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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/57 

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

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2021.  
 
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En 
stor del av nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både 
ekonomi och verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att 
vidta åtgärder fullt ut. Orsaken till underskottet är covid-19-pandemin och de 
osäkra prognoser som finns för ett säkert öppnande av samhället.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 

fritidsnämnden avseende maj månad år 2021”, kultur- och fritidschef 
Pema Malmgren, 2021-05-25. 

 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 
2021. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-25 
 
Ärendenummer 
2021/57 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende maj månad år 2021 
 
Ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2021.  
 
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En 
stor del av nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både 
ekonomi och verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att 
vidta åtgärder fullt ut. Orsaken till underskottet är covid-19-pandemin och de 
osäkra prognoser som finns för ett säkert öppnande av samhället.  
 
Beslutsunderlag 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 

2021. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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1 Inledning 

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

Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En stor del av 
nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både ekonomi och verksamhet i 
mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att vidta åtgärder fullt ut. Orsaken till 
underskottet är covid-19-pandemin och de osäkra prognoser som finns för ett säkert 
öppnande av samhället. 
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3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten 
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. 
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har 
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar 
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som 
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och 
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden 
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

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

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

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad april månad). 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

x 34,5 34,5 35,0 35,0        

Budgetr
am 

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

Avvikels
e (mnkr) 

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

Avvikels
e (%) 

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

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 6 339 7 739 -1 400 6 847 

Verksamhetens kostnader -41 317 -42 217 900 -40 371 

- varav personalkostnader -21 176 -21 676 500 -19 534 

Verksamhetens nettokostnader -34 978 -34 478 -500 -33 524 

Budgetram 34 478 34 478 0 33 210 

Nämndens avvikelse -500 0 -500 -314 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska genomföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 
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• Verksamhetsflytt av Barnens hus och samordning av besöksverksamheter i 
Vulcanen. 

• Verksamhetsflytt av öppen ungdomsverksamhet och samordning i bibliotekshuset. 

Under januari – maj har iordningställande av verksamhetslokaler pågått. Barnens hus har 
lämnat Samrealskolan och den öppna ungdomsverksamheten flyttas i månadsskiftet 
maj/juni. 

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

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• Att beslutade anpassningsåtgärder avseende omorganisation/förändring av 
besöksverksamhet till Vulcanen genomförs enligt plan och får full effekt. 

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

• Att besöksverksamheterna på Vulcanen öppnar för besökande sommaren 2021. 

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

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

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader   

Minskade intäkter 750 1 400 

Utökade statliga bidrag -30 -120 

Övrigt   

Total påverkan 720 1 280 

   

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

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

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

• Minskade hyresintäkter i bibliotekshuset och Saga teaterbiografen då restriktioner för 
allmänna samlingar råder. 

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

Kultur- och fritidsnämnden har erhållit utökade statliga bidrag om 30 tusen kronor, vilket 
avser att delvis kompensera för sjuklönekostnader. 

Åtgärdsplan 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att avvikelsen som helt beror på pandemin inte fullt ut 
går att parera med kostnadsminskningar i samma utsträckning. Så snart det är möjligt 
öppnar nämndens verksamheter för besök igen. 

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

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

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

3.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för 
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel 
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Tilläggs
anslag 

& 
ombudg
etering 

Summa 
budget 

2021 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Utfall / 
Budget 

Inventarier kultur- och 
fritidsnämnd 

900
24 

 1 000  1 000 1 000 1 000 

Ismaskin   1 300  1 300 1 300 1 300 

Summa kultur- och 
fritidsnämnd 

  2 300  2 300 2 300 2 300 

Investeringsbudgeten för ny ismaskin är 1,3 miljoner kronor för 2021. Förvaltningen 
upphandlade en ismaskin under 2019 men nämnden avbröt upphandlingen då den inte 
rymdes inom den då tilldelade budgeten om 1 miljon kronor. 

Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2021 att använda investeringsmedel för att 
färdigställa inredning av lokal för den öppna ungdomsverksamhet, skejtyta utomhus, 
inredning av besöks- verksamheten, och föreningslokal i Forshallen, förbättringar kring 
utegymmen och på Turbinhusön, arkivdatasystem samt olika digitala lösningar såsom 
digitala lås på Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/58 

§ 49 Beslut om namngivning av den öppna ungdomsverksamheten 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
namnet ”#EnTrappaNer” på den öppna ungdomsverksamheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den öppna ungdomsverksamheten kommer inom kort att flytta till anpassade 
lokaler i bibliotekshusets bottenplan, vilket gör det nuvarande namnet 
Godsmagasinet inaktuellt eftersom det är knutet till lokalen med samma namn. 
 
Den öppna ungdomsverksamheten har länge huserat i nuvarande lokaler och 
namnet Godsmagasinet har blivit ett med verksamheten. När verksamheten 
flyttade senast bytte den namn från Gröna villan till Godsmagasinet. 
 
I och med flytten kommer det bli ett nära samarbete mellan den öppna 
ungdomsverksamheten och biblioteket där hela nedre plan (undantaget 
magasin, kapprum och WC) kommer att tillägnas barn och unga. Detta skapar 
en möjlighet till en nystart och att nå ut bredare. 
 
Namnet på den öppna ungdomsverksamheten kan verka ovidkommande, men 
kan på många sätt påverka vilka som besöker och varför man besöker 
verksamheten. Det är därför viktigt med ett nytt namn när verksamheten nu 
flyttar till ny lokal, får en nystart och till viss del ämnar vidga sin verksamhet.   
 
Personalen på den öppna ungdomsverksamheten och biblioteket har 
tillsammans tagit fram namnet ”#EnTrappaNer”. Bibliotekets 
ungdomsavdelning ligger redan en trappa ner och utifrån går man också en 
trappa ner för att komma till den öppna ungdomsverksamheten. Personalen 
tror att detta namn är neutralt och kan symbolisera verksamheten som nu får 
en egen våning, en trappa ner, i bibliotekshuset.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
namnet ”#EnTrappaNer” på den öppna ungdomsverksamheten. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Namngivning av den öppna ungdomsverksamheten”, 

enhetschef kultur Johanna Andersson, 2021-05-10. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-10 
 
Ärendenummer 
2021/58 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Johanna Andersson     
0502-60 61 88 
johanna.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Namngivning av den öppna 
ungdomsverksamheten 
 
Ärendet 
Den öppna ungdomsverksamheten kommer inom kort att flytta till anpassade 
lokaler i bibliotekshusets bottenplan, vilket gör det nuvarande namnet 
Godsmagasinet inaktuellt eftersom det är knutet till lokalen med samma namn. 
 
Beslutsunderlag 

  
 
Utredning 
Den öppna ungdomsverksamheten har länge huserat i nuvarande lokaler och 
namnet Godsmagasinet har blivit ett med verksamheten. När verksamheten 
flyttade senast bytte den namn från Gröna villan till Godsmagasinet. 
 
I och med flytten kommer det bli ett nära samarbete mellan den öppna 
ungdomsverksamheten och biblioteket där hela nedre plan (undantaget 
magasin, kapprum och WC) kommer att tillägnas barn och unga. Detta skapar 
en möjlighet till en nystart och att nå ut bredare. 
 
Namnet på den öppna ungdomsverksamheten kan verka ovidkommande, men 
kan på många sätt påverka vilka som besöker och varför man besöker 
verksamheten. Det är därför viktigt med ett nytt namn när verksamheten nu 
flyttar till ny lokal, får en nystart och till viss del ämnar vidga sin verksamhet.   
 
Barnrättsbedömning 
Enligt artikel 12 i barnkonventionen har barn rätt till inflytande och delaktighet. 
Barn har varit delaktiga i beslutet genom att de har fått uttrycka sina åsikter.  
 
Nytt namn på den öppna ungdomsverksamheten är nödvändigt både med 
anledning av lokalbyte och för att komma ur ett invant mönster. Tillfrågade 
besökare på Godsmagasinet vill att namnet följer med till nya lokalen samtidigt 
som tillfrågade ungdomar som idag inte besöker verksamheten tycker att ett 
nytt namn vore det bästa. 
 
Utredningens slutsatser 
Personalen på den öppna ungdomsverksamheten och biblioteket har 
tillsammans tagit fram namnet ”#EnTrappaNer”. Bibliotekets 
ungdomsavdelning ligger redan en trappa ner och utifrån går man också en 
trappa ner för att komma till den öppna ungdomsverksamheten. Personalen 
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tror att detta namn är neutralt och kan symbolisera verksamheten som nu får 
en egen våning, en trappa ner, i bibliotekshuset.  
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta namnet ”#EnTrappaNer” 
på den öppna ungdomsverksamheten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/55 

§ 50 Beslut om ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om 
bidrag till LED-belysningsarmaturer och nödbelysning 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholmsbygdens Hästklubb för LED-belysningsarmaturer 
samt installation av nödbelysning med max 30 % av ansökt belopp 
vilket blir 112 838 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholmsbygdens Hästklubb ansöker om utvecklingsbidrag för att byta ut 
gamla armaturer i hela anläggningen mot nya LED-belysningsarmaturer samt 
installera nödbelysning i lilla och stora ridhuset som en säkerhet vid 
strömavbrott, vilket är ett krav i ridhus. Tidaholmsbygdens Hästklubb beräknar 
i enlighet med bifogad energisparkalkyl att energibesparingen blir cirka 27 000 
kr per år. I enlighet med bifogad offert beräknas kostnaden till 376 125 kr 
inklusive moms. Föreningen har även ansökt om bidrag hos RF samt tänkt att 
använda egna medel för investeringen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader. 
 
Att byta ut belysningen till LED-belysningsarmaturer bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag då det 
innebär minskade driftskostnader. Även installation av nödbelysning bedöms 
vara bidragsgrundande då det är en nödvändig investering med anledning av 
att det är krav på nödbelysning i ridhus, där föreningen bedriver sin 
verksamhet. Ansökt belopp uppgår till 376 125 kr. 30 % av kostnaden blir 
112 838 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholmsbygdens Hästklubb för LED-belysningsarmaturer 
samt installation av nödbelysning med max 30 % av ansökt belopp 
vilket blir 112 838 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-12-31. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om 

bidrag till LED-belysningsarmaturer och nödbelysning”, enhetschef 
fritid Daniel Andersson, 2021-05-17. 

 Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om bidrag till LED-
belysningsarmaturer och nödbelysning, 2021-04-15. 

 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse, 2021-04-15. 

 Offert, 2021-04-15. 
 Energisparkalkyl, 2021-04-15. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-17 
 
Ärendenummer 
2021/55 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om 
bidrag till LED-belysningsarmaturer och nödbelysning 
 
Ärendet 
Tidaholmsbygdens Hästklubb ansöker om bidrag till LED-
belysningsarmaturer. Tidaholmsbygdens Hästklubb har för avsikt att byta ut 
gamla armaturer till LED-belysningsarmaturer i hela anläggningen samt 
installera nödbelysning i ridhusen. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 
376 125 kr inklusive moms. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om bidrag till LED-

belysningsarmaturer och nödbelysning, 2021-04-15. 
 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 

revisionsberättelse, 2021-04-15. 
 Offert, 2021-04-15. 
 Energisparkalkyl, 2021-04-15. 

 
Utredning 
Tidaholmsbygdens Hästklubb ansöker om utvecklingsbidrag för att byta ut 
gamla armaturer i hela anläggningen mot nya LED-belysningsarmaturer samt 
installera nödbelysning i lilla och stora ridhuset som en säkerhet vid 
strömavbrott, vilket är ett krav i ridhus. Tidaholmsbygdens Hästklubb beräknar 
i enlighet med bifogad energisparkalkyl att energibesparingen blir cirka 27 000 
kr per år. I enlighet med bifogad offert beräknas kostnaden till 376 125 kr 
inklusive moms. Föreningen har även ansökt om bidrag hos RF samt tänkt att 
använda egna medel för investeringen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader. 
 
Barnrättsbedömning 
Att installera nödbelysning innebär en förhöjd säkerhet för föreningens ryttare 
som nyttjar ridhusen och bedöms ha en positiv påverkan på barn och 
ungdomar. Att byta till LED-belysningsarmaturer bedöms inte ha någon direkt 
påverkan på barn och ungdomar i verksamheten. 
 
Utredningens slutsatser 
Att byta ut belysningen till LED-belysningsarmaturer bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag då det 
innebär minskade driftskostnader. Även installation av nödbelysning bedöms 
vara bidragsgrundande då det är en nödvändig investering med anledning av 
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att det är krav på nödbelysning i ridhus, där föreningen bedriver sin 
verksamhet. Ansökt belopp uppgår till 376 125 kr. 30 % av kostnaden blir 
112 838 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till 
Tidaholmsbygdens Hästklubb för LED-belysningsarmaturer samt 
installation av nödbelysning med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 
112 838 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av 
kvitton. Sista datum för redovisning 2021-12-31. 

 
Sändlista 
Tidaholmsbygdens Hästklubb



Ärendenummer: #999 | Inskickat av: Tidaholmsbygdens Hästklubb (ANN-GERD JANZON) | Datum: 2021-04-15 12:47 Sida  av 1 3

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

260

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

331

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
070 575 57 76

 Telefon
070 575 57 76

 E-postadress
info@tbhk.net

 För- & Efternamn
ANN-GERD JANZON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
522 93 Tidaholm

 Adress
Kvarnängen

 Organisationsnummer
867200-5702

 Organisationens namn
Tidaholmsbygdens Hästklubb

Utvecklingsbidrag till föreningar
Ärendenummer: #999 | Inskickat av: Tidaholmsbygdens Hästklubb (ANN-GERD JANZON) | 2021-04-15 

12:47

1. Föreningen

Föreningsinformation

2. Ansökan



Ärendenummer: #999 | Inskickat av: Tidaholmsbygdens Hästklubb (ANN-GERD JANZON) | Datum: 2021-04-15 12:47 Sida  av 2 3

 Ange bankgironummer
997-6846

 Datum
2021-12-31

 Vilket belopp ansöker ni om ?
376125

 Hur stor beräknas besparingen bli per år ?
ca 27 000

 Användningsområde
Ridhus o stallar

 Anläggningens namn
Kvarnängen

Vad gäller din ansökan ?

Energibesparande åtgärder

Vilka energibesparande åtgärder vill ni göra ?

Byta gamla armaturer till ledlampor.

Installera nödbelysning som en säkerhet vid strömavbrott vilket numera är ett krav i ridhus.

När beräknas arbetet vara slutfört ?

Finns det övrig finansiering för arbetet, förutom utvecklingsbidrag ?

Ansökan gjord hos RF.Sisu och egna medel

Hur vill ni att bidraget betalas ut ?

Bankgiro

3. Bilagor



Ärendenummer: #999 | Inskickat av: Tidaholmsbygdens Hästklubb (ANN-GERD JANZON) | Datum: 2021-04-15 12:47 Sida  av 3 3

Verksamhetsberättelse

    (1008 KB)årsmöte2021.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Resultat och balansräkning

    (1008 KB)årsmöte2021.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Revisionsberättelse

    (1008 KB)årsmöte2021.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Övriga styrkande dokument exempelvis anbud

    (72 KB)Offert 289 Tidaholms Hästklubb (17) (1).pdf
    (85 KB)Energisparkalkyl Tidaholms Ridklubb A2 Alternativ (1).xlsx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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2021-05-31

2021-04-06

Giltig tom

Offertdatum

289

Kundnr

Offertnr

Offert

Johan Ekelund

Johan B

Vår referens

Er referens

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Uppdaterad OffertMärkning

Tidaholms Hästklubb

C/O Maria Björklund

Kvarnängen

522 92 Tidaholm 

Artikel BeloppNamn Antal A pris

Offert Belysning.

Vi Erbjuder följande

Förutsättningar.

Antal ljusarmaturer o brinntimmar enl muntlig genomgång på plats.

Vid val av armaturer och utförande har hänsyn tagits till gällande regelverk o rekommendationer enligt 

LBK.

Offert uppdaterad med Nödbelysning i Lilla samt Stora Ridhuset.

Har delat upp förslag o priser på dom olika Stallen o Ridhusen.

Bifogar armaturspec samt en enkel Energisparkalkyl.

Lilla Stallet 

-Befintliga Lysrörsarmaturer byts ut till nya LED-Armaturer, totalt 7st. 

 Pris totalt Arbete & Mtrl 8500 kr exl moms.

Lilla Ridhus Läktare

-Befintliga Lysrörsarmaturer demonteras, ersätts med 3st LED-Plafonder som Centreras i lokalen. 

Befintlig närvarosensor.

 Pris totalt Arbete & Mtrl 7500 kr exl moms.

Lilla Ridhus Servering

-Befintliga Lysrörsarmaturer demonteras, ersätts med 3st LED-Plafonder.

-Ny närvarosensor.

 Pris totalt Arbete & Mtrl 8500 kr exl moms.

Lilla Ridhus.

-Befintliga Lysrörsarmaturer byts ut till nya LED-Armaturer. Totalt 40st.

-Nödbelysning, vid strömbortfall enl förfrågan.

 Pris totalt Arbete & Mtrl 113 000 kr exl moms.

Lilla Ridhus. Sadelkammare.

-Befintliga Lysrörsarmaturer 2st, ersätts med 2st LED-Armaturer.

 Pris totalt Arbete & Mtrl 2400 kr exl moms.

Lilla Ridhus Förråd/Skjul snedtak.

-Befintliga Lysrör (36W) byts ut till LED-Lysrör 8x2st 16st Rör.

 Pris totalt Arbete & Mtrl 2500 kr exl moms.

