08:56:46 +0200
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             VB: Inbjudan Reväst webinar: Arbetskraftsbristen i fokus- vad säger prognoserna 
om förändringar i utbud och efterfrågan på arbetskraft? 17 juni 2022
Attachments:                   image003.jpg

 
 

Från: revast gu.se <revast@handels.gu.se> 
Skickat: den 31 maj 2022 09:10
Ämne: Inbjudan Reväst webinar: Arbetskraftsbristen i fokus- vad säger prognoserna om förändringar i 
utbud och efterfrågan på arbetskraft? 17 juni 2022 
 

  
Välkommen till Reväst webinar: Arbetskraftsbristen i fokus- vad säger prognoserna om 
förändringar i utbud och efterfrågan på arbetskraft? 

I samarbete med Västra Götalandsregionen  

När: 17/6 2021, kl. 10.00-11.30 
Var: zoom webinar
Anmälan via denna länk 

Västra Götalandsregionen har i samverkan med SCB tagit fram en utbildnings- och 
arbetsmarknadsprognos som sträcker sig fram till 2035. Prognosen omfattar såväl Västra Götaland som 
riket i stort och åskådliggör utvecklingen för ca 50 utbildningsgrupper. I fokus står förändringar i utbud- 
och efterfrågan på arbetskraft samt de faktorer som förväntas ha inverkan på både utbuds- och 
efterfrågesidan. Resultaten pekar mot en växande arbetskraftsbrist under kommande år och prognosen 
är ett viktigt underlag för kompetensförsörjningsarbetet och de riktade insatser som görs för att anpassa 
utbildningsutbudet till efterfrågan på arbetsmarknaden. 
Vid seminariet presenteras prognosen och de huvudsakliga resultaten av analytiker från Västra 
Götalandsregionen.
Emelie Hane-Weijman kompletterar sedan bilden utifrån sin forskning på temat och berättar om 
Yrkesrummet- ett verktyg för att adressera kompetensmatchning.

Medverkande: 
Joacim Waara, samhällsanalytiker Västra Götalandsregionen
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Jessica Berntsson, samhällsanalytiker Västra Götalandsregionen
Emelie Hane-Weijman, Institutionen för geografi, Umeå universitet
Moderator: Karin Althoff, enhetschef Samhällsanalys, Västra Götalandsregionen

Webinariet är kostnadsfritt, sprid gärna inbjudan i ditt nätverk.               
Vi ser fram emot ett mycket intressant webbinarium! 
  
Vänliga hälsningar
Marie Larkö
______________________
Verksamhetsansvarig Reväst 
  
Externa Relationer | Corporate Relations   
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet | School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg  
Viktoriagatan 13, Box 608, SE 40530 Göteborg 
Tel: +46 709 22 66 88 
gu.se/revast 

  
  

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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PwC hälsar välkommen 
till årets Visionära Arena

Välkommen till PwC:s Visionära Arena

den 16 augusti 2022

PwC:s Visionära Arenan är den självklara 
mötesplatsen för dig som vill vara med och 
utforma den offentliga sektorn för en bättre 
morgondag. 

Under en spännande dag och kväll med 
middag får du ta del av högintressanta 
insikter från PwC:s specialister och 
inbjudna experter. 

Visionära Arenan hålls traditionsenligt dagen 
innan KOMMEK i Malmö. Du får ta del av ett 
fullspäckat program och föreläsare som talar till 
både hjärta och hjärna. 

Vi hoppas att vi ses vid Visionär Arena 2022!

           

Tid: 16 augusti kl. 13.00  

(registrering från kl 12.00)

Plats: Malmömässan, Malmö

Pris: 3 695 kronor/person exklusive 
moms

Tema: Förebygga, förhindra och 
upptäcka välfärdsbrott

Vill du veta mer?

Kontakta:

Hanna Franck 010-212 75 47

hanna.franck@pwc.com

Malou Olsson 010-212 58 67

malou.olsson@pwc.com

Anmäl dig här
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Program

12:00 Registrering

13:00 PwC Sveriges vd Sofia Götmar-Blomstedt 
och moderator Måns Liljenlov från PwC 
hälsar välkomna och introducerar dagens 
tema.  

13:15-13:35 Vad är välfärdsbrott? Hur kan vi 
förebygga, förhindra och upptäcka 
välfärdsbrott - Cecilia Cederberg, PwC, 
och Lena Salomon, PwC

13:40-14:30 Så arbetar vi för att motverka 
välfärdsbrott-
Per-Erik Ebbeståhl från Malmö Stad och 
Gunnar Grönkvist, poliskommissarie vid 
polisens nationella operativa avdelning, 
NOA, ger oss en bild över vilka styrkor och 
utmaningar som finns kring myndigheternas 
arbete mot välfärdsbrottslighet.

14:30-15:15 Fika och mingel

15.15-15:50 Djuplodande diskussioner kring 
välfärdsbrott och intervjuer välfärdsbrott - 
Lena Salomon, PwC, Cecilia Cederberg, 
PwC, Per-Erik Ebbeståhl, Malmö Stad,  
Gunnar Grönkvist, NOA

15:50-16:00 Bensträckare

16:00-16:30 Upphandlingsprocessen -Lotta Ricklander 
är utvecklingsledare för revision på Sveriges 
kommuner och regioner. Lotta delar med sig 
av högintressanta insikter kring upphandling 
av revision och sakkunniga biträden. Hur kan 
man tänka och vilka fallgropar bör man 
undvika? 

16:30-17:00 Mingel

17:00-17:45 Fem principer som gör verksamheter 
bättre - Henrik Eriksson, professor vid 
Chalmers Tekniska Högskola, institutionen 
för Teknikens Ekonomi och Organisation. 
Henrik forskar på vad som kännetecknar 
framgångsrika verksamheter och 
organisationer. Under detta pass får du ta del 
av de senaste forskningsrönen och insikter 
kring fem principer som gör verksamheter 
bättre, varför förbättring är att föredra framför 
implementering och förändring och goda 
exempel.

17:45- Avrundning -Susanna Collijn, PwC, 
sammanfattar dagens Visionära Arena och 
ger oss förhandsinformation kring PwC:s 
närvaro på KOMMEK.

18:30 Middag

Sofia Götmar-Blomstedt Måns Liljenlov Susanna Collijn
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Gäster och talare på 
Visionära Arena 2022

Per-Erik Ebbeståhl

Per-Erik Ebbeståhl är direktör för Avdelningen för 
Trygghet och säkerhet vid Malmö stad. Han kommer 
tillsammans med en kollega att prata om hur de i 
Malmö stad arbetar med Välfärdsbrott för att ge oss 
en verklighetsanknytning inom området samt vilka 
utmaningar som behöver beaktas.

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson är professor vid Chalmers Tekniska 
Högskola, institutionen för Teknikens Ekonomi och 
Organisation. Henrik har forskat på vad som 
kännetecknar framgångsrika verksamheter och 
organisationer i tjugo år. Han har sammanfattat sin 
forskning i den populärvetenskapliga boken 
”Sveriges bästa verksamheter”. Resultaten från 
Henriks forskning samt praktiska erfarenheter 
presenteras under föreläsningen.

Lotta Ricklander

Lotta Ricklander arbetar som utvecklingsledare för 
revision på Sveriges kommuner och regioner. Lotta 
kommer att prata om upphandling av revision och 
sakkunniga biträden.

Gunnar Grönkvist

Gunnar Grönkvist är Poliskommissarie vid Polisens 
nationella operativa avdelning (NOA) och arbetar 
sedan flera år tillbaka med myndighetssamverkan 
mot bland annat välfärdsbrottslighet. Gunnar 
kommer att ge oss en bild över vilka styrkor och 
utmaningar som finns kring myndigheternas arbete 
mot välfärdsbrottslighet.
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From:                                 sfk@fritid-kultur.se
Sent:                                  Tue, 31 May 2022 10:27:40 +0200
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Påminnelse om Årskonferens 2022

Hej!
Ta chansen att träffa kollegor från olika delar av landet på SKFs årskonferens i Växjö 
den 23-25 augusti 2022.

Programmet hittar du på www.sfk2022.se

Anmäl er här  anmälan SKFs årskonferens

 
Deltagaravgift:
Medlem i SFK: 4 400 kr exkl. moms
Ej medlem i SFK: 4 800 kr exkl moms
 
Bli medlem i SFK>
 
 

Har du frågor kring registrering och hotellbokning, kontakta Växjö & Co.
E-post:  maria@vaxjo-co.se 

Har du frågor kring innehållet i konferens och arrangemang, kontakta Kultur & Fritid, 
Växjö kommun.

E-post: foreningsservice@vaxjo.se  

 
Varmt välkomna!
SFK:s styrelse & Kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun 
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Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är en nationell intresseorganisation med chefer 
på alla nivåer inom kultur- och fritidssektorn.