5333-30500502-10294

0502-10290 BankgiroTelefon

Fax

Vårt moms.reg.nr SE556428671301

Tidaholm

Styrelsens säte:

Godkänd för F-skattinfo@ejs-el.se

556428-6713Organisationsnummer

Epost

Ej:s Elektriska AB

Industrigatan 6

522 30 Tidaholm

www.ejs-el.se
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2021-05-31

2021-04-06

Giltig tom

Offertdatum

289

Kundnr

Offertnr

Offert

Johan Ekelund

Johan B

Vår referens

Er referens

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Uppdaterad OffertMärkning

Tidaholms Hästklubb

C/O Maria Björklund

Kvarnängen

522 92 Tidaholm 

Artikel BeloppNamn Antal A pris

Stora Stallet.

-Befintliga Lysrör (36w)byts ut till nya LED-Rör. Totalt 29x2st 

 Pris totalt Arbete & Mtrl 9500 kr exl moms.

Stora Stallet Sadelkammare totalt 5st

-Befintliga Lysrörsarmaturer byts ut till Nya LED-Armaturer samt montering av närvarostyrning.

 Pris totalt Arbete & Mtrl 14000 kr exl moms.

Stora Ridhuset.

-Befintliga Kvicksilverarmaturer byts ut till nya LED-Armaturer. Totalt 33st.

-Nödbelysning, vid strömbortfall enl förfrågan.

 Pris totalt Arbete & Mtrl 135 000 kr exl moms.

Övrigt medräknat.-All deponi av demonterat mtrl.-Alla erfodliga lyfthjälpmedel.

Nödbelysning

Har inte hittat något billigare alternativ som kan uppfylla kraven, medelbelysning om minst 15Lux samt 

20 min.

Nu håller aggregaten längre tid än kravet, men hittar inget som kan ersätta dom.

Men öppen för andra lösningar om det finns något som kan passa.

Summa

 0,00 0,00

Momsbelopp

Svenska kronor

Valuta

 0,00

Dröjsmålsränta debiteras med 10,00% efter förfallodatum

Belopp

5333-30500502-10294

0502-10290 BankgiroTelefon

Fax

Vårt moms.reg.nr SE556428671301

Tidaholm

Styrelsens säte:

Godkänd för F-skattinfo@ejs-el.se

556428-6713Organisationsnummer

Epost

Ej:s Elektriska AB

Industrigatan 6

522 30 Tidaholm

www.ejs-el.se



Energisparkalkyl 
Befintlig anläggning
Objekt Tidaholms Ridklubb
Ansvarig EJ:s Elektriska AB
Datum 2020-12-07

Område Armaturtyp Antal  Watt inkl reaktor Tot. effekt Brinntid * kWh Ev bef. styrning
Gamla ridhuset Öppen industriarmatur  40 140 5600 4 22,40

G:a ridhuset boxar Kapslad IP65  25 90 2250 4 9,00
Fasadbelysning Väggmonterad metallhalogen 14 92 1288 10 12,88
Stora stallet Kapslad IP65  27 90 2430 4 9,72
Stora ridhuset Öppna industriarmaturer metallhalogen 37 450 16650 4 66,60

0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00

Summa kWh 120,60
Inget får skrivas i grått  fält Pris / kWh 100

Summa Energikostnad 120,60 kr

Antal dagar/år 365

* Brinntid i energisparkalkylen utgår från kundens uppskattade anv. av området

Energisparkalkyl
Ny energispar anläggning
Objekt Tidaholms Ridklubb
Ansvarig EJ:s Elektriska AB
Datum 2020-12-07

Område Armaturtyp Antal Watt inkl reaktor Red. Faktor Red. effekt  Total effekt Brinntid kWh Ev styrning
Gamla ridhuset Kapslad IP65 Arkas LED 40 80 1 80 3200 4 12,80

G:a ridhuset boxar Kapslad IP65 LED 25 30 1 30 750 4 3,00
Fasadbelysning Pondus LED 14 30 1 30 420 10 4,20
Stora stallet Kapslag IP65 LED 27 55 1 55 1485 4 5,94
Stora ridhuset ALTUM BAS LED 33 151 1 151 4983 4 19,93

0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00

Summa kWh 45,87
Inget får skrivas i grått fält Pris / kWh 100

Summa Energikostnad 45,87 kr

Antal dagar/år 365



Energisparkalkyl Resultat
Energikostnad / år, befintlig anlägning 44 019 kr  

Energikostnad / år, ny anläggning 16 743 kr  

Energibesparing i kr / år 27 276 kr

Energibesparing i % 62,0%

co2 utsläpp / år i gram, befintlig anläggning 15 075  

co2 utsläpp / år i gram, ny anläggning 5 734  

co2 besparing i gram / år  9 341 * källa Naturvårdsverket 125 g/ Kwh

co2 besparing i % 62,0%

Befintlig Anläggning Ny Anläggning
44 019,00 kr 16 743,28 kr

61,96 38,04

44 019 kr

16 743 kr

Energikostnad i kronor/ år

Befintlig Anläggning Ny Anläggning

62%

38% 1

2

Besparing i % / år

15 075

5 734

co2 utsläpp / år

co2 utsläpp / år i gram, befintlig anläggning co2 utsläpp / år i gram, ny anläggning



Tabell drifttider * källa Ljus & Rum, Energiberäkning 

Reduktionsfaktorer Riktlinjer installerad effekt, eduktionsfaktorer för belysningsstyrning samt riktlinjer för årlig energianvändning per rumstyp
I tabellen anges:
1. Riktlinjer för installerad effekt
per rumstyp.
2. Energireduktionsfaktorer för
belysningsstyrning (reducering
av drifttid)
3. Riktlinjer för årlig
energianvändning (LENI-tal) per
rumstyp.

Informationen är hämtad från
Belysningsbranschens handbok
"Ljus & Rum", kap 10.
Riktlinjerna för installerad effekt
gäller under normala
förutsättningar och bör inte
överstiga värdena i tabellen.

Rumstyp
Riktlinjer max

installerad effekt
(W/m2)

Reduktionsfaktor
Manuell styrning

Reduktionsfaktor
Frånvaro-/

närvarostyrning

Reduktionsfaktor
Dagsljusstyrning

Maximal årlig energianvändning (LENI-tal) per
rumstyp (kWh/m2, år)

Manuell Frånvaro-/närvaro Dagsljusstyrning
KONTOR Cellkontor >10 kvm 10 0,8 0,75 0,56 20 15 8

Drifttid 2500h/år
Storkontor >12 kvm 12 1 0,9 0,77 30 27 21
Korridor 8 1 0,75 0,57 20 15 9
Pausrum större 10 0,7 0,86 0,82 18 15 12
Pausrum mindre 10 0,7 0,86 0,74 18 15 11
Konferensrum 12 0,7 0,71 0,77 21 15 11
Förråd 9 0,3 0,33 1 7 2 2
Trapphus 9 1 0,4 1 23 9 9
Garage (75-100 lux) 4 1 0,1 1 10 1 1

SKOLA Klassrum 12 0,95 0,79 0,82 23 18 15

Drifttid 2000h/år
Grupprum 12 0,9 0,89 0,82 22 19 16
Korridor 8 1 0,55 0,57 16 9 5
Aula 16 0,8 0,75 0,64 26 19 12
Uppehållsrum 10 1 0,6 0,82 20 12 10
Matsal 11 1 1 0,86 28 28 24
Kök 12 1 1 1 30 30 30
Kök/förråd 9 0,7 0,86 1 16 14 14
Personalrum <30 kvm 10 0,7 0,86 0,81 18 15 12

SPORTHALL Sporthall 16 1 0,7 0,84 64 45 37

Drifttid 4000h/år
Omklädning 7 0,7 0,86 1 20 17 17
Förråd 9 0,3 0,33 1 11 4 4
Kommunikationsytor < 3m höjd 9 1 0,75 0,71 36 27 19
Kommunikationsytor < 6m höjd 13 1 0,75 0,71 52 39 28

SJUKHUS Vård/patientrum, multifunktion 24 1 0,64 0,9 120 77 69

Drifttid 5000h/år
Vård/patientrum 10 1 1 0,75 50 50 37
Undersökning 500 lux 15 0,8 0,88 0,75 60 53 39
Operation 22 1 1 1 110 110 110
Korridor, normal samt städning 9 1 1 1 45 45 45
Korridor, multifunktion och OP-
avdelning 13 1 1 1 65 65 65
Väntrum 10 1 1 1 50 50 50
Kulvert 7 1 0,45 0,9 35 16 14

Källa: Ljus och Rum, kapitel 10. 
Se hela listan här: 



https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/inomhusbelysning/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/inomhusbelysning/


Effektförbrukning
Tabell ljuskällor
Alla värden är för en ljuskälla, armaturer med flera ljuskällor skall multipliseras med antal ljuskällor
Alla  HF ljuskällor användersig av don typ A2
Övriga ljuskällor ( EJ HF-DON):
Äldre armaturer använder sig av C-don ( dessa förbrukar mer effekt) 
Nya armaturer använder sig av B2-don
Både B2-don och C-don redovisas i tabellen

Stämplat på ljuskällan   Alla värden gäller för 1 ljuskälla
Ljuskälla Sockel Effekt  Effekt inkl A2-don Effekt inkl B2-don Effekt inkl C-don
Lysrör T8 G13 1x18 26 28

G13 (2x18) 52 56
G13 36 43 45
G13 58 67 70
G13 2x58 140

PL-lampa TC-D G24d   / G24q 10 16 18
13 19 21
18 26 28
26 34 36

2G11 2x36 86

PL-lampa TC-T GX24d / GX24q 13 19 21
18 26 28
26 34 36

2-D-lampa TC-DD GR 8-10q 10 16 18
16 23 25
21 29 31
28 36 38
38 45 47

PL-lampa TC G23 / 2G7 5 12 14
7 14 16
9 16 18
11 18 20

Cirkel-rör T9-C G10q29 22 30 32
32 40 42
40 48 50

HF- LJUSKÄLLOR Stämplat på ljuskällan

Ljuskälla Sockel Effekt Effekt inkl A2-don
Lysrör T5 G5 14 17

21 24
24 26



28 32
35 39
39 43
49 55
54 60
98 110
80 88

Cirkel-lysrör T5-C 2GX13-16 22 26
40 45 48W vid A3-don
55 61 65W vid A3-don
60 66 70W vid A3-don

PL-lampa TC-LE 2G11 18 19 26W vid B2-don
40 45
55 61
80 88

PL-lampa TC-TE 2GX24q 32 36
42 47
57 63
63 70
70 77

2D-lampa TC-DD GR10q 55 61

HPL-lampa (kvicksilverlampa) Sockel Effekt 15% Systemeffekt
50 1,15 57,5
80 1,15 92

125 1,15 143,75
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§ 51 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-04-21—05-25. 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-04-21 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter med 
anledning av covid-
19 

2021-04-27 1.8 Representation 

KOF 2021/44 
Beslut om extern 
representation med 
15 000 kr vid 
Frivilliggalan 2021 

2021-04-28 2.3 Bidrag till 
arrangemang 

KOF 2021/26 
Beviljat bidrag om 
3 500 kr till 
Klassbollen 2021 

2021-04-28 2.5 Startbidrag 

KOF 2021/53 
Beviljat startbidrag 
om 1 000 kr till 
Tidaholms Discgolf 

2021-04-28 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
Badhuset 
Forshallen med 
anledning av covid-
19 

2021-05-14 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
Badhuset 
Forshallen med 
anledning av covid-
19 
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2021-05-17 

 
 
 
2.1 

 
 
 
Öppettider 

Den öppna 
ungdoms-
verksamheten 
håller tillfälligt 
stängt 24-29/5, flytt 
av verksamhet till 
bibliotekshuset 

2021-05-17 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdoms-
verksamheten 
håller tillfälligt 
stängt vecka 26 
och 32, 
sommarkollo 

2021-05-24 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/61 
Beslut om 
undantagsregler vid 
avbokning av 
Tidaholms 
sommargård med 
anledning av covid-
19 - 1 juli till och 
med 15 oktober 
2021 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-05-25. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-04-21--05-25. 
 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms sommargård 

med anledning av covid-19 - 1 juli till och med 15 oktober 2021, 2021-
05-24. 

 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning av covid-
19, 2021-05-14. 

 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning av covid-
19, 2021-04-28. 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2021 ”Beslut om 
representation vid Frivilliggalan i samband med utdelning av kultur- 
och fritidsnämndens stipendier”, 2021-04-27.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-25 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
 
Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-04-21—05-25. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-04-21--05-25. 
 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms sommargård 

med anledning av covid-19 - 1 juli till och med 15 oktober 2021, 2021-
05-24. 

 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning av covid-
19, 2021-05-14. 

 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning av covid-
19, 2021-04-28. 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2021 ”Beslut om 
representation vid Frivilliggalan i samband med utdelning av kultur- 
och fritidsnämndens stipendier”, 2021-04-27. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-05-25 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade från och med 2021-04-21—05-25 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-04-21 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter med 
anledning av covid-
19 

2021-04-27 1.8 Representation 

KOF 2021/44 
Beslut om extern 
representation med 
15 000 kr vid 
Frivilliggalan 2021 

2021-04-28 2.3 Bidrag till 
arrangemang 

KOF 2021/26 
Beviljat bidrag om 
3 500 kr till 
Klassbollen 2021 

2021-04-28 2.5 Startbidrag 

KOF 2021/53 
Beviljat startbidrag 
om 1 000 kr till 
Tidaholms Discgolf 

2021-04-28 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
Badhuset 
Forshallen med 
anledning av covid-
19 

2021-05-14 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
Badhuset 
Forshallen med 
anledning av covid-
19 

2021-05-17 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdoms-
verksamheten 
håller tillfälligt 
stängt 24-29/5, flytt 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
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E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 
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av verksamhet till 
bibliotekshuset 

2021-05-17 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdoms-
verksamheten 
håller tillfälligt 
stängt vecka 26 
och 32, 
sommarkollo 

2021-05-24 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/61 
Beslut om 
undantagsregler vid 
avbokning av 
Tidaholms 
sommargård med 
anledning av covid-
19 - 1 juli till och 
med 15 oktober 
2021 
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Kultur- och fritidsnämnden 

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

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

DELEGATIONSBESLUT 
2021-05-24 
 
Ärendenummer 
2021/61 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Bengt Karlsson     
0706-80 20 05 
bengt.p.karlsson@tidaholm.se 
 
 
Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms 
sommargård med anledning av covid-19 - 1 juli till och med 15 
oktober 2021 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att erbjuda kostnadsfri avbokning 
för bokningar på Tidaholms sommargård med ankomst under perioden 
1 juli till och med 15 oktober 2021 samt att ordinarie avbokningsregler 
gäller om avbokning sker senare än en månad före ankomst. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen och p. 1.1 i kultur- 
och fritidsnämndens delegationsordning. 
 
Skäl för beslutet 
Folkhälsomyndigheten angav den 10 mars 2020 på sin hemsida att risken för 
smittspridning av covid-19 i samhället i Sverige bedöms som mycket hög. 
Därefter klassades covid-19 den 11 mars 2020 som en pandemi av 
Världshälsoorganisationen, WHO. Lag om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (SFS 2021:4) och förordning om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(SFS 2021:8) gäller till sista september 2021.  
 
Med anledning av oro för smittspridning av covid-19 har flera föreningar och 
verksamheter valt att avboka sina bokningar på Tidaholms sommargård.  
 
Med hänsyn till det rådande läget beslutade kultur- och fritidsnämnden den 18 
mars, 20 april, 8 juni och 11 augusti 2020 samt 19 februari 2021 att erbjuda 
kostnadsfri avbokning för bokningar på Tidaholms sommargård med ankomst 
under perioden 26 mars till och med 15 oktober 2020 samt 15 mars till och 
med 30 juni 2021. Det rådande läget har inte förbättrats och därför beslutar 
kultur- och fritidsnämnden att erbjuda kostnadsfri avbokning för bokningar på 
Tidaholms sommargård med ankomst under perioden 1 juli till och med 15 
oktober 2021 samt att ordinarie avbokningsregler gäller om avbokning sker 
senare än en månad före ankomst. 
 
 
Bengt Karlsson 
Ordförande 
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden 

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

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

DELEGATIONSBESLUT 
2021-04-28 
 
Ärendenummer 
2020/130 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Bengt Karlsson     
0706-80 20 05 
bengt.p.karlsson@tidaholm.se 
 
 
Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning av 
covid-19 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga stängning av Badhuset 
Forshallen för allmänheten till och med 16 maj 2021. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen och p. 1.1 i kultur- 
och fritidsnämndens delegationsordning. 
 
Skäl för beslutet 
Folkhälsomyndigheten angav den 10 mars 2020 på sin hemsida att risken för 
smittspridning av covid-19 i samhället i Sverige bedöms som mycket hög. 
Därefter klassades covid-19 den 11 mars 2020 som en pandemi av 
Världshälsoorganisationen, WHO. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller till och 
med den 30 juni 2021 (HSLF-FS 2020:12). Lag om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (SFS 2021:4) och förordning 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(SFS 2021:8) gäller till sista september 2021. I Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2) finns kompletterande 
bestämmelser. Skärpta regionala rekommendationer för att minska 
smittspridningen i Västra Götaland gäller fram till 2 maj, men kan komma att 
förlängas. 
 
Regeringens rekommendation om att alla ej nödvändiga kommunala 
verksamheter bör hålla stängt upphörde att gälla från och med 18 april.  
 
Bedömningen är att Badhuset Forshallen ska hålla stängt för besökare tills en 
tydlig nedgång av antalet nya fall av covid-19 i Tidaholms kommun 
rapporteras. Tidaholms simsällskap kommer att kunna hålla träningar för barn 
och unga födda 2002 eller senare och skolan kommer att kunna bedriva 
simundervisning. 
 
 
 
Bengt Karlsson 
Ordförande 
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden 

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

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

DELEGATIONSBESLUT 
2021-05-14 
 
Ärendenummer 
2020/130 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Bengt Karlsson     
0706-80 20 05 
bengt.p.karlsson@tidaholm.se 
 
 
Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning av 
covid-19 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga stängning av Badhuset 
Forshallen för allmänheten till och med 31 maj 2021. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen och p. 1.1 i kultur- 
och fritidsnämndens delegationsordning. 
 
Skäl för beslutet 
Folkhälsomyndigheten angav den 10 mars 2020 på sin hemsida att risken för 
smittspridning av covid-19 i samhället i Sverige bedöms som mycket hög. 
Därefter klassades covid-19 den 11 mars 2020 som en pandemi av 
Världshälsoorganisationen, WHO. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller till och 
med den 30 juni 2021 (HSLF-FS 2020:12). Lag om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (SFS 2021:4) och förordning 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(SFS 2021:8) gäller till sista september 2021. I Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2) finns kompletterande 
bestämmelser. Skärpta regionala rekommendationer för att minska 
smittspridningen i Västra Götaland gäller fram till 6 juni, men kan komma att 
förlängas. 
 
Regeringens rekommendation om att alla ej nödvändiga kommunala 
verksamheter bör hålla stängt upphörde att gälla från och med 18 april.  
 
28 april beslutade kultur- och fritidsnämnden att förlänga stängning av 
Badhuset Forshallen för allmänheten till och med 16 maj 2021. 
 
Bedömningen är att Badhuset Forshallen ska hålla stängt för besökare tills en 
tydlig nedgång av antalet nya fall av covid-19 i Tidaholms kommun 
rapporteras. Tidaholms simsällskap kommer att kunna hålla träningar för barn 
och unga födda 2002 eller senare och skolan kommer att kunna bedriva 
simundervisning. 
 
 
 
Bengt Karlsson 
Ordförande 
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/44 

§ 36 Beslut om representation vid Frivilliggalan i samband med 
utdelning av kultur- och fritidsnämndens stipendier 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar om extern representation med 15 000 kr vid 
Frivilliggalan 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun delar genom kultur- och fritidsnämnden vartannat år ut tre 
stipendier. De senaste åren har detta skett i samband med Frivilliggalan som 
arrangeras av det Lokala Folkbildningsrådet där kultur- och fritidsnämnden är 
en del. Till Frivilliggalan bjuds personer som arbetar ideellt in till en kväll med 
god förtäring, umgänge och inspiration där stipendieutdelningen är en av 
höjdpunkterna. 
 
2021 är det åter dags för Frivilliggala och utdelning av kultur- och 
fritidsnämndens stipendier. De tre stipendierna som vartannat år delas ut är 
kulturstipendium, fritidsstipendium och föreningsledarstipendium. 
 
Deltagarna representerar en bredd av föreningslivet där bredden förstärks av 
stipendiernas mångfald. Kvällens fokus ligger på det ideella engagemanget, 
på alla de personer som tillsammans gör tusentals ideella timmar på kvällar 
och helger. 
 
2019 gjordes galan om från att ha hållits på Saga till att hållas i 
bibliotekshusets stora sal. Galastämningen maxades och det blev en fullsatt 
guldkväll att minnas. För underhållning, prat och mat stod lokala personer och 
företag.  
 
Tidigare år har en ansökan på 30 000 kr gjorts hos Folkhälsorådet för att 
kunna genomföra galan. När galan nu är ett återkommande arrangemang är 
detta inte längre möjligt. Det Lokala Folkbildningsrådet måste därför hitta nya 
vägar för att bland annat finansiera förtäring vid Frivilliggalan.  
 
Frivilliggalan lyfter det ideella arbetet som sker både i föreningar och i 
organisationer. Då kultur- och fritidsnämndens verksamhet i stor utsträckning 
riktar sig till just denna grupp skulle finansiering av extern representation 
(förtäring) vid Frivilliggalan visa på nämndens engagemang och vilja att 
uppmuntra till fortsatt ideellt arbete.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta om extern representation 
med 15 000 kr vid Frivilliggalan 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-27 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Representation vid Frivilliggalan i samband med 

utdelning av kultur- och fritidsnämndens stipendier”, enhetschef kultur 
Johanna Andersson, 2021-04-12. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/1 

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

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

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

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

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

Pema Malmgren, 2021-05-25. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling maj 2021, 2021-05-20. 
 Kommunstyrelsens beslut § 108/2021 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun avseende mars månad år 
2021”, 2021-05-05. 

 Helårsprognos mars 2021 (Tidaholms Kommun), 2021-05-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 101/2021 ”Beslut om antagande av ny E-

strategi”, 2021-05-05. 
 E-Strategi, 2021-05-12. 
 Handlingsplan – Digitalisering, 2021-05-12. 
 Utlysning av statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra 

lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år 2021, 2021-05-10. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 50/2021 ”Beslut om rapport över 

motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 
2021-04-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats”, kommunsekreterare Karin 
Hammerby, 2021-03-04. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 49/2021 ”Beslut om rapport över 
medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder”, 2021-04-
26. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport medborgarförslag/e-förslag som 
har beslutats av nämnde”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 
2021-03-04. 

 Svarsformulär personuppgiftsincidenter år 2020, 2021-04-28. 
 Skrivelse från Sensus angående granskning av 2017-2019 års 

verksamhet, 2021-04-23. 
 Skrivelse från ABF Skaraborg angående granskning av 2017-2019 års 

verksamhet, 2021-04-23. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling april 2021, 2021-04-22. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-25 
 
Ärendenummer 
2021/1 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
 
Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Nyhetsbrev från regional utveckling maj 2021, 2021-05-20. 
 Kommunstyrelsens beslut § 108/2021 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun avseende mars månad år 
2021”, 2021-05-05. 

 Helårsprognos mars 2021 (Tidaholms Kommun), 2021-05-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 101/2021 ”Beslut om antagande av ny E-

strategi”, 2021-05-05. 
 E-Strategi, 2021-05-12. 
 Handlingsplan – Digitalisering, 2021-05-12. 
 Utlysning av statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra 

lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år 2021, 2021-05-10. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 50/2021 ”Beslut om rapport över 

motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 
2021-04-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats”, kommunsekreterare Karin 
Hammerby, 2021-03-04. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 49/2021 ”Beslut om rapport över 
medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder”, 2021-04-
26. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport medborgarförslag/e-förslag som 
har beslutats av nämnde”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 
2021-03-04. 

 Svarsformulär personuppgiftsincidenter år 2020, 2021-04-28. 
 Skrivelse från Sensus angående granskning av 2017-2019 års 

verksamhet, 2021-04-23. 
 Skrivelse från ABF Skaraborg angående granskning av 2017-2019 års 

verksamhet, 2021-04-23. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling april 2021, 2021-04-22. 

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

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



From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Thu, 20 May 2021 12:06:58 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling maj 2021

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev maj 2021 
   

   

Nu inleds kraftsamlingar för omställning av Västsverige i hållbar 
riktning 
 

Ett drygt år präglat av pandemins 
påfrestningar har även omfattat mobilisering 
inför omstart och omställning mot ett hållbart 
och konkurrenskraftigt Västra Götaland.
I februari antog regionfullmäktige den 
regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030. 
Nu blir den vår omställningsagenda för vägen 
ut ur krisen.

Månadens nyhetsbrev ägnar sig nästan 
uteslutande åt de prioriteringar vi enats om 
att kraftsamla kring i Västsverige de 
närmaste fyra åren; elektrifiering, 
digitalisering, cirkulära affärsmodeller och 
fullföljda studier.

Ni är välkomna att delta i de uppstarts-konferenser vi arrangerar de närmaste veckorna för 
gemensamt ta nästa steg i arbetet. 

I veckan antog regionfullmäktige det nya trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025 som ska 
bidra till en omstart för att öka det hållbara resandet efter pandemin men som också betonar 
behovet av att bättre koppla ihop olika färdsätt för att skapa ett hållbart transportsystem; 
gång, cykel, samåkning, eller att ta elbilen till en pendelparkering.

 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=z6_w1z7LDKdY7pDf_lpgiMAjaKzuF9W__6TxuC4zPgqVdDgDP0dXnwrsR0zC9zWC3Wrf0Je3sZN-vYH1jrjTow4pk0tfMOBP25Y0FxeFTFQu-jUO26QLqG8silADlgl6WgShY97jefUsUYTUdg1wb0OR_rgOMOut9ht9UIL0WjgHrbJ1YciRtvWdQFie4DJ5DdQV44UWTpDUXfSdIoe9YebuS59XuI5dsxa-vlPEs9WFm5j8xTp_4YfdU_2bEGwtLwOuttYtWgLu1k-hLG8yfeLTj9fTuTy4EiJzpGewS_o


Trafikförsörjningsprogrammet blir ett av flera viktiga verktyg för att genomföra den regionala 
utvecklingsstrategin, och en grundsten för att skapa hållbar tillgänglighet och knyta samman 
hela Västra Götaland.

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Missa inte uppstartskonferenserna för de fyra kraftsamlingarna 
 

 

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fyra tvärsektoriella kraftsamlingar - elektrifiering, 
digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Att dessa fyra valts ut är ett resultat från 
den breda dialog som skedde när strategin togs fram. En kraftsamling innebär att vi tillsammans 
lägger extra fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete inom området under fyra 
år, 2021-2024.

Under 2021 pågår ett arbete med att ringa in och rikta kraftsamlingarna till de områden där vi 
gemensamt ska verka för att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft i omställningen. 
Uppstartskonferenserna är en möjlighet att medverka i arbetet. Välkommen att anmäla dig nedan!

Läs mer om de fyra kraftsamlingarna
   

   

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=R2o2R_RdhEWmva0lhxo8qFQ9nW1aRHqPPDU1jv67RWstjzeMyXVPk2zDj8uJ9LtpUQ8SnVekOTMFIrgfh0mL1j5T33q1wo3iTzIxC7h5RR5HqBrV4ar9tF9gNvy0Cc3fK-XgTE-Z9bfnO8fNguvnl8H_tgxvDeRmVr4qhQ9Pm9zxdoGXDKInji6AsTp83tuIvIypG18ElsD63okZleSVyZW6uzv1PvvRusphdPr7BPmYf_WHzO8CACXkOzVXqBU0XbPGJYOAoC7tpYmtzCHNow26ThDyrkj60pVhnt-eQMw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=R2o2R_RdhEWmva0lhxo8qFQ9nW1aRHqPPDU1jv67RWstjzeMyXVPk2zDj8uJ9LtpUQ8SnVekOTMFIrgfh0mL1j5T33q1wo3iTzIxC7h5RR5HqBrV4ar9tF9gNvy0Cc3fK-XgTE-Z9bfnO8fNguvnl8H_tgxvDeRmVr4qhQ9Pm9zxdoGXDKInji6AsTp83tuIvIypG18ElsD63okZleSVyZW6uzv1PvvRusphdPr7BPmYf_WHzO8CACXkOzVXqBU0XbPGJYOAoC7tpYmtzCHNow26ThDyrkj60pVhnt-eQMw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=FWljxokk3JcJDTj0Z9YTVAYSQmEdLKSpz9_xKvZphVLq4-MyqKpro0FT7vR9L5FudPgJMJ3CbXHuULPLFjvlrl8zcjFPLy7GhMrCO546kaej-pGtwC6_2KcyTna3YGzVdRfr3dbs1Y1FDzqFecIw1TsIBWbGADf-RgF8-VGkk5Ikot30pRRfiQVLZCK35O1SDvUgDnY_craj0TKbtLZwd4tuCLHtPZOMfRv6uvh-7XeRTb5U6mLRBagxRb_7xW59kyGp9GoKuvodZ8XGjB0J11jNpMXp0K18VkmKHJgC4ZQ


►Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Uppstart Kraftsamling fullföljda studier 27 maj 
 

 

Tillsammans sätter vi fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete kring barn och 
ungas uppväxtvillkor och förutsättningar för att fullfölja sina studier. Dagens innehåll är:
- Kraftsamling fullföljda studier – område, avgränsning och nuläge
- Dialoger kring respektive organisations uppdrag och samverkansbehov
- Förutsättningar, arbetsformer och nästa steg för kraftsamling fullföljda studier

Anmälan Kraftsamling fullföljda studier torsdag 27 maj, kl. 13.30-16.00 

Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, Göteborgsregionen GR, och Överenskommelsen mellan VGR och det civila 
samhället är medvärdar.

   

   

►Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Uppstart Kraftsamling digitalisering 2 juni 
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=NpOBaOLif5VQlcfwD_2HDuPpOSsFaV9qxaWOK89ml-q08yjip5rCH88SkJ78CNh70Je0F8LH9L2_S0u-Qd1yTZfgHyHUi5H9j7K0TwjU27nIJG3tGyKFhlsWZTQIvU62aiGZzN62ilkNGQbuLatP9XLmiVlsvebHbvbF3guIqHmnW3ISi6Zgqfe7WxgQllvFvH1E_zbQ3A7w60LcXeKy_AzTjVji9cT8QKho-S8jhx6ocGyq9AzmQzydqq20L0oRskU3JuEDUb3DddejzPpPa27iVjVXjpgvoNhumUvJjR4


 

Digitalisering genomsyrar alla delar av VG2030 och innebär stora förändringar i hela 
samhällssystemet. Vi vill tillsammans med er ringa in vad en kraftsamling inom digitalisering innebär 
och vad alla kan bidra med från olika perspektiv.

Vi har planerat för en välfylld eftermiddag med fokus på:
- Näringslivets digitala omställning
- Kompetens och lärande
- Data, AI och innovationssystemet
- Grundläggande förutsättningar för digitalisering

Anmälan Kraftsamling digitalisering onsdag 2 juni, kl. 13.00-16.30 

Fyll gärna i vår enkät om digitalisering fram till och med 21 maj.
Resultatet kommer att kort redovisas på konferensen.

RISE är medvärd
   

   

►Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
Uppstart Kraftsamling cirkulära affärsmodeller 3 juni 
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=EQhDvvEB9O-Rw733aPtLCsktLGvZ-lxGsFLa1Zv0yLzdKDZQXwwFrzNERR6SqjhZu8oBsLRsV0H7LoFOI6k0pA7w6t_0SOrYJZBVoFtEl6WYlggNwpeBQHp2sBdJqMEAgvM0A1InBee-Dcp44Y2KMEtqk1d49gGTJaCxCHD94Nj5SCFAnujIGdfCX8RUi7we1c5TjFfnQuoU89jyVWBFjNlHmUd81Yni8uxE4xuSG9VnQtwUft-8SIzImQXdzBBGwcpXr81OeV0HZA3yAxjAoesMm06aWAbGH1ej23Ht0VA
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=CX1Y9faKDChodtt3ydcADaIyAoD_MszDlN8LkWFCGthYIuSDK9_CsbCAABvwJEYYlcrjOBj0zDUd6v92t0K5oHobrtTbSM_JUEUCWM2zIqFcZPnzLRpUKz3Z4hiIsm2fMPkfC3o8pYWslW-3i5NARPlX-RvqQIs1XyBv5SmJW2aUD5gVFgd02Lb9if3i5LwiyXDgauoK9klkEDRn87Rr48McO55fRAk8S0xC3XuxOndqYdT9JBqkai9gUd2bd_8PDqoEQ99IbVd5xChjwo0xDiTTpbvvOCM5U_T4RLR4bFk


 

Vi ger en introduktion till området och förståelse för hur arbetet med affärsmodeller kan 
innebära ett skifte och en uppväxling av många hållbarhetssatsningar i Västra Götaland.

Vi lyfter också fram goda exempel från olika branscher där cirkulära affärsmodeller haft 
betydelse. Arbetet med cirkulära affärsmodeller är en förutsättning för att skapa ett nytt 
synsätt i verksamheter där nya cirkulära flöden och material skapar långsiktig hållbarhet och 
lönsamhet. 

Anmälan till Kraftsamling cirkulära affärsmodeller torsdag 3 juni, kl. 9.00-11.00

Science Park Borås är medvärd.
   

   

►Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Uppstart Kraftsamling elektrifiering 17 juni 
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=Wla7fqmEaB2AXC4kuDGmPLftoPabjAEQy0Zys6X1c5aVJqeG8Q5qoh8ucSSIals2HUWtWSNhOQfKgEByQJtJTV7wTbaiWDRtpGEONYP4nPlTW1dWGAbZVsp6Bb8al7VPd8onsXrxNba8hFbOhLYfYADr6VF13xtA2J5ovgyAROjpNH_nx4_uKX_fvbbopMcEoLPCceU_kgTJsBreFwRnes4rOA2ZDzJrNVqLDdPCd5Q6thTOgmMP_pxbpGie_Tcw2GnQFD97Q06olXt7j5xqwO4OcdxcAmr1OnmaVNAM3JE


 

Tillsammans mobiliserar vi för en omställning från fossil energi till el, från elproduktion och -
försörjning till kompetens, användningsområden och infrastruktur. En bred elektrifiering av samhället 
är en viktig del av strategin. Därför är det nu dags att samla aktörer som kan bidra till en omställning, 
för att gemensamt driva på utvecklingen och möta den potential elektrifieringen har för samhälle, 
industri och vårt klimat.

- Ta del av den senaste utvecklingen i Västra Götaland och omvärlden
- Hör företrädare för akademi, industri och politik diskutera utmaningarna
- Medverka i diskussion om vad vi tillsammans behöver kraftsamla kring

Anmälan till Kraftsamling elektrifiering torsdag 17 juni, kl. 9.00-12.00

Innovatum Science Park, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, RISE och Science 
Park Skövde är medvärdar.

   

   

►Kollektivtrafik

Det nya trafikförsörjningsprogrammet – en omstart för att öka det 
hållbara resandet efter pandemin
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=zB0SxLa55Fe8Excpl2Wrqk7cJZvhRVs8V6LPmHUf5bUAK6LadkTY0JErqfqdkobWZgTOmjqjMtOglDtyUXpt5DscYPM7TusBe6u5guX6mvDj2jWnR3euD7QAo4PqqRZ9Ewr0Xl41WKqTCv7dvKtbvOoGHIvhaT5lkrxlNfpBk-aZrXNdpIbi3fFv47MRsgg_HlgIQO1EfSIomi99qpJLoY69qw6clec5o91ArytOQKB8cWF0ZynFec2Dk7Coodh_BYO93XOXcTn5N3M_mV8FB7kbEkmDEB7k3Td_p5yDWgY


 

Foto: Thomas Harrysson
 

Regionfullmäktige antog på tisdagen ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2025. Fokus 
för kollektivtrafiken 2022 är att återstarta Västra Götaland i en hållbar riktning. Målet är att fram till 
2025 återta antalet resor med kollektivtrafik, cykel och gång, så som det såg ut innan 
coronapandemin, samt att återta kollektivtrafikens marknadsandel kontra bilen.

- För att lyckas behöver vi fortsätta att anpassa kollektivtrafiken utifrån resenärernas krav på komfort, 
snabbhet och tillgänglighet. Samtidigt som vi måste anpassa oss efter nya resmönster och de nya 
behov som har uppstått. Ett första steg är att underlätta för dem som reser regelbundet men inte 
varje dag, säger Ulrika Frick (MP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen 2021-05-18
 

   

   

► Västsvenska paketet

Hisingsbron - Göteborgs nya älvförbindelse har öppnat
 

   

► Laddinfrastruktur

Publik kvartersladdning för elbilar med fokus på hyresrättstäta områden 
i Västra Götaland
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=vb8hyzIDeRB_u4u6_CiZQ3xmJwnNFxDXYniVrOedEv53K5o2OJfwYBMrAMI1E5RpdFv96VOYJoSpmQ6nsk4Pz3PVqgWvZzeWae7mzPEn4agX1XcvcQHiL_3Nh1Ma27sDVfh7FBYWWIHebSktCMOYew_aYVmcCnfmzhHuHSjU9yHpcLPfownQQCa0Z2nZnlqoqLxMcJZ3mHha157Qxby1c3UjcsljHrsUPn4d1Y95CY280VlP8iQHv4U0ff7d3uwR8Q0lU0FIUdPJsBHx_cpM5imxQgmsaSyi_QwnVp-sZNg


 

Den 9 maj öppnade Hisingsbron som är ett av infrastrukturprojekteten inom Västsvenska paketet. 
Den ska ersätta Götaälvbron som stod färdig år 1939 och ska rivas innan sommaren 2022.

Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, 
Göteborgsregionen GR, Landstinget Halland, Västtrafik, och Trafikverket som är huvudman för 
projektet.

Nu öppnar Hisingsbron

Stadsutveckling Göteborg

Västsvenska paketet
   

 

Västra Götalandsregionen ger ekonomiskt stöd för utveckling och etablering kvartersladdning i 
samverkan med ett antal energi- och bostadsbolag. Först ut är områden i Göteborg och Partille, men 
fler är att vänta runt om i Västsverige.

Kvartersladdning innebär att boende och besökare kan ladda sin elbil på publika laddstationer i 
anslutning till bostadshusen.

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen 2021-05-11
   

   

► Megaregioner

Lanseringskonferens för OECD-pappret ”Building Northern Europe as a 
green megaregion”
 

 

Den 11 juni håller STRING-samarbetet där Västra Götalandsregionen ingår konferensen ”Building 
Northern Europe as a green megaregion”. Vid konferensen kommer ett strategiskt papper framtaget i 
samarbete med OECD att lanseras.
Målet med partnerskapet mellan STRING och OECD är att staka ut vägen mot visionen för hur 
STRING:s geografi från Oslo-Hamburg ska bli en grön megaregion i norra Europa, och ett exempel 

   

► Regional fysisk planering

Regional fysisk planering - uppföljning av remisskonferens Västra 
Götalandsregionen
 

 

Frågan om hur kommunerna, kommunalförbund med flera ser på att Västra Götalandsregionen 
skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen, och bli ett regionplaneorgan enligt plan- 
och bygglagen, är på remiss fram till september 2021. Den 29 april höll Västra Götalandsregionen en 
digital remisskonferens som ett första steg i detta samtal.

Reväst följer den 25 maj upp remisskonferensen med ett webbinarium där vi lyfter frågor som: Vad 
ger regional planering för vinster, och vilka är utmaningarna?

Vi gör en europeisk utblick – vilka erfarenheter finns? Och vi undersöker Västsvenska erfarenheter 
av regional fysisk planering. Hur kan den stödja den kommunala fysiska planeringen?

Mer information om remissen och remisskonferensen 

Anmäl dig här
   

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=6YnbGe7Yt1RBihepv2tIuqu73zTcDVINnm21iqbxVhBy8a_GEbR7I4RsA0T0kiMmdtc1dxUSl4oNUAbqlbhbKvL5JaOM8PszHIgc03suD22F0FO0k36BqEJYGk7yrJ8B9LfSpTjIYP173qw8Q1YBN8qGbP_GwiATjh83D-n2UAVE-oeoXoWS8V94-ezpXwvKMNoOS9l5mQa7SOnsB3nrdyaL7BK06mE49PeBbC1om-ceIhQwO7Gpu78nSeV9y8rCKMjce3ktVMsUattbwn7bhP8wmYu11-fKr_P5gZjN5ho
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=7xaEuiHPfyWSydlZ7iubzy4i2n_qd78ii1qe8Jv0k316MyoLLZqicnrE3egY77rHJDmfb9qYe2sz9uGv9H-YKxUqbrs_KnakgmEDQkezqZ7WTcVzERrGdRJfkjWl4XiP7F4OZfT1PSnAJ-ahWqMq5DTqiZ5XgtJB35hhP23TGJ2JcTJ5uQvJ3bbvfT4r_8sakh_QWleZyNtNmHkRGSAk0egsKiQZRvT_AABVNcL-qyJoSP2F4zu8AnetC67zn_7qaBwxeHC2hCC3_rG8iJFy2glHwNjKBVUdGe_pH8ZDiqk
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=6qhEvzyHWv99jb23Si8WWGFD7jlpd9EA0u4V-cu-vohComvRg2uk6Q7xBJnKDbRY6wRnc4PXL0ziFpZ3BT2KMDqcXtjEfRkJ1YjBqzMChbZ_YUsPrC51V1UblQbbasht6rQC75FhZU0hDvt4vG_ApJMT_BWrnkzCQZivoXT7BDrv6MYGcEiOLqPPLrt_qKVlPNH9BrQb3AVseD-HCRccYW8f8ZeLdboDJ4pL-egfSbfb7-p9BgZ3jZh4oY1QBjcydLiiFOS9JZgvFrNJeFGuPpYYLbRwYYSEbI_fModuXg8
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=YJYWEkxEDrzuSb3q7h-zsrrpL8olqqkKvD_Gt7KC8_xX9VsfGdVMpD14okYk_0I00kqoy3j0UtA-LHUMU0quKNWF_ijHBXI0362MAcTW62VEMeZpwWseCaGXEKv4jlT4BZG4WsSlrNcBfEnS5wNU29vtyy5V5KhdaBujKLSu_aIXuAenMwio3UZNx4dNoBC5l6QAAyJmVNArH4bn9g0PWRprq7IBI0HYMRmdLR8PDlAiQxl3amljsrZ6rXLSbyQvvJaqZ49nJndTHp2iju14LUi05h-sywz_3nPVP-qF2i4
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=Xu2Td3iRBEafhJ86MHx-4thXvnw4GciU1pcZCkNQ_MX2vJmPTFYfg70s6QC9Yri9RjoA8zSCz3IJR9wjsJ-EXQnOCplJBAutVxYVLp9Dn_9d2609CMsiNDiEWK6Kp1IcX61ZiWXFQfVc8va2mmcHhBsOJHn7tuDxGS19liWc73pkRXTBelbat6XnW2oc_xo4P4kJG31swhYfKCHdMtzEgsiArTasIN3IQ-Ue4KZHDG1rl1wP1oGwb71dpfhVgAWiAJQde2ARxtzWrcpQRlEqlAuiQJ0h4MDA8Pua2G1ples
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=CDqQ1zrQWl_-Y-v7xTMtxmIod9o2lmJhAwV7DAN-HL-nVEisJ-FnF9nuabB84xdXJqdUdhxzdlZnOzLxYZcLVDZtUo7lJuUrowIpDKsj7C2t7tmMAJB66UEwqTSFcdtEpI_tNNMEu1iP468NuqxxRrxvKAdWT9W1ZX1lDYpsE83ZPAGUpDooeJMVeJjSnChPwXYqeedhrRklsb7nBZzP_TtdtjM3zPeOKzUnp4Ykx8PZ9PZyCrdktey1qmOutTj4hwvjl8n4IRJo5WGxOi16dObqHLq1XkM2NqzHU6Pmsyk


för omställningen globalt.

Talare vid lanseringskonferensen är bland andra statsminister Stefan Löfvén och näringsminister 
Ibrahim Baylan.

Välkommen att anmäla dig 
   

   

► Klimat

Öppet brev till riksdagsledamöter om konsumtionsmål
 

 

Företrädare för Klimat 2030 har skickat ett öppet brev till riksdagsledamöterna i miljö- och 
jordbruksutskottet samt alla västsvenska riksdagsledamöter. I brevet delas västsvenska erfarenheter 
av arbete för en klimatmässigt mer hållbar konsumtion genom bland annat cirkulära affärsmodeller.

Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen och Monique Wannding, chef 
miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen Västra Götaland vill starkt rekommendera riksdagens 
partier att utarbeta ett nationellt mål för minskade konsumtionsutsläpp.

Öppet brev till riksdagsledamöter om konsumtionsmål
   

   

► Hållbar konsumtion

Ny hållbarhetscertifiering för interiörer 
 

 

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny certifiering för inredningsprojekt. Hållbar Interiör är den nya 
miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokaprojekt. Syftet är att 
erbjuda ett verktyg som underlättar hållbara inköp av inredning och en certifiering som säkerställer 
att ett interiört projekt har skett på ett hållbart sätt.

Västra Götalandsregionen medverkar i projektet som ska pågå under två år och som har fått stöd 
från Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.
En lång rad arkitekt - och möbelföretag och branschorganisationer med flera medverkar.

Ny hållbarhetscertifiering för interiörer
   

   

► Social hållbarhet

Teckenspråket fyller 40 – ”Jag föddes i rätt tid”
 

 

För 40 år sedan var Sverige först i världen med att erkänna teckenspråket som dövas förstaspråk. 
– Jag föddes i rätt tid några år efter 1981 vilket betyder att jag under hela min uppväxt alltid har 
kunnat använda teckenspråk, säger Tobias Engström.

   

► Kompetensomställning

Strömstad hårt drabbat av pandemin – får hjälp att starta om
 

 

Foto: Michael Skärström
 

Norrmännens köpkraft har länge varit bränslet i Strömstad. Sedan kom covid-19 med en stängd 
gräns och en våg av varsel. Nu får kommunen hjälp att ställa om och satsa på nya näringar.

Som enda kommun i landet har Strömstad fått 3,5 miljoner kronor i omställningsstöd av Tillväxtverket 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=cNnOoZpyCVL561dFUCOBLD80P1UjgCei-T1AwCP6q14AJxH24QaUIx0GkMlaTmDKjGXsFtynxtf2BE-7z_hfeGfamXhdieYXTOBIZCLon2bNOf_zFXMywaFonUhJQpjfPJG2Jhq0M7GRGCu4InawAsCmhiWv0mq1bZzGNjeJMC3VE-rpC5NeeHjrtjh5kJd-qS_i3VNMDAuB_KCBVwAMmeacGCwCmlh1Y_rAv6QwHbySjEHjjd0RMIXW9jrCmYOycGfexmplQQuc261UT05MBqtsEOyWesj9NyWnLQBgESA
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Tobias Engström, som är aktiv i Västra Götalands dövas länsförbund, är född och uppväxt i 
Gullspång som ensam döv i familjen. Tobias föräldrar och även några släktningar lärde sig 
teckenspråk så att de kunde kommunicera med varandra.

– Hade jag varit född tio år tidigare hade mina föräldrar inte fått lära sig teckenspråk, det är en 
jättestor skillnad på bara några år, säger Tobias Engström.

VGRfokus artikel Teckenspråket fyller 40 – ”Jag föddes i rätt tid”
 

   

och Västra Götalandsregionen (VGR). Pengarna har gått till att starta ett omställningskontor. 
Satsningen görs i samverkan mellan Strömstads kommun, Västra Götalandsregionen, andra 
myndigheter, näringsliv och lokala intressentföreningar.

VGRfokus artikel Strömstad hårt drabbat av pandemin  – får hjälp att starta om
 

   

   

► Covid-19

Att leva länge och väl - Välbefinnande globalt och i Västra Götaland i 
pandemins spår 
 

 

Fler invånare med negativa känslor som oro och ängslan, ökat välbefinnande bland de äldsta och 
minskat bland yngre generationer samt en arbetsmarknad där många yngre och de med mer 
tillfälliga anställningar drabbats hårdast. Det är några resultat – alla inte helt väntade  – som 
presenteras i en ny rapport kring utvecklingen av välbefinnande under pandemin och som gäller 
såväl globalt som i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionens nya rapport innehåller en genomgång och diskussion av utvecklingen av 
invånarnas syn på sitt välbefinnande, med data och analyser från bland annat FN:s World Happiness 
Report 2021 vilka jämförs med utvecklingen i Västra Götaland. 

Länk till rapport: Att leva länge och väl - Välbefinnande i Västra Götaland och globalt i 
pandemins spår
 

   

   

► Covid-19

Kulturen i Västra Götaland nystartar – vill kroka arm med näringslivet
 

 

Under presskonferensen den 6 maj sträckte kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD) och 
kulturchef Katti Hoflinut en hand till näringslivet och bjöd in dem till dialog och att vara en del av 
återstarten av kulturlivet.

Kultursektorn har haft ett tufft år sen corona-pandemin nådde Sverige. Framförallt är det 
scenkonsten som har drabbats av publikbegränsningar, förlorade arbetstillfällen och ekonomiska 
förluster.

I höst planeras ett kulturting som en nystart och Västra Götalandsregionen (VGR) har förstärkt de 
ekonomiska stöden.

VGRfokus artikel Kulturen i Västra Götaland nystartar – vill kroka arm med näringslivet
   

   

► Covid-19

Satsningar för näringsliv och samhälle med anledning av 
coronapandemin
 

   

► Covid-19

Analyser om pandemins effekter på Västra Götaland
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https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=04jJWR_-6KHZc90B7_4g1WbsfCXFHHiaFN6XU8DmZTqL2DhUXUDYfRmgL9Dpnmaqa1umE4uUCg4tGCXDtf3Ao1HZt1vrxPJqshx3Qaa9VedIFCB_OHXeCNXvSX1zCHCRtgewwhqO3gY188Di-iyYys5QiIGigiDH8p50rkQsnXwfvfu3pwBoaIS5dfr9Gc01bG9Vpze30T3us74v8tZWtbDKXf9jOl2Yy4VdrHQdn6o-Kx8N2VyYnSypshwDXWBNRo-LvqpEnJPrITihG47UxJ3P57Cez67RgmzsNkxJqXw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=wk2WEdLlRgUAUkia2Kw2BmMDUPtU7dEhTPpgtARtUEagvKjsR1FHrxu0UOjAsK5JybxO7THyX3Gv449SzDW5hJNRJBucd1DvwMvl7PZt4N1YBNPkSA7KXRPsfyOgq8iqeTAAbEeKM7XO6aUvNo3FrGe19480e3n6sdhREbYfzMYncr7UO-OsPpnDo3GtUQNsrAak5V1IJRZF-XR2V6IfRDefCMCFN9zqcG30FChdF-c2_AFbZDIeQ8aMiw8aIzktQ0G4qEHN5RTlLRIsekXgrNpRRSWoZOZ12J4ouxCg9_w
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På Västra Götalandsregionens (VGR) webbplats finns information om samverkan, stöd och insatser 
till partner, projektägare och näringslivet med anledning av coronapandemins konsekvenser på 
ekonomi och samhälle.

www.vgregion.se/rucovid19

På VGR:s webbplats finns också en särskild sida med information om covid-19 och dess inverkan på 
kulturella näringar och föreningsliv med flera.

www.vgregion.se/kulturcovid19
   

 

Här kan du ta del av rapporter och analyser om den ekonomiska situationen, interaktiv statistik om 
antalet varsel och ett urval av de senaste arbetsmarknadssiffrorna. 
Uppgifterna som kommer från Arbetsförmedlingen uppdateras varje måndag.

Till Västra Götalandsregionens enhet för samhällsanalys och samlad information om 
effekterna av covid-19

Konjunkturläget i Västsverige

Till Konjunkturrapport (den senaste från kvartal 4:2020) 
   

   

På gång
 

20 maj Första året med digitala elevhälsoenkäten – erfarenheter från Uddevalla
25 maj Reväst Regional fysisk planering - uppföljning av remisskonferens Västra 
Götalandsregionen
27 maj Kraftsamling fullföljda studier
2 juni Kraftsamling digitalisering
3 juni Kraftsamling cirkulära affärsmodeller
11 juni STRING - om norra Europa som en grön megaregion
17 juni Kraftsamling elektrifiering
7-15 aug Västerhavsveckan

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. Den senast publicerade rapporten är för 
kvartal 4:2020. 

Utveckling Västra Götaland

Fler rapporter från koncernavdelning data och analys

Data och analys nyhetsbrev 
   

   

Vill du veta mer om nyhetsbrevet och se tidigare nyhetsbrev kan du besöka 
www.vgregion.se/nyhetsbrevru

För mer om vad VGR gör inom kultur, prenumerera på vårt nyhetsbrev från 
kulturnämnden
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Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

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

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=kiWrJvHRvYe8SdbKz4kT01c6jkegMvq6YQyaq-CDgicjzljHkfMDnw33JeqXcquWIHZHBzhcEGm5Do7NGlBPMMEyjWLAt7HgHpvUq4S2RBDAUJOkVFh46w156Nv-LEqPEvaT6Ilzfi33beTFsYF_UmGsExAeMXcX1fwzyDTc7H1uhX3sffFCQdVQ0yBwvkZ2_qov-hvyvhDiHG3xsbMhD_0z9iwE9Iz8mvcC8nefQcM77pZPme7Jkl5plffePcGw-bGPxG5zyD3jDGqQVCDTO1PZ5yWxVq1qyyXNIns7m4o
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=MQSPDM4VmoIgoSDICL_1VywbOHwXU-YlkSTb3hTQ5LdDW57cxQs8AYWw0hfVdKhMd_ZGuKiENHrTX7o-4rJLgui5sOHXFYbH5w-MAUBfa16lnNWa-g8cS1sqMJ0j-neNHLNZet_D0d0kfR5au3ioJ9RdTKdPZ2EO8qbHSU_HY4uuv0GAluUpOzdqiONG0sUiNxQI0vA9sKS64xmWl0s0ttmUnsqthJ8WEKLpYa_0-ZhemVUYdxFMgMRsLSP73wOgEjAdmOn_uKdU6qx_JjaEufhUdD55jGKLIKBXA-5RWJ4
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https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=YcobcjPD-FcVx2vYhbNO5N-7EwjqD8mZDGgR_nojxNlrrycRutLa5Oj4SYVDy1ZCKQAkcRLPWOBgPZnxgbIl9yIyOi_gXqV-F2Jh7Gb5JXhm22LzI4Zx1klWKsOatL0w3ppAP1vsKB_Z6WxUdFuSmAcR1MwJvXwXPrPufd2H4kZlgpOXNHZkkiMST-ZKfiA3_axPpGbm4kxD4WkOUCn_UB-anKRcnWL_pjP6I5Jhg2KvILf-JhMdr1EFMRRhE_zNFtFN4m-2WW4OK-36HZXeaFwh4sLHM08-aJ2el7tFtQ8
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hc2Euc2pvZ3JlbkB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjIxNTA1MjIyO3V1aWQ9NjBBNjM0QzU0QzgwNUVBMDY3QkVCMDkyN0Q5RjJGNDg7dG9rZW49NDU0NWFlYTc3MmJhOThlMzY4MWU0NjcyZjZhNDFhYzZmMDYxNzZkYzs=
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=9yKPcvJFB4upXEtrex3zoceUcEQ9LaqkWoaspZbhvGYxYmP5MVqie5U8YMDE5INmUp4o3kdrllK6DCHTY16dyTBYSNp490V2ONBNvv-BlSJDrrheh8dc4JtW6H6WFYOpwu8XWBVo9Mo1y8OYbaYtQvvYp6taJTqoE5ub5rAm2i-hpkFTgjvDXdZUBc_K4uR_E3ZGk_woz8NmiuUoySEzX0S0JPqYuVFZuUfZXZCByw-NRLurnnpQ4yyA1DITa7cxT4q8UM4DHw7FjdRnNjMHW8zprSNYzIShGQq8rXSVTqo
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=t_2K4DKuSX1pzdV7YWrc4O8q7Hw1_9HERWr5ECzySuvAWmrxq_NzUoOMxT_7xdlBbaWseUngUa2LmpB8bjW7DC0Sk5oHGrU4S6QnPt9YRqQ_9e7_fQyO2ADjzSb4351nS0JJOi8DBLqz6jMSYE8hn788MUBXtXI38vWeZplRgLvqPPU4vCHNW0fY4nFiAO0lAM0un5VKwtkCMjTBz91LcrNf-4DQ37PGQANMQiGj-W7grfX40QWSJiOTetIlRV-4_p4S321u1bUcZ-5Ivc61nc_op-evsXNbeEG4zbYKjRE
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=VmcDnBXgHUd7ni5g3ibHxSQ1mvZkmIysw6LqNVlUZoO-_PgMLlBANvwOgLOQOOq7weU2WHx7s2SapoSgcpK96TH7andE2JW4CoW8shPxmRoXQGSdEBSB7_tKZOReGXcXUSyThvuH_JrXZZaITIopF4-TgX3j13q01wfvlgw3KxZ2Vr4QD4wyw11JgYzJx7oyg1EZ4aL8qy5HWs5Vi3tmuKH63RSpV687dFPBhrgrp7JEX7InpWRRIUIIlPkN-WoSlUQ1LAVuNJTxOs3f-YOufKOutu4FiXKjfQLvuR0TcHw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljfa1-0006Ky-6O&i=57e1b682&c=R2o2R_RdhEWmva0lhxo8qFQ9nW1aRHqPPDU1jv67RWstjzeMyXVPk2zDj8uJ9LtpUQ8SnVekOTMFIrgfh0mL1j5T33q1wo3iTzIxC7h5RR5HqBrV4ar9tF9gNvy0Cc3fK-XgTE-Z9bfnO8fNguvnl8H_tgxvDeRmVr4qhQ9Pm9zxdoGXDKInji6AsTp83tuIvIypG18ElsD63okZleSVyZW6uzv1PvvRusphdPr7BPmYf_WHzO8CACXkOzVXqBU0XbPGJYOAoC7tpYmtzCHNow26ThDyrkj60pVhnt-eQMw
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2021/63 

§ 108 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun avseende mars månad år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar: 
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 

handlingarna. 
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och 

komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan 
och Budget 2021-2023 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram 
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 166/2019, att nämnderna utöver 
de befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till 
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.  
 
Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs.  Kommunstyrelsen beslutade 
även att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa 
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.  
 
Med anledning av den snäva tidsplanen, var inte alla rapporter inkomna och 
protokoll justerade vid utskick av denna tjänsteskrivelse.  
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner 
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en budget i 
balans för 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att 
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte har kompletterats sedan förra 
rapporten i februari.  
 
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter mars månad visar ett resultat på 31,4 miljoner kronor, vilket 
är ett överskott mot budget på 14,4 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8 procent 
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.  
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Förvaltningen vill vara tydlig med att detta är en tidig prognos och att det finns 
stor osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna på grund av den på 
gående pandemin. Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun 
har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr 
för de tre åren. Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det 
innebära att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss 
del återställs. 
 
Förslag till beslut 

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

handlingarna.   
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och 

komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun 

avseende mars månad år 2021”, controller Louise Holmvik, 2021-04-
19. 

 Helårsprognos – mars 2021 (Tidaholms kommun) 
 Rapport – Helårsprognos mars 2021 (Barn- och utbildningsnämnd) 

 
 
Sändlista 
Alla nämnder 
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1 Sammanfattning 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 31,4 miljoner kronor, vilket är ett resultat 
på 3,8 procent av skatter och generella bidrag. 

Det prognostiserade resultatmålet om 3,8 procent betyder att de finansiella målen avseende 
resultatet uppfylls. 

Tidaholms kommun har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som totalt uppgår till 
25,9 miljoner kronor.  Om kommunen har ett överskott mot budget 2021 skulle det innebära 
att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till delvis återställs. 



 

 

4 

2 Ekonomi 

2.1 Prognos kommunen 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

 -30,8 -31,4          

Budgete
rat 
resultat 

 -17,0 -17,0          

Avvikels
e (mnkr) 

 13,8 14,4          

             

Prognos 
resultat 
(%) 

 3,7 % 3,8 %          

             

  

Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 31,4 miljoner kronor, vilket är ett resultat 
på 3,8 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett överskott mot 
budget på 14,4 miljoner. 

Överskottet beror till största del på: 

• Skatter och generella bidrag som är 7,1 miljoner kronor  

• Prognososäkerheten 7,0 miljoner kronor. 

• Social- och omvårdnadsnämndens överskott om 1,5 miljoner kronor. 

• Avskrivningar 1,4 miljoner kronor. 

Prognostiserat underskott för 2021 redovisas för 

• Samhällsbyggnadsnämnden om 2,5 miljoner kronor.  

  

Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
 

Utfall 
2020 

Avvikelse 
mot fg år 

Verksamhetens intäkter     -196 250 196 250 

Verksamhetens kostnader 749 729 755 700 -5 971  930 886 -181 157 

Avskrivningar 38 274 39 683 -1 409  36 495 1 779 

Verksamhetens nettokostnader 788 003 795 383 -7 380  771 131 -17 734,2 

Skatteintäkter -590 340,2 -578 371 -11 969,2  -572 606 -17 734,2 

Generella statsbidrag och utjämning -234 600,4 -239 512 4 911,6  -217 095 -17 505,4 

Verksamhetens resultat -36 937,6 -22 500 -14 437,6  -18 570 -52 973,8 

Finansiella intäkter     -1 322 1 322 

Finansiella kostnader 5 500 5 500 0  1 069 4 431 

Resultat efter finansiella poster -31 437,6 -17 000 -14 437,6  -18 823 -47 220,8 
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Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat -31 437,6 -17 000 -14 437,6  -18 823 -47 220,8 

  

Nämndernas prognoser 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos är ett överskott för helåret 2021 på 1,5 
miljoner kronor.  Överskottet motsvarar nämndens medel för oförutsedda behov 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos motsvarar en budget i balans. 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 2,5 miljoner kronor.  
Underskottet beror på åtgärderna i verksamhetsplanen avseende fastigheter inte bedöms 
uppnå effekt 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos motsvarar en budget i balans. 

Kommunstyrelsens prognos motsvarar en budget i balans. 

Finansförvaltningens prognos är ett överskott på 7 miljoner kronor.  Prognosen inkluderar 
de 7,0 miljoner kronor som avser ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela 
kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen. 

  

  

Budgetavvikelser 

Sammanställning 
budgetavvikelser (tkr) 

Budget 2021 Helårsprognos Prognos avvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 63 315 63 315 0 

Jävsnämnd 316 316 0 

Kultur- och fritidsnämnd 34 478 34 478 0 

Barn- och utbildningsnämnd 340 485 340 485 0 

Social- och omvårdnadsnämnd 315 167 313 696 1 471 

Samhällsbyggnadsnämnd 32 439 34 939 -2 500 

Finansförvaltningen -30 500 -37 500 7 000 

Summa nämnder 755 700 749 729 5 971 

    

Finansiering 

Skatteintäkter -578 371 -590 340,2 11 969,2 

Generella bidrag -239 512 -234 600,4 -4 911,6 

Finansiell kostnad och intäkt 5 500 5 500 0 

Avskrivningar 39 683 38 274 1 409 

Summa finansiering -772 700 -781 166,6 8 466,6 

    

Totalt skattefinansierad 
verksamhet 

-17 000 -31 437,6 14 437,6 

    

Affärsdrivande verk 
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Vatten- och avloppsverk    

Renhållningsverk    

Summa affärsdrivande verk    

    

Totalt -17 000 -31 437,6 14 437,6 
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§ 101 Beslut om antagande av ny E-strategi 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta E-strategi enligt upprättat förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag till E-strategi för 
Tidaholms kommun. Tidigare E-strategi 2.0 antogs 2015/182, giltighetstid tom 
2019. 
 
E-strategin är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver hur 
kommunen ska utnyttja modern teknik för att effektivisera verksamheten.  
 
Det främsta syftet är att utveckla den kommunala servicen till alla innevånare 
och företagare. Parallellt ska e-strategin bidra till att samordna, effektivisera 
och förenkla det administrativa arbetet för kommunens medarbetare. Ett tredje 
syfte är att skapa en öppnare förvaltning som stödjer demokrati och 
delaktighet. Slutligen finns det möjligheter till miljövinster med en utvecklad e-
förvaltning.   
 
Förslaget är berett av IT-chefen och kommunens kvalitet och utvecklings-
grupp som representerar samtliga förvaltningar i kommunen.  
 
Utgångspunkter i e-strategin finns i målen i SKL:s Strategi för digital 
utveckling, kombinerade med kommunens egen målstyrning. Förslaget tar 
också avstamp i den Digitala agendan, antagen av riksdagen samt Digital 
agenda för Västra Götaland.  
 
Utöver strategin finns en handlingsplan upprättad.  
 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta E-strategi 
enligt upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 38/2021 ”Beslut om antagande av ny E-

strategi”, 2021-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av ny E-strategi” IT-chef David 

Olsson, 2021-03-11 
 E-Strategi 2021/39. 
 Handlingsplan- Digitalisering 2021/39. 

 
Sändlista 
IT-avdelningen 
Alla nämnder 



 
 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr:  2021/39 

Fastställd: Datum 

 

Reviderad: Datum 

  

E-STRATEGI

Digitalisering
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Inledning 
Allt som gör att vi med teknikens hjälp kan ge bättre service till invånaren är di-
gital utveckling. Det kan vara både att vi börjar göra något nytt och att vi gör 
något på ett smartare sätt. 

Kommunens E-strategi är ett övergripande styrdokument som beskriver kom-
munens strategi för digital utveckling. 

Mål 
Tidaholms kommuns mål är att erbjuda de digitala tjänster som efterfrågas av 
kommunens invånare och underlättar för kommunens medarbetare.  

Den digitala utvecklingen görs med invånaren i fokus. Genom att bidra till en 
enklare vardag för privatpersoner, näringsliv och andra aktörer genom smarta-
re och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre 
kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten bidrar digitaliseringen 
till att göra Tidaholms kommun attraktivare. 

Tidaholms kommun ska arbeta utifrån nationella mål uppsatta av myndigheter 
och SKR.  

Metod och ansvarsfördelning 
Alla verksamheter inom kommunen ska arbeta med digital utveckling inom sitt 
område, digitaliseringsarbetet ska integreras i den ordinarie verksamheten. 
Verksamheterna behöver ha styr-, arbets- och uppföljningsformer som även 
stödjer digitalisering i samverkan. Beslut i frågor om digitalisering ska baseras 
på aktuell information samt öppna upp för nya lösningar. Verksamheterna be-
höver även säkerställa sin förmåga att leda i förändring. 

 IT-avdelningen är ett stöd för förvaltningarna och ansvarar för att på ett över-
gripande plan hålla ihop kommunens erbjudande av digitala tjänster. Arbetet 
med digitalisering ska konkretiseras i en handlingsplan som ska uppdateras 
regelbundet. IT-chef ansvarar för kommunens övergripande handlingsplan. 

Kommunen ska söka samarbeten och utbyten med andra myndigheter och ak-
törer kring digital utveckling. 
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Inledning 
Allt som gör att vi med teknikens hjälp kan ge bättre service till invånaren är di-
gital utveckling. Det kan vara både att vi göra något nytt och att vi gör något 
”gammalt” på ett smartare sätt.  

Att kommunen digitaliseras innebär inte att människorna inom organisationen 
blir mindre viktiga. Tvärt om är målet att digitalisera processer som inte kräver 
manuell hantering för att frigöra tid för kommunens medarbetare att göra de 
uppgifter som skapar mest mervärde för våra invånare .  

Mål 
Tidaholms kommuns mål är att erbjuda de digitala tjänster som efterfrågas av 
kommunens invånare och underlättar för kommunens medarbetare.  

Det innebär att de digitala lösningar vi implementerar ska medföra att våra in-
vånare kan göra något på ett enklare, öppnare, effektivare och mer hållbart 
sätt. För kommunens medarbetare ska digitalisering innebära att man behöver 
lägga mindre tid på uppgifter som inte kräver ett mänskligt öga för att istället 
kunna frigöra tid för det som kräver annan typ av kompetens. 

16 mål för effektiv och innovativ välfärd 
I SKR:s skrift Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande förut-
sättningar listas 16 mål som både SKR och landets alla kommuner och regio-
ner ska arbeta med. I de fall Tidaholms kommuns förhållningssätt behöver för-
tydligas görs det i anslutning till målen. 

Mål 1: Ledarskap, styrning och organisation främjar förnyelse och ut-
veckling i en digital tid. I Tidaholms kommun har respektive förvaltning och 
verksamhet ett ansvar för att säkerställa att ny teknik implementeras och an-
vänds på ett för invånaren och verksamheten effektivt sätt. IT-avdelningen är 
ett stöd i arbetet men har inte huvudansvaret för den. 

Mål 2: Det finns en nationellt gemensam riktning och samordning i den 
digitala utvecklingen specifik för varje verksamhetsområde. Samtliga 
verksamheter inom Tidaholms kommun ska följa med i den nationella utveck-
lingen inom sitt verksamhetsområde för att tidigt kunna identifiera nya digitala 
lösningar som har potential att medföra positiva förändringar. 

Mål 3: Medarbetarna har rätt förmåga och kompetens för digitalt driven 
utveckling. När nya digitala lösningar implementeras ska det utredas om 
medarbetarnas kompetens inom området är tillräcklig eller behöver utvecklas. 
IT-avdelningen ska vara ett stöd för förvaltningarna gällande kompetensutvär-
dering och –utveckling. 

Mål 4: Offentlig sektor, näringsliv och akademi är aktivt medskapande 
aktörer i det digitala ekosystemet. Tidaholms kommun ska dela med sig av 
framsteg och bakslag inom digitaliseringsområdet för att bidra till en nationell 
lärandeprocess. 
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Mål 5: Juridiska förutsättningar för den digitala utvecklingen säkerställs.  

Mål 6: Livscykelkostnaden tas i beaktande vid investering i och finansie-
ring av digitala lösningar.  

Mål 7: Ett gemensamt ramverk för arkitektur finns och används för alla 
förvaltningsgemensamma digitala funktioner. IT-avdelningen ska alltid va-
ra med i diskussioner kring en ny digital lösning för att säkerställa att tekniken 
går att implementera med de förutsättningar som finns inom kommunen. 

Mål 8: Arbetet med informationssäkerhet sker systematiskt och riskbase-
rat. Alla verksamheter är ansvariga för att deras arbete sker på ett informa-
tionssäkert sätt. Informationssäkerhetssamordnare är ett stöd i arbetet. IT-av-
delningen ska vara delaktig i bedömningar kring it-säkerhet och risker. 

Mål 9: Öppna internationella standarder används för informationsutbyte, 
avsteg ska vara väl motiverade.  

Mål 10: Grunddatakällor är utpekade och har ett fastställt ägarskap och 
en förvaltning. Förvaltningarna har ansvaret för sina grunddatakällor.  

Mål 11: All data som får delas ska delas så öppet som möjligt på standar-
diserade format. Tidaholms kommun ska arbeta aktivt för att information ska 
göras tillgänglig som öppna data, informationen ska uppfylla kriterierna för all-
män offentlig handling och ska vara av god kvalitet, aktuell och riktig. Tida-
holms kommun ansvarar för att tillsätta en ansvarig resurs för öppna data som 
samordnar lokala resurser och projekt för att tillgängliggöra öppna data. 

Mål 12: En digital infrastruktur möjliggör informationsutbyte inom offent-
lig sektor och mellan offentlig och privat sektor.  

Mål 13: Det finns samverkande processer för digital service med ut-
gångspunkt i invånarnas och medarbetarnas behov. Grunden i Tidaholms 
kommuns digitaliseringsprocess ska vara att skapa nytta för invånare och 
medarbetare. Kommunen ska arbeta med målbilden om Tim som sätter fokus 
på invånarens perspektiv och nytta av digitalisering. Tidaholms kommun ska 
aktivt bjuda in invånare och medarbetare att komma med förlag på digitala 
tjänster som efterfrågas och vara lyhörda för alla olika typer av behov, inom 
olika grupper. 

Mål 14: Service- och tjänsteerbjudanden ska vara utformade så att an-
vändare inte behöver lämna samma information vid flera tillfällen.  

Mål 15: Gemensamma krav ställs vid utveckling och upphandling av digi-
tala lösningar.  

Mål 16: Det finns ett gemensamt basutbud av digitala tjänster för kom-
muner och regioner. Tidaholms kommun ska följa utvecklingen av digitala 
tjänster för att snabbt kunna identifiera tjänster som ger nytta för invånaren. 
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Metod och ansvarsfördelning 
Alla verksamheter inom kommunen ska arbeta med digital utveckling inom sitt 
verksamhetsområde. IT-avdelningen är ett stöd för förvaltningarna och ansva-
rar för att på ett övergripande plan hålla ihop kommunens erbjudande av digi-
tala tjänster. 

Det är förvaltningen eller verksamheten som bäst vet vad invånare inom deras 
verksamhetsområde efterfrågar och vad som tillför mest nytta. Det är också 
här medarbetarna som kan få hjälp av den nya tekniken finns. Därför är det 
förvaltningen eller verksamheten som har huvudansvaret för att arbeta med di-
gitaliseringen inom sitt område. 

IT-avdelningen är ett stöd för förvaltningar och verksamheter både innan, un-
der och efter en implementering av ett nytt digitalt arbetssätt. Oavsett om det 
rör sig om en ny e-tjänst eller ett nytt verksamhetssystem ska IT-avdelningen 
alltid involveras på ett tidigt stadie för att kunna vara ett stöd under hela pro-
cessen. IT-avdelningen har också ansvaret för att säkerställa att kommunen 
har ett helhetsperspektiv på digitaliseringen. 

Varje förvaltning ska ha en kontaktperson i IT-frågor och har också en kontakt-
person på IT-avdelningen. De båda kontaktpersonerna ska ha regelbundna 
möten för att planera och utvärdera IT-arbetet inom förvaltningen. 

Om prioriteringar behöver göras på grund av bristande resurser på IT-avdel-
ningen eller inom förvaltningen/verksamheten förs en dialog i syfte att hitta 
den för kommunen som helhet effektivaste hanteringen. 

Synpunktinhämtning 
Att ta emot invånares och medarbetares förslag och önskemål är en viktig 
pusselbit för att kunna uppnå målet att skapa nytta. Tidaholms kommun ska 
aktivt arbeta för att invånare ska inkomma med förslag på digitala funktioner 
de önskar inom den kommunala verksamheten. Internt ska det finnas ett sy-
stem för att ta hand om medarbetarnas förslag till digitalisering.  

Barnrättsperspektiv 
När nya digitala lösningar utvärderas ska särskild vikt läggas vid ett barnrätts-
perspektiv. Digitala lösningar kan ge barn större möjligheter att tillvarata sin 
rätt till delaktighet och inflytande, bidra till mer jämlika förhållanden inom ra-
men för rätten till utbildning och på andra sätt vara positiva ur ett barnrättsligt 
perspektiv. Kommunen ska aktivt arbeta för att inhämta och tillvara ta barn och 
ungas perspektiv i utvecklingen av digitala tjänster. 

Kostnadshantering 
Om ett digitaliseringsinitiativ medför en kostnad ska förvaltningen eller verk-
samheten som kommer att dra nytta av digitaliseringen bekosta processen. 

I de fall en större investering behöver göras följs ordinarie arbetssätt för inve-
steringar.  
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Uppföljning 
Varje förvaltning och verksamhet ansvarar för att följa upp sin egen utveckling 
mot ökad digitalisering och nyttorealisering. Uppföljning sker dels vid regel-
bundna avstämningar med förvaltningens kontaktperson på IT-avdelningen 
och dels genom uppföljning av kommunens målområden.  

Kommunövergripande aktiviteter 2021 
1. Lyfta fram arbetet med digitalisering på kommunens webbplats och 

tydligare bjuda in invånare att lämna förslag på digitala funktioner de 
önskar, stora som små. (Mål 13) 

2. Ta fram en struktur för hur digitaliseringsförslag ska kunna lämnas och 
hanteras inom verksamheten. (Mål 1, 2, 4, 7, 10 & 16) 

3. Ta fram en plan för kommunens arbete med öppna data. (Mål 5, 7, 9,  
11, 12 & 16) 

4. Utreda möjligheterna för en kommungemensam finansieringsmodell för 
digital utveckling. 

5. Etablera en kommunövergripande förvaltningsmodell för IT. (Mål 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 13 & 15)  

6. Ramverk för förvaltning och utveckling av e-tjänster. (Mål 3, 7, 13 & 14) 

7. Öka alla medarbetares förståelse för vikten av en korrekt livscykelhan-
tering av IT-utrustning. (Mål 6)



From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 10 May 2021 14:51:49 +0200
To:                                      Kultur och fritid;Tidaholms kommun Bunkontoret
Subject:                             VB: Utlysning av statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra 
lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år 2021
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Nu kan er kommun rekvirera medel för 2021 för avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år via vår 
e-tjänst 

Dnr: 9.2-16244/2021

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för avgiftsfria 
och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Syftet är att:

• stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling 
under lovtillfällen,
• utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter,
• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya 
kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

Läs om stimulansmedlet och rekvirera via vår e-tjänst påstatsbidragets webbsida.
Här finns anvisningar och fördelningsnyckel 

Ni behöver rekvirera senast den 15 september 2021. Endast en rekvirering per kommun.

Rekvirering görs i vår e-tjänst. Kontrollera vem som är ombud för er kommun. 
Ombudet kan bjuda in flera som representanter. Läs mer om behörigheterna här.

Läs mer om vår e-tjänst och att bli ombud här.

Med vänlig hälsning
............................................................................
Robin Björk
Utredare
075-247 31 12
SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för behörighet och statsbidrag
Statsbidrag
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/110 

§ 50 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2021-03-04 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 79/2021 ”Beslut om rapporter över 

motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 
2021-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapporter över motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-03-04. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-04 
 
Ärendenummer 
2021/110 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om rapport motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats 
 
Ärendet  
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2021-03-04 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Kommunfullmäktige har strävat efter att skjuta på besluten av vissa ärenden, 
för att förkorta sammanträdestiderna med hänsyn till covid 19. Motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som är färdigberedda men inte tagits upp i 
kommunfullmäktige av denna anledning har markerats med *. 
 
Motioner 
Motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst* 
 
Ärendenummer: 2019/218 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-04-29. 
 
Ärendet bordlades av 
kommunfullmäktige 2020-05-25. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden 
har beslutat föreslå att motionen 
skall anses vara besvarad, 2020-10-
20   

Motion om att utreda hur Tidaholms 
kommun bäst kan bevaka EU-fonder 
och riktade statliga medel 
 
Ärendenummer: 2019/436 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-12-16. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad, 2020-11-25 
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Motion om att upprätta en 
kommunal koldioxidbudget* 
 
Ärendenummer: 2019/525 
 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-10-28. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen, 2020-08-12 

Motion om att Tidaholms kommun 
ska ansöka om, och gå med i, 
"Fossilfritt Sverige"* 
 
Ärendenummer: 2020/46 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-01-27. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen, 2020-08-12. 

Motion om att upprätta en 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Ärendenummer: 2020/47 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-01-27. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen, 2021-
01-13 

Motion om laddinfrastruktur för hela 
Tidaholms kommun 
 
Ärendenummer: 2020/103 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-02-24. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen vara besvarad 2021-03-03 

Motion om att minska digitalt 
utanförskap vid röstning av 
Tidaholmsförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendenummer 2020/224 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-05-25. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion - att skyndsamt redovisa en 
genomgående analys av 
kommunens personalorganisation 
2011-2020 samt budget 2021 
 
Ärendenummer: 2020/335 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-05-25. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion - allas elever rätt till 
mensskydd 
 
Ärendenummer: 2020/336 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-09-28. 
 
Motionen har remitterats till barn- 
och utbildningsnämnden som  
beslutat att inte lämna något förslag 
till beslut eftersom detta inte är en 
fråga för barn- och 
utbildningsnämnden, 2021-01-21 

Motion - att utbildning kommer att Anmäldes under 
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erbjudas och genomföras för 
ledamöter i kommunfullmäktige  
 
Ärendenummer: 2020/337 

kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-09-28. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen vara besvarad 2021-03-03 

Motion - inrätta ett 
ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun 
 
Ärendenummer: 2020/371 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-10-26. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion - införande av policy om 
"Huskurage" i Tidaholms Bostads 
AB 
 
Ärendenummer: 2020/406 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-11-30. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion - vad kommunen vill med sitt 
bostadsbolag Tidaholms Bostad AB 
(TBAB).  
 
Ärendenummer: 2021/41 
 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-01-25. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen 

 
Medborgarförslag  
Medborgarförslag om utredning av 
möjlighet att samförlägga 
avloppsledning med vattenledning 
och samtidigt skapa cykelväg till 
Fröjered 
 
Ärendenummer: 2019/338 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-09-30. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
E-förslag 
E-förslag om kameror* 
 
Ärendenummer: 2019/454 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-25. 
 
Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om kameror,  
2020-06-10. 

E-förslag om alternativ till flytt av 5-
åringar och andra förskolebarn* 
 
Ärendenummer: 2019/504 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-12-16. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om alternativ till 
flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn, 2020-08-12. 



 4/4

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

 
E-förslag om Kulturskolan- en resurs 
för Tidaholm 
 
Ärendenummer: 2020/127 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-04-27.  
Till  kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen  
 

E-förslag om Badplats vid Koma 
 
Ärendenummer 2021/97 

Ej anmält till kommunfullmäktige 

 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/110 

§ 49 Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beslutats av nämnder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan. 
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 78/2021 ”Beslut om rapport över 

medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder”, 2021-04-
07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag 
som har beslutats av nämnder”, sekreterare Karin Hammerby, 2021-
03-04. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-04 
 
Ärendenummer 
2021/110 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om rapport medborgarförslag/e-förslag 
som har beslutats av nämnder 
 
Ärendet 
 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan. 
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Medborgarförslag 
Medborgarförslag om skyltar som 
varnar för änder på Östra 
Drottningvägen 
 
Ärendenummer: 2019/380  

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-10-28. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att tillstyrka förslaget, 2020-09-03. 

Medborgarförslag om gång- och 
cykelväg genom Fröjereds samhälle 
 
Ärendenummer: 2019/405 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-25 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget, 2020-
10-01 
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E-förslag om ”Stoppa flytten av 
Barnens hus till museet” 
Ärendenummer: 2020/202 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-05-25. Till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och 
beslut.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att avslå E-förslaget, 2020-09-05 

E-förslag om Pumptrackbana 
 
Ärendenummer 2020/271 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-08-31.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå E–förslaget, 2021-02-25. 

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

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 
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PM 
2021-04-28 
 
Ärendenummer 
Ärendenr. 2021/166 Personuppgiftsansvariga i 

Tidaholms kommun 
   
Elinor Stenberg     
0515-88 58 59 
elinor.stenberg@falkoping.se 
 
 
Svarsformulär personuppgiftsincidenter år 2020 
I enlighet med dataskyddsombudets granskningsplan för andra kvartalet 2021 
uppmanas respektive personuppgiftsansvarig att lämna uppgift om det totala 
antalet identifierade personuppgiftsincidenter och antalet 
personuppgiftsincidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
under år 2020.  
 
Vänligen ange antalet för er verksamhet i tabellen nedan.  
 

 Totalt antal identifierade 
personuppgiftsincidenter 
år 2020 (både incidenter 
som har anmälts till IMY 
och incidenter som 
endast har 
dokumenterats internt) 

Antal 
personuppgiftsincidenter 
som har anmälts till IMY år 
2020 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

  

Jävsnämnden   

Kommunrevisionen   

Kommunstyrelsen   

Kultur- och 
fritidsnämnden 

  

Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Social- och 
omvårdnadsnämnden 

  

Tidaholms Energi AB   

Valnämnden   

Överförmyndaren   

 
Svaret skickas till dataskydd@tidaholm.se senast den 31 maj 2021. 
 
Sändlista 
Samtliga personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun

mailto:dataskydd@tidaholm.se


 
 

 

    
Sensus studieförbund Besök Södra Hamngatan 29 Telefon 031-708 39 00 Org nr 857203-9868 

Region Västra Sverige Box 11003, 404 21 Göteborg sensus.se Bankgiro 5437-8401 

 

Halmstad 2021-04-22 

 

 

Resultat av utökad särskild kontroll för  

Sensus studieförbund, region Västra Sverige 

På uppdrag av Folkbildningsrådet har Sensus, liksom andra studieförbund, genomfört en 

utökad särskild kontroll av verksamheten för åren 2017–2019. Bakgrunden till att 

Folkbildningsrådet begärt en extra granskning av studieförbunden är de oegentligheter som 

upptäcktes i Järvaområdet i Stockholm under förra året. 

 

För Sensus nationellt, liksom för Sensus Västra Sverige, visar granskningen att verksamheten 

till allra största del genomförts och redovisats korrekt och att det finns förbättringspotential i 

vissa administrativa rutiner. Granskningen visar inte på några omfattande systematiska 

oegentligheter eller kopplingar till misstänkt brottslighet. 

 

Vi ser självklart allvarligt på varje misstanke om att pengar som ska gå till folkbildning 

används eller redovisas felaktigt, oavsett om felet beror på bristande rutiner eller är bedrägligt. 

Vi välkomnar därför all granskning som leder till att sätta fokus på vad vi behöver åtgärda och 

förbättra. 

 

Denna granskning har genomförts utifrån ett antal på förhand definierade riskfaktorer. För 

första gången har vi också haft möjlighet att samköra data mellan studieförbund, tack vare ett 

verktyg som identifierar dubbelrapportering på deltagarnivå mellan studieförbund. Verktyget 

har gjort det möjligt att upptäcka fel som tidigare inte varit möjliga att upptäcka. Vi ser två 

huvudsakliga orsaker till de fel vi identifierat. Den största delen rör dubbelrapportering av 

deltagare i musikgrupper. Ofta handlar det om enskilda musiker som är aktiva i flera 

musikgrupper som i sin tur rapporterar till olika studieförbund och där verksamheten felaktigt 

rapporterats som att den ägt rum vid samma tidpunkt. En mindre del handlar om brister i 

kvaliteten i samverkan med föreningar. 

 

Vi ser dagligen hur vår verksamhet gör skillnad för dem vi är till för. Den är viktig för 

enskilda människor, för organisationer och samhället i stort. Den skapar förutsättningar för 

människor att bli delaktiga i samhällslivet på egna villkor. För att kunna fortsätta skapa 

meningsfull folkbildningsverksamhet är det därför av största vikt att våra kontrollsystem och 

administrativa rutiner är pålitliga. Vi ser allvarligt på de brister vi har upptäckt och kommer 

göra allt för att rätta med dem. 

 

Vi hoppas på fortsatt gott samarbete. Ni är alltid välkomna att höra av er om ni har frågor. 

 

Kristina Hallén Flaa, enhetschef Sjuhärad, Skaraborg, Halland 

Tel: 035-100 357  Mob: 0702-59 42 68 E-post: kristina.hallen.flaa@sensus.se 

mailto:kristina.hallen.flaa@sensus.se
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Resultat av kontrollen i Sensus Västra Sverige och i Tidaholms kommun 

I Sensus Västra Sverige stryks 20 461 studietimmar i 8 kommuner (av totalt 71 kommuner) 

för åren 2017-2019. I Tidaholm kommun har granskningen inte resulterat i några strykningar.  

 

Sensus tar, liksom övriga studieförbund, allvarligt på alla former av slarv och uppsåt och har 

genom denna granskning ytterligare förstärkt vår intern- och egenkontroll. Det etik- och 

kvalitetsarbetet som funnits på systematisk basis bedrivs nu allt mer integrerat i samtliga 

medarbetares dagliga arbete. En stor utvecklingsinsats är igång för Sensus Västra Sveriges 

samtliga medarbetare under 2021, där 6 h/månad avsätts för gemensam kompetensutveckling 

inom bland annat etik- och kvalitetsarbete samt villkor och regelverk för stöd och bidrag. 

 

Om Sensus 

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med 

våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur 

och bildning runt om i hela Sverige.  

 

I vårt arbete och i vår verksamhet fokuserar vi på relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och 

hållbarhetsfrågor. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra 

vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer 

om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar 

människor och att människor förändrar världen.  

 

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser användas till folkbildning. Sensus 

arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan 

finansiering.  

 

Läs mer 

Mer om hur granskningen gått till finns att läsa på Folkbildningsrådets hemsida:  

https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2021/samkorning-

av-deltagaruppgifter-ett-verktyg-for-att-motverka-fusk-och-felaktigheter/ 

 

https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2021/samkorning-av-deltagaruppgifter-ett-verktyg-for-att-motverka-fusk-och-felaktigheter/
https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2021/samkorning-av-deltagaruppgifter-ett-verktyg-for-att-motverka-fusk-och-felaktigheter/


From:                                 Åsa Sjögren
Sent:                                  Mon, 26 Apr 2021 14:31:31 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: ABF Skaraborg
Attachments:                   Tidaholm kommunintyg2020.pdf, verksamhetsberättelse20.pdf, 
verksamhetsplan 2021.pdf

Från: Yvonne Karlsson <yvonne.karlsson@abf.se> 
Skickat: den 23 april 2021 10:36
Till: Johanna Andersson <johanna.andersson@tidaholm.se>
Ämne: ABF Skaraborg 
 
Hej 
 
Bifogar underlag för 2020 och 2021  för ansökan om vårt kommunbidrag. Verksamhetsplanen 
skickades också per post i december 2020. 
 
 I den utökade kontrollen som gjordes förra året för åren 2017-2019 har vi justerat timmar i 
Tidaholms Kommun.
Skickar  information om våra borttagna timmar.  se nedan 
 
Borttagna timmar för år  2019= 24 timmar 8 delt. 
 
Orsaken till borttag var att en deltagare krockade med ett annat studieförbunds verksamhet ( 
överlappade i tid). 
Vi valde då att ta bort hela redovisningen. 
 
Trevlig Helg 
 

 

Mvh Yvonne Karlsson 

ABF Skaraborg 

Fabriksgatan 4 

531 30 Lidköping 

Tel. 073-5187300 

https://www.abf.se/skaraborg 

www.facebook.com/ABF.skaraborg 

mailto:yvonne.karlsson@abf.se
mailto:johanna.andersson@tidaholm.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZrIn-0001U7-3Q&i=57e1b682&c=aPwS6NQ2a70TKDFLH92tr0vLB2PiYn6Ux9DEBI3zZpoiZRaz057mGCe6F-remhU3MC7jtPfJA4x5O2weX2ZQpV9SElgd6EqqJHFm1nPPrn8c-K0ywh1BVDaeMKiUdQx53Sb_SKVHvVcFYlP56BzUmbvHIZpC86-109etUd40dSHIpaYNpORQyN9EFkSYZcsftWqBmF9eWVOu9DqbWW8QjOdRJD5ENJbYLKO98Nl8M0Y
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZrIn-0001U7-3Q&i=57e1b682&c=urGzsHbPTBebvRoBLDmaLL4WkVV7TkmYPHC10iA8qJINK_JvHaTHR3oyDjMDNZjsiT5dg3WnZt8aYm8SALBL3lFkIjq-eGduKxEnf78_MIbb5pj2cPER4gUkuetOOFE7mbLGR34vqsrzKcWwdlYPLB91gnPnq-kd_CmWnmAKQC-pVxZReBDJ8NhJDPOyDriKs_diKrlQTN0tALT7zreOmvuGsIL1fnUFjMv4AnynKzmfxA1rWRlEsJklV-rd0DId


instagram:abf_skaraborg 

Titta gärna in på vår Youtube-kanal. Klicka på länken nedan: 

https://www.youtube.com/channel/UCggzJ0XgbcyltMumaveCJ4Q 

Vår fakturaadress är:
ABF Skaraborg
FE 854-114 Scancloud
831 90 Östersund 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta meddelande. 

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  

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZrIn-0001U7-3Q&i=57e1b682&c=K7qJZYNWmZvdGUMtU6bas-SgBWeEZrgwzV-d33FqOVskpxp7SyJOzLlPRDeZk73O_EP7wM7xhxIrgXEEdsAhiwiQD7p1OX_q9DMr3qU4d_0vA5_m3mPfJFTa3cI9pdAisN6KC9pLce7H3ts83GlRiQFR4hDJ6sTbIAblgbyr0Ygf6a7GAYitUtudZS6sa9sYR3V-DJs0llKU5duQBQqOzo93-HtirCB_rZGZzFFJVCTMPaxNHO76AE-ZILcWCahk-zvE3FH4HthD20tj-bVE6A
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1qb2hhbm5hLmFuZGVyc3NvbkB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjE5MTY3MDA2O3V1aWQ9NjA4Mjg3MTlBMTM4RjQwRjNBRjhGQjEwNTc5QjdGMjg7dG9rZW49MjQ5YjQwMzE3MmZkZmZiNjBlNGYyY2U1MTIxYWZlMGI0OTU0ZmI5Mjs=




































































From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Thu, 22 Apr 2021 11:21:15 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling april 2021 KORRIGERAD

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev april 2021 
   

   

Västra Götaland växer – nya stambanor och stärkta samarbeten 
inom forskning och utbildning
 

Västsverige har växtvärk – det konstaterar vi 
i vår analys av järnvägens behov som 
presenterades den 31 mars. I fredags kom 
regeringens infrastrukturproposition för 
perioden 2022-2033 där den ekonomiska 
ramen för utveckling ökar med drygt 100 
miljarder till totalt 437 miljarder.
Det tolkar vi som en signal att flera av de 
prioriterade behov vi har i Västsverige 
kommer att åtgärdas, inte minst utvecklingen 
av befintliga och nya stambanor och då 
särskilt sträckningen Göteborg – Borås. 
Betydelsen av en väl utbyggd och hållbar 
infrastruktur för att knyta samman Västra 
Götaland kan inte underskattas. 

Även annan slags infrastruktur är en förutsättning för att Västra Götaland ska knytas 
samman; nämligen infrastrukturen för forskning, utbildning och innovation. Riktigt glädjande 
nyhet på det temat är att universitet och högskolor i Västsverige fördjupar sitt samarbete inom 
ramen för överenskommelsen Lärosäten Väst. Här har vi förutsättningar för ett fördjupat 
regionalt samarbete men också en plattform för att stärka positioner nationellt och 
internationellt. 

 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=Gja2IEP4CJHzjRXs8OHbx0CCQBmMFVrOxN4sHTME8-UtNvUOlR0J3X9mQM7WyciYQCmUmp5uR_ddL49NiK_4RnQCSET3c0s3NGk1irg264OwAQmkweJ5-t5rlTCZyIHMHFMaDlB-oJdy0KZQLrFC-jL9GFp6DULCovhrxeNyrz013H_XLJqBlRFIoUlm-Y6EvRI5B5YGWRtMPHCjbP_WrhNuTVLElzpIMQFG5HEFK8_qswwEjd4WT0039m_-EGZr4yPUgdQGm91A94MuUJMVHJUpSwZTWrvUEFIO3owf2A0


Infrastruktur, bygga kompetens, stärka innovation och öka inkluderingen är grundpelare i den 
nya regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030. Vi är också överens i Västsverige om att 
särskilt kraftsamla inom fyra områden som är avgörande för att nå det övergripande målet om 
att vara ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.
Vi bjuder nu in till digitala uppstartskonferenser för att gemensamt ta nästa steg inom 
kraftsamlingarna elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier.
Allt detta och annat finner ni i denna upplaga av nyhetsbrevet.

Så även om vi har växtvärk, fortsätter vi att växa i en hållbar riktning. 

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

► Covid-19

Satsningar för näringsliv och samhälle med anledning av 
coronapandemin
 

 

På Västra Götalandsregionens (VGR) webbplats finns information om samverkan, stöd och insatser 
till partner, projektägare och näringslivet med anledning av coronapandemins konsekvenser på 
ekonomi och samhälle.

www.vgregion.se/rucovid19

På VGR:s webbplats finns också en särskild sida med information om covid-19 och dess inverkan på 
kulturella näringar och föreningsliv med flera.

www.vgregion.se/kulturcovid19
   

   

► Covid-19

Analyser om pandemins effekter på Västra Götaland 
 

 

Här kan du ta del av rapporter och analyser om den ekonomiska situationen, interaktiv statistik om 
antalet varsel och ett urval av de senaste arbetsmarknadssiffrorna. 
Uppgifterna som kommer från Arbetsförmedlingen uppdateras varje måndag.

Till Västra Götalandsregionens enhet för samhällsanalys och samlad information om 
effekterna av covid-19

Konjunkturläget i Västsverige
Till Konjunkturrapport (den senaste från kvartal 4:2020) 

   

   

►Covid-19

Norsk gränshandel glödhet innan pandemin - omsatte 28 miljarder
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=V_ZpxuZHGYJ0OcT7Jg9u42H2H30cIVRyowEjODTmfUb4lk1BWIEnNMknW6ccBDEHzPP3Jjq-UgFGTJ9nrAwUzQHSKl9oIc24Ih8PfCH051LyIN0JW3sEliVP3tRTSCHxN3jRuQ92AianlEB6MR_L0mgvxXz5k70riqYEQR6IA-b1rk2SLwcUaB6trNWiPxy71x-JpW6jQaYvXoxxXSu3Lr2elVPdxgtiSifS_9ziluGDwIdbOV8khgeEwafo0Bo1XiH80HA_wsV9iRidF3bagtFjltgJkCvqq7OSvCHsOlo
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=V_ZpxuZHGYJ0OcT7Jg9u42H2H30cIVRyowEjODTmfUb4lk1BWIEnNMknW6ccBDEHzPP3Jjq-UgFGTJ9nrAwUzQHSKl9oIc24Ih8PfCH051LyIN0JW3sEliVP3tRTSCHxN3jRuQ92AianlEB6MR_L0mgvxXz5k70riqYEQR6IA-b1rk2SLwcUaB6trNWiPxy71x-JpW6jQaYvXoxxXSu3Lr2elVPdxgtiSifS_9ziluGDwIdbOV8khgeEwafo0Bo1XiH80HA_wsV9iRidF3bagtFjltgJkCvqq7OSvCHsOlo
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=hPMKsZ2k6BSosPzkgO4WcNc1nsu-uGIL3UsVoiQbE3fjNtOpeeHVJDPgOBdCbcY5Mg5dhDMQMjHF314raVBtcJootWxAjRWmgCBd3XHhZ6ILKUlMVeIEant6v5cTm55MY9WvKOzUq951Zuwb5EvjnJDlonpEbliQ-s-v7AQberZoYLttolV0GiHGeS5Begz50BK05Cb6oMBtKJcpKfbGoO5MQx9AMzKyX5oAilVgsIXOEdox7Gj7cS7Q9NFFV1Bw_VS8stGv0UuaiZOOgRHHnZfbvKlcs91WuOdpkxA_mBA
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=sT34A8aO6h_wrwoxRlzYCBZwqjRRJfyWsgN0VyIACC5ZkcEKhKUkSQjkx6Cl2-sl-8FCDNFYeU7vTPwb4v7g8z-5WCb0p71I_pmadbdM3_1JegCbdSjrbGCzYaZuiBMGg0dFAbRvUZs_hoV33sT3xbqd2ziXzTkERf86ijBLw6bn-QgFUA5XAXrY6Y2ku_DSydUJ9mpcooyn_P6O2p4u8s-Sb0qagdjk1nKCS5jcjvzjY7tJOUijDLvPraH42F793wx8pyzAQejddyziDiPfQ66MVA3fobmY3H6L5ZcNx18
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=tZ76Zv2ThB1RXZAi17LSspI1DyavKnArbMFGLJs4QoUey00FACq-YgWqRUdFmMiJrzLfMMBozuXf9zH9r_dkV26hhUiLxxKMvltsplCbYbyHRiMthBdBdCEDYPKwMCzDngIOvPytSTzH0b9Zcbd90ao_8upa12J_YilPbuYIfUarmX8vXvdPEg5PKyWskEgKvnaGE5hXIVQQLcUYT5hhxf5JXUB5Xd9HGzlJNJd2O8HEWCg_Wfqp7e9KDI215L_z3iPZ4Qt8woBbFz9_R8MWX0yHb2Y3FAmd-YiM-aoKWF8
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=tZ76Zv2ThB1RXZAi17LSspI1DyavKnArbMFGLJs4QoUey00FACq-YgWqRUdFmMiJrzLfMMBozuXf9zH9r_dkV26hhUiLxxKMvltsplCbYbyHRiMthBdBdCEDYPKwMCzDngIOvPytSTzH0b9Zcbd90ao_8upa12J_YilPbuYIfUarmX8vXvdPEg5PKyWskEgKvnaGE5hXIVQQLcUYT5hhxf5JXUB5Xd9HGzlJNJd2O8HEWCg_Wfqp7e9KDI215L_z3iPZ4Qt8woBbFz9_R8MWX0yHb2Y3FAmd-YiM-aoKWF8
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=lQlSDa1x6-TDPML9tXwipzCs062hMysfO0EfGJLxUsL0sYwTn6gBjRO2qFrSw5-Lv9w8_AxfqBP7g-Ahr5zC-9SY8rvBF3eTwgT_Qk3xR5D2Iq9OeGxfoXPoQoQG2cAqhoCOldQ_cQLXb5ULoFIHzFfGyey4_uTXexWg6Yl06VxjvJ_Pn-4nuL7Q_hjbrSs1aT1X4o6synrYm2gR9KT7ij-clhGc4UPFnRPoqn41r13LipzS5KBkBbARMAHK_PCLWN51Bqa6OhTLKqjGzJxgFrhkje1phLUxhmyAl5fLMPg


 

Coronapandemin har slagit stenhårt mot gränshandeln. För många har 95 procent av försäljningen 
försvunnit. Nya siffror visar att norska gränshandeln omsatte 27,9 miljarder kronor (SEK) och 
skapade hela 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en våt filt över försäljningen.

Under 2020 tappade gränshandeln 87,5 procent, enligt Statistisk sentralbyrå, Norges motsvarighet till 
SCB. Detta trots att pandemin slog till först i mars.

Norsk gränshandel glödhet innan pandemin - omsatte 28 miljarder
   

   

► Kompetensomställning

DEBATT: Det måste bli lättare att utbilda sig för nya typer av jobb
 

 

Kristina Jonäng (C), ordförande 
regionutvecklingsnämnden

 

Regeringen behöver uppdatera det svenska utbildningssystemet efter yrkesverksammas behov av 
kompetensutveckling i en ny tid, skriver Kristina Jonäng (C) ordförande regionutvecklingsnämnden, 
Västra Götalandsregionen tillsammans med bland andra Johan Trouvé, vd, Västsvenska 
Handelskammaren och Helene Odenjung (L), ordförande för Göteborgsregionens utbildningsgrupp, i 
en debattartikel i Göteborgs-Posten.

   

► Kompetensrapport

Så blir Västsverige den ledande regionen för omställning och 
kompetensutveckling
 

 

Foto: Teknikföretagens Bredda bilden
 

Västsvenska Handelskammaren och Göteborgsregionens kompetensnav har publicerat den första 
analysen av parternas förslag om ett nytt omställningssystem i den nya LAS-överenskommelsen.
Det visar helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling, men då måste 
utbildningssystemet reformeras i grunden och samverkan på arbetsplatserna öka.

Läs mer om Rapporten ”Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt – en 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=gN6b64WGbYV8-Z1eIW45L6Af9raA3dkqS1LabopAKecYrdNfnTjLhLzAOlD_UfcZg7aWii2iMsyL1jk8cD5fTcIpeHtk8DG-5p5X_zfhbnuniEtcR3USOLmmc-pYYxyMRFkButlQkfak1hV9z8g6lcdsGvo3q0RG7HIq9rHtndL5YyMMp1rg3BJuFy9Qno22C8t-sKKnXSaoWJA4VAcrCgDyjQ3CyDB6JLj7HYleZqEnXdI7HfVJPFa4BG_TGp_TrDJYb3B0UlNdgPK6rj_fFf4j0MwHeoX_KPAyrxkSQ-c
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=W_Nm0ybF_g8AyXvde2gGkrnf-ATG-uphZYN9UvSrgue42b7ZRVup59JfRR6n8NAWLufAPm5gJpqhiF88A6DlpUg1BVzBo7I6DyDGbm7toJHE-EHqq_3DyOhD01TWBRI71oq2-RDEZMs48lDK6SVkGYjhrtg_F_8C0An3_QZsehkL5xqPfj5xUQmQvyacqZRKf3zdo_n_Ni61q74Ixr-F_K8V-oEwwmDkR1sJTPO3DNbkO7S2v-eoSp8NI-TVpga9JkDE1Kzca5uV4v3WJTr2WCbxU7ONXg9hNDpTHeVQt7s


Debattartikel i Göteborgs-Posten 2021-04-14
   

västsvensk analys” 
   

   

►Kraftsamling elektrifiering

Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur
 

 

Sverige har redan antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland, en viktig 
komponent är elektrifiering av transportsektorn. Västsverige ligger långt fram i arbetet men nu ökar 
Västra Götalandsregionen takten. Det handlar om en regional satsning på 70 miljoner kronor som 
ska snabba upp elektrifieringen av transportsystemet och komplettera och stärka upp statliga stöd. 