Idag har vi medlemmar som representerar majoriteten av Sveriges 290 kommuner.
Föreningen administreras av Utvärderingsringen.

sfk@fritid-kultur.se
www.fritid-kultur.se

Avregistrering av mailutskick: kontakta oss på administration@fritid-kultur.se

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Fri, 27 May 2022 10:10:23 +0200
To:                                      Kultur och fritid; Tidaholms kommun Bunkontoret
Subject:                             VB: Bokmässans seminarieprogram är här

 
 

Från: Bokmässan <noreply@bok-bibliotek.se> 
Skickat: den 25 maj 2022 20:16
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Bokmässans seminarieprogram är här 
 

Botanisera bland 320 fullmatade seminarier och bekanta dig med författare från hela världen. I september är den stora 
bokfesten tillbaka och Bokmässan presenterar ett spännande och mångsidigt seminarieprogram. 
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Läs på webben | Prenumerera 25 maj 2022 
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Nu är seminarieprogrammet för Bokmässan 2022 här 

Botanisera bland 320 fullmatade seminarier och bekanta dig med författare från hela världen. I september är den 
stora bokfesten tillbaka och Bokmässan har satsat allt på att presentera ett så spännande och mångsidigt 
program som bara är möjligt. Vår tids största och viktigaste frågor samsas med trams, mord och kärlek. 
Internationella stjärnor med svenska publikfavoriter och hungriga debutanter.
Till programmet.

Den 24 maj presenterade Bokmässan 2022 års seminarieprogram, för pressen på Fotografiska i Stockholm och senare 
på kvällen för publiken på Skanshof i Göteborg. Det gedigna programmet markerar Bokmässans stora post-pandemiska 
återkomst och innehåller bland annat 320 seminarier och 841 författare varav 90 utomnordiska gäster, temalandet 
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Sydafrika och ytterligare starka teman – Klimatkrisen, Crimetime samt det extrainsatta Röster från Ukraina. 
Dessutom gör Bokmässan entré på nattklubbsscenen med By Night.

Seminarieprogrammet som pdf →

Beställ hem det tryckta programmet utan kostnad →

Se presskonferensen → 

 

 

Bokmässan by Night 

Kvällsöppet på Bokmässan! Årets stora nyhet. 
Bokmässan by Night är Bokmässans 
klubbprogram med tre barer och stjärnspäckade 
scener där vi visar livepoddar, kulturdebatter och 
mycket mer. Bokmässan by Night öppnar när 
den vanliga mässan stänger och är ett måste för 
alla som älskar både fest och kultur!

Läs mer. 
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Årets teman: Klimatkrisen, Sydafrika, Crimetime och Röster 
från Ukraina 

Varje år lyfter Bokmässan teman med fokus på litteratur, läsning och vår samtid, och låter dessa genomsyra en del av 
programmet.

Årets teman bjuder på fiktion och friktion, skav och kontraster och reflekterar den komplexitet vi ser i världen idag. Läs 
mer om årets teman här.
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Fler nyheter på Bokmässan 2022 
 

→ Öppet för alla redan från torsdagen. Förändringen har varit på gång under många år, men föreställningen att 
torsdag och fredag på Bokmässan är främst till för branschen ligger fast i mångas medvetande. Så är det alltså inte. 
Bokmässan är öppen för alla, alla fyra dagar!

→ Nya rum i seminarieprogrammet. 2019 lanserades ”Rum för…” i seminarieprogrammet, i syfte att göra det enklare 
att hitta in i programmet. När huvudfokuset nu återigen är fysiskt kommer rummen tillbaka! Två rum är nya för i år: Rum 
för barn och ungdom och Rum för kropp och själ.

→ Mat- och livsstilsområdet utvecklas på mässgolvet med ett mattorg där man kan provsmaka dryck från utvalda 
mikrobryggerier, möta sina favoritkockar vid kockscenen med mera.

→ Litteraturstaden Göteborg och Utbildningsstaden Göteborg tar plats på årets mässa med ett program fokuserat 
på litteratur- och utbildningsfrågor.

→ Sänkta priser på seminariekort.

→ Student-bonanza! För första gången inkluderar vi alla seminarier i entrébiljetten för alla studenter! För 185 kr per 
dag får studenter ta del av hela Bokmässan, inklusive seminarieprogrammet.

Läs mer på bokmassan.se.
                                          

 

Köp kort och biljetter här!  
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Bokmässan äger rum den 22–25 september 2022 på Svenska Mässan i Göteborg och på Bokmässan Play. 
Teman: Sydafrika, Klimatkrisen, Crimetime och Röster från Ukraina. 

    

 
Du får detta nyhetsbrev som prenumerant, som kund till Bokmässan eller i egenskap av din yrkesroll.

Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig här.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs om det i vår integritetspolicy.
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Bokmässan, 412 94 Göteborg
Hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00 

 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 info@utvarderingsringen.se
Sent:                                  Wed, 1 Jun 2022 10:03:34 +0200
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Boka datum och anmäl dig till tre dagar i höst!

Hej!
 