Satsningen är en del av genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och den 
tvärsektoriella kraftsamlingen elektrifiering. 

Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner kronor på laddinfrastruktur
   

   

►Regional utveckling

Uppstart för de fyra kraftsamlingarna i VG2030
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=Pge-1UxFE_hbZQy_guIA9bEBg1oep14_Ky8jECdVTEsfUH-n8fG2HW34DlwCYTDShW4GbwZjOQj4XXXfItIAz1FtY6eskOzKZkeSWsUx2QI0gJsSaM0UrGCWMytZRMrOpb6EMVweYbuSNEVASzHlxZ661JNAkM9WOfFiTEFgPy9s44iDac-iBaQqP_km6gAyLOgWBwGTlikUcqf0Tz_0C_aDqNovDmporg_oxZTRsqFP-QH--7oDP8kMVNX_hxUK34xtwIcqPvKPTffHAzLbbu7e_lW1Oi32tHvXbha-kKo
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=W_Nm0ybF_g8AyXvde2gGkrnf-ATG-uphZYN9UvSrgue42b7ZRVup59JfRR6n8NAWLufAPm5gJpqhiF88A6DlpUg1BVzBo7I6DyDGbm7toJHE-EHqq_3DyOhD01TWBRI71oq2-RDEZMs48lDK6SVkGYjhrtg_F_8C0An3_QZsehkL5xqPfj5xUQmQvyacqZRKf3zdo_n_Ni61q74Ixr-F_K8V-oEwwmDkR1sJTPO3DNbkO7S2v-eoSp8NI-TVpga9JkDE1Kzca5uV4v3WJTr2WCbxU7ONXg9hNDpTHeVQt7s
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=4JHTq2r1_bgpqYbY6AXwVXYIz5H36F4AZQYlMFmlUdlAAyKDDCiRugwMZUZk3H-0jBXMuwWdS6OXSldrWqq3vU8hBAsnRvSGzAU4aHYRcYM6r7sAec_pqXMn1Cm3aVqSqZux2-M9iCyHKbQZBWSGysb_Xg0fG1-m8SBrdWcu_69uHz2m65L90LtrSV08eq7rmdYtvqNBmGC0LaRmLQJMD60oT3xys_VspkP5E79uSAiq3cMdXMJGfz10kFoM8cZWkNQWM2P8mU2q-O0e_zlBVAx5ua6VEVFx05a-rIopLIE


 

Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar inom Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
(VG2030) - cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier - ska stärka vår 
samverkan och öka takten i utvecklingsarbetet.

Inom kort hålls digitala uppstartskonferenser för alla fyra kraftsamlingarna, så håll utkik efter 
inbjudningarna och löpande information på webbsidan.

www.vgregion.se/kraftsamlingar
• Uppstart Kraftsamling fullföljda studier - torsdag 27 maj 
• Uppstart Kraftsamling digitalisering - onsdag 2 juni 
• Uppstart Kraftsamling cirkulära affärsmodeller - torsdag 3 juni 
• Uppstart Kraftsamling elektrifiering - torsdag 17 juni

www.vgregion.se/vg2030
   

   

►Forskning och utbildning

Lärosäten Väst signerar överenskommelse om mer samarbete
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=vcelCqFEgJMDSER2N5HKDC2kVh8v8icgP9XMYp4LUP2Jxy3UuAk3iRZm5jE08tJdWHYxee9bsrRljGtNcHqU5XU7hOqiBMvbwPpf4CrRs_1af4ArHvlopZJNSNuFm8ihihSwHl83X4Z0c40ggc32izXPReikdzBXeW59yHmuggZVPiCloTcf_ZjsiYvEOta6aAncN5SBhdk5HGyRWhI49Ok-cDA5LKe4W-OFdA0SkpDsXqYgzqygFLpyOPoyuoeFgsslpqwasguo4VKgm4DPPQ94-OHpYdeKW86ytXFD-gw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=VBZHnsqmNJA6foPOsK4St7DUFz1HFV-iu8skcNzrkSqmHXVOlkTmeyd3FabyMgM4PV0D2E8J6XmcYFSuYdeM-Fmph0e9KKPfRPM-hg694gtHVFGshBN5DTyosQJvgfneiognH_P8QUNmEjdHdsmxw0giGANf3Dzg5POi-SN9lrpiUtqKDHp_4smXauM1aRSF00bIpKj3skOFkrg08EHyErkaIHeUujVlSf8rKwUGq7z9zDBYDgdRPB3_-xwAmvhRnDLymz2M3FfIDDnKmxK2-TCZvyJ1u3FhgSGYVPLVomg


 

Rektorerna för Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i 
Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University signerade 26 mars en överenskommelse om 
samarbete. Det benämns Lärosäten Väst, och målet är att utveckla kvaliteten och mångfalden i 
parternas verksamhet.

Regionutvecklingsdirektör i VGR, Helena L Nilsson, har följt utvecklingen av samarbetet och ser 
forskning och utbildning som avgörande för regionens utveckling.

Mer om Lärosäten Väst
   

   

►Infrastruktur

Tydligt besked om nya stambanor från regeringen - lagt kort ligger för 
Göteborg-Borås
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=nnb0lFlVrnDYKT0RQwryn8sqBxfJOc5zxwkZSqAQbKE4vr5kfBZoBLw1kijMX-D8VWdibwvw-zagT8epXTfTZvQ9FbpRPXoLSPD7tN48XmVe_H0QAn8AkPIhCybQjfGaXg_vwIg_7XKP9a4hiz-04nBCxiF2gOL1XDsVi45_qqU6aSb2oq55fTBcrMVJiAGUp4fDULy8-J7leVo7MWjAhyiwy9XmjF_h8W369bXZwuMyIgBNEwJ2SOho6ptwosuVTT3vijct4-U3tjxzlvQwqt40K6GQOAjk1xXv3NPDhpg


 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) presenterade 
fredag den 16 april infrastrukturproposition inför ny plan för transportinfrastruktur 2022-2033. 
Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 
2022– 2033. Ett tydligt besked är att höghastighetsjärnvägen ska byggas och att utrymme ska ges 
för att bygga deletapper.

- Ny järnväg Göteborg-Borås är redan beslutad, och från dagens besked utgår vi från att det betyder 
att det beslutet ligger fast. Den utredning som Trafikverket just nu bedriver om Göteborg-Borås har 
kommit mycket långt och innehåller terminalnära läge vid Landvetter flygplats, central station i Borås 
och station i Mölndal. Den regionala och kommunala planeringen har utgått från det under lång tid, 
säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Västra Götalandsregionens pressmeddelande 2021-04-16
 

   

   

► Kollektivtrafik

Minskat resande med kollektivtrafiken under pandemin 2020
 

   

► Gränsinfrastruktur

Västra Götalandsregionen ger stöd till norska parter för 
järnvägssträckan Oslo-Göteborg
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=jvEXJ_nuyfqtdBduxvKZhJOy6OKtyLdR6o2v0qm5RvHKPoCdmW9lYNb8PC9rEm84neV5dm_vA-6S3I7LVXt_Kcgh7yPZThhp4hYnhhJRZje__QD7E59aW6nqy8yCNmvq5Bxbu6OdTDmIA8wfqmanDDAETB3PUSzaxf0l2Eqk9yaISJSQ4v1_tMKhhwJXtePNhLQWPNsC5lRjlrbC88OaYavNO2-0siW15-nOoas0YPMtnagINKqToZgqiWBme4BbRktTlpLu5ri0yUw1C0HrUE7kzQe2kut0v-Owl2Sr6dQ


 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens 
utveckling. Koncernavdelning data och analys har följt upp programperioden 2017-2020, där statistik 
för 2020 redovisas separat på grund av covid-19-pandemins stora påverkan på kollektivtrafiken detta 
år. 

Andelen hållbara resor ska öka. Det nya trafikförsörjningsförsörjningsprogrammet beslutades om i 
regionstyrelsen 20 april.

Uppföljning 2017-2020 Regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland
 

   

 

Den 15 april höll Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd region Viken och Kristina Jonäng (C), 
regionråd och ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen) ett möte med 
riksdagsledamöter från alla riksdagspartier och en rad norska stortingsledamöter. 
Anledningen var förslaget till norsk nationell plan för infrastruktur 2022-2033 som nyligen 
presenterats. I förslaget som ska hanteras av stortinget i juni, har utlovade satsningar på 
järnvägssträckan Göteborg-Oslo skjutits på framtiden. 

Stöd till norska parter för järnvägssträckan Oslo- Göteborg
   

   

► Infrastruktur

Tyck till om järnvägssträckan Göteborg-Borås 19 april - 11 juni
 

 

Göteborgs centralstation. Foto: Kasper 
Dudzik

 

Trafikverkets tredje samråd om den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås startar 19 april. Det 
handlar om förslagen till rangordning av alternativen på korridorer där den nya järnvägen kan gå.

Trafikverket vill få in synpunkter från både allmänheten och länsstyrelsen, kommuner, Västra 
Götalandsregionen, statliga myndigheter och organisationer. 

Samrådet pågår 19 april -11 juni och är digitalt. 

   

► Infrastruktur

Västsverige behöver fler spår och bättre järnväg
 

 

Det behövs både stora satsningar på utbyggd järnväg i Västsverige och att vårda det vi har för att 
möta en ökande befolkning, industrins utveckling och kompetensbehoven i Västsverige. Kapaciteten 
har för längesedan nått taket. Det konstaterades på ett webbinarium 31 mars på temat Västsverige 
har växtvärk – nästa steg för järnvägen.

Det mest prioriterade är järnvägsutbyggnad Borås- Göteborg, fler spår mellan Alingsås- Göteborg 
och utbyggd järnväg Oslo- Göteborg för att undvika flaskhalsar och trängsel för gods och resenärer.

Dokumentation från seminariet

Foldern ”Västsverige har växtvärk- nästa steg för järnvägen”- som är en 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=wDLWGgexw3T6pUxLR_ieYytWzpZIUfBG2h5SUH2EBE4DsXK4jBJLq1QVRebWbBHi3XzoSy48e08QvI4EgWxUkEIhE7kRVr2NRWQJQSQh9ls3DztV7mKPU9YQgv29Y_ldPqidvCXxpcWBRMrSS1H6IhI2RKqdjDkCpsAP0eYi6j8jgyih2_rChF-_sL2-ZVWiRIPooSCRxjrGXXFA5Wn2rCBZqFNEsrIAidnl3zCm-nEG-22LMapQqDe_Jog5DclrfMvMse0re4iE3bkAQZOjVCuXq5sqfbH4iHcHWWQZgFw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=ULbGsn8piP7kma1OmoA05Q_TeaHXlrocbf36QKQRYxM5Bnv03LBI0J07NHjSHFNJMeGH-giztnFNhJcB02jAq5JSq4ZW9KJLeauXjCzTO-vMPLR0ttyUfXFX6wAzJpcL8GTVRAfT927eKU6GR_3bUq5f2Bi0a0R4nS-2vCumsfePnSAg7Sja0kz0VP3fNdfVW2bk3anh8MgW-sGUgSkVh3gj7SjS2iNA4OEC2mdkSkUTUqGAxU0K12roZy6QnBvt_Mttl__nSSwYGsl31vOf87JyY3SwM_m3In7Uj6hzc6g
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=8uFiYMxMdpJZ6jYvLHYoAsSrmqKAIodcV0QPA_14Gm5b6vcBKwr2kR7Nh0DQpm_imxPTF9O4ixs4mslderkm6yQ7BVY3WdI962JEHtByuCddD7-JEXFRkMmhg2iZahWAqkWwmYswq2foyvhml1xcwBySVSGGK2lHci1DmDvdx3Ts0U0k7taJmitQ7kJPSzm6sRz5sHZnB7cBhWoWxj2FCqqKV1e8VEtvmQbLZlr9_CVL7qzBChb155Adol--f0VaDAZ4YTYsHk00BReJ-Wj4tu876gBg-bpImrCL2TNWVqo
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=wBrz8ejLP4piQSs2yj7Gs7h2vmr7CLtUtGy70keCnBac1drxm0g27jqRRrIme57FzuEtfNJiYbQUJeHEDZnJCyz786Y32qf5RWUtowmeRIp8phj5sEjkGyLpmuBbLx_DmjWQnDy8YMRPjcnBD5An7nfznhJfeAYgT6qMuULyZ-wpvI3__uB1w9fN8fm8eBQELB3tA9gKQ7p3y9dXsKaV8kNTCZRmoFZrLkFTOZsUFotIOTyYlBnAz4_dH4artYlZXFIXXcsF_EWK3RrYCZbN1ejuV4QDicv0R_Ag93rSKzQ


Läs mer på Trafikverkets webbplats 
   

kunskapssammanställning.
   

   

► Digitalisering

Moln och offentlig drift i Västra Götaland - studie summerar 
Informationssäkerheten 
 

 

Projektet Informationssäkerhet 2020 har ökat samverkan mellan kommunerna, Länsstyrelsen i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i dessa frågor. Slutstudien "Övergripande studie av 
offentlig it-drift (informationssäkerhet) i Västra Götaland" visar att det finns en rad konkreta åtgärder 
som behöver vidtas och gärna samlat som en viktig del av digitaliseringen.
 
Studien presenteras och diskuteras vid två seminarier, 30 april och 18 maj.

Slutstudie Infosäk2020
   

   

► Regional fysisk planering

Remissen om Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan
 

 

Regioner kan numera enligt Plan- och bygglagen (PBL) få uppdraget att bedriva regional fysisk 
planering för sina respektive territorium  Frågan om hur kommunerna, kommunalförbund med flera 
ser på att Västra Götalandsregionen skulle bli ansvarig för den regionala fysiska planeringen, och bli 
ett regionplaneorgan, är på remiss till september 2021.

En digital remisskonferens hålls 29 april, se inbjudan på sidan nedan.

Regional fysisk planering
   

   

►WinWin Gothenburg Sustainability Award

Visselblåsaren Jóhannes Stefánsson är årets vinnare
 

 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=Wev5lfFxpNIWfgvfYayIX3DitM5QygvNui42qEeI2R7Fjegwk3FUYeRHRWBaKixedpXR76f4JjPVZAlUYiiMUtahQ6F7hUhTjPB34l6UgQE0ao9bY5S4VqTaE9WI7gjSdTbKbNwzxM1vpbGxa2Xes7y4Ggwog7p037fomrWhi8uHP-s2TaBsDR-L9dqy9mU7XdcXqJ7DtmT0uoeBUhT3YY1qitkYl4fudHKNGQmRii7HJGfQ7iG1SCSq5eeGJZnpO68pyB9b_Is1Pwd5Lgx3WK1rZJbl2WmUz2hv4CzhZO8
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=wBrz8ejLP4piQSs2yj7Gs7h2vmr7CLtUtGy70keCnBac1drxm0g27jqRRrIme57FzuEtfNJiYbQUJeHEDZnJCyz786Y32qf5RWUtowmeRIp8phj5sEjkGyLpmuBbLx_DmjWQnDy8YMRPjcnBD5An7nfznhJfeAYgT6qMuULyZ-wpvI3__uB1w9fN8fm8eBQELB3tA9gKQ7p3y9dXsKaV8kNTCZRmoFZrLkFTOZsUFotIOTyYlBnAz4_dH4artYlZXFIXXcsF_EWK3RrYCZbN1ejuV4QDicv0R_Ag93rSKzQ
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=mp4HZ78qwwkq0hK2OAB1l03ADr5hBvAmKF5ROC-_iNLdKKHT_HzQfIxTluw1VSadlajkn9jFMtcmGKmKC3uuYqvGjf2FJRoumN12hOduJKqHjvqNWdJTIZk0yXhUaRNRthG2o7N3hx4qs5j9-NNSlOb4GESEEayZ78IOw9BkmZ69RxKbf3hhpah-PEylmbAKBEXmYu-TsPDIdPR0Qb5kxCWtTT_mpx3ktv7Tqcw-I3tMofbV6EYVt4ZuY7DjSQEJP2YHOgs4romhj6DeQj2Bp_qjM_Yc_a8jgQjSTqW3TiQ
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=4pXV80H2BNMenb95hyROYpbH25_Lz2KYJv0p3pk2ksFV4GIv0OyiC4qC9xD1tuWJ_ArPKYL5zgJxjEDUheKYpS8ks99dCKOFEUhDwNafpO_dm3ZBUz5rgZ3E-VdAltOCaK0wRBL3g0IX_9KwA2i0Gx_ftiLIz0vAozLvzKa6LXVqs6vMTfit6ii08_2v8q83M8HAgsMNuSw6a9g5JwHo45hecucNX4kkK9a_x1BIuMdEjvXTjvI_3sycDrEBlSsqka8ltONCxFCR4fQy3s5HEMZZDSRQJRG2T8zjwPD2xxs
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=ATXdaa3_6DosXW1wc2NQ3PP07P37m_puP4nGIdd6p8ZBpkDxgDgqPfo2SN7-py6d7bON1az5GPf40PzIkeHPy18ymshICpE5IKKUMVRgIj412PgzHcjj6At7jNkDDXnhG76_7mG2jnumZmucvDmraK0-6XNDsiyFQIcUbr7m4qskHQLPYvc1NpgViEuT24eB_tuDGwSzl5px9Cbjpgf7uwKGy8F_mJgqdtrbHZd8t2oXLN9o3i2rMB7KODqH0t5zl1rAJ07KcfblsOdjiFY8QZVi-wqHiOAXvgLMiv-RyrQ


Visselblåsaren Jóhannes Stefánsson visar att enskilda personer kan agera
mot korruption – vinner WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2021

Nu presenteras årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. Den 
prestigefulla utmärkelsen går i år till den isländska visselblåsaren Jóhannes Stefánsson