Här är en inbjudan från oss till er att delta på våra tre dagar i höst. Se till att boka 
följande datum 25 oktober, 9 november och 10 november för utbildning och 
konferens! Om du redan nu vet att du vill delta en eller flera dagar, anmäl dig via 
de anmälningsformulär som länkas nedan för respektive datum.
 
Mer information om de olika dagarnas inslag finns på vår hemsida och uppdateras 
kontinuerligt: http://utvarderingsringen.se/konferens/
 
 
Kom ihåg att du som är med i Utvärderingsringens nätverk, enskilt eller i en 
grupp, erhåller särskild rabatt på konferensavgiften!
 
 
Plats: Garnisonen konferens, Karlavägen 100 i Stockholm
 
Deltagaravgift: 
Medlem i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr exkl moms
Medlem i Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening: 3 700 kr exkl moms
Icke medlem:  4 100 kr exkl moms
 
Är du tjänsteperson och önskar gå med i Utvärderingsringens nätverk: 
Bli medlem här
 
 
Här följer lite information om några av inslagen för de tre dagarna:
 
25 oktober – Utbildningsdag Hållbarhet 2022
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Tema: Social hållbarhet – definition och utmaningar. 
 
Ur programmet: 
Vad är social hållbarhet?
Medverkande:  Karl-Henrik Robèrt, professor i social hållbarhet, Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH)
 
Folkhälsa i relation till social hållbarhet
Medverkande: Daniel Berglind, docent Karolinska Institutet (KI)
 
m.m.
 
Om dagens innehåll den 25 oktober
 
Länk till anmälan den 25 oktober
 
 
 
9 november – Konferens Föreningsstöd 2022
 
Ur programmet:
Från utredning till förändring
Medverkande: Representant från Varbergs kommun
 
Att arbeta med driftbidrag och stöd till ridsport
Medverkande: Representant från Falkenbergs kommun
 
Stöd till kultur för barn och unga
Medverkande: Representant från Karlstads kommun
 
Sverok – Mer än landets största ungdomsförbund
Medverkande: Max Horttanainen, ordförande Sverok
 
m.m.
 
Om dagens innehåll den 9 november
 
Länk till anmälan den 9 november
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10 november – Konferens Ungdomar 2022
Tema: Trygghet
 
Ur programmet:
Trygg och inkluderande idrott och fritid med Rädda Barnen
Medverkande: Helene Olsson och Rebecca Ahlenius, Rädda Barnen
 
Människan bakom uniformen – från projekt till verksamhet
Medverkande: Beston Kalefa, ungdomscoach fokus mänskliga rättigheter, 
Tegelbruket
 
m.m.
 
Om dagens innehåll den 10 november
 
Länk till anmälan den 10 november
 
 
Är det något du undrar över? 
Hör då av dig till Gabriella Lindqvist på gabriella@utvarderingsringen.se
 
 
Välkommen!
Utvärderingsringen

Utvärderingsringen arbetar sedan många år med utrednings- och utvecklingsfrågor. Vi står för att 
arbeta med kvalitet och professionalitet i våra utredningar som erbjuds i både offentlig såväl 

privat sektor. 
Utvärderingsringens nätverk är tillgängligt för tjänstepersoner i offentlig sektor, som gör det 

möjligt för deltagare att ta del av varandras erfarenheter.

info@utvarderingsringen.se
utvarderingsringen.se

Avregistrering av mailutskick: kontakta oss på info@utvarderingsringen.se

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 51 Information 
KFN 2022/3 

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

handlingarna. 

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

Fritidsenheten 

 Förberedelser pågår inför att Sportdansklubben Dansverkstan flyttar sin verksamhet till 
Forshallen. 

 Föreningen Tidaholms Boxningsklubb har bildats och föreningen Tifa Boxningsklubb har 
lagts ner.  

 Renoveringen av ishallen är påbörjad. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Anmälan till Kulturhelg Tidaholm 2022 öppnar 1 juni.  
 Information om personalsituation. 

Besöksenheten 

 Arbete inför öppning av Vulcanen pågår.  
 Turistbyrån öppnar på Vulcanen 13 juni. 

Folkhälsa 

 Folkhälsorådet har haft heldagsmöte med genomgång av projekt och plan för kommande 
år. 

Förvaltningen 

 Personalavdelningen har haft möten med den del av kultur- och fritidsförvaltningens 
personal som har inkommit med skrivelse. Ingen ytterligare åtgärd är planerad. 

Nämndens deltagande i styrelser 

 Ledamöter från kultur- och fritidsnämnden har deltagit i möte med Tidaholms 
Idrottshistoriska förening.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-05-31 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-23. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/3 

2022-05-23 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Information 
Förslag till beslut 

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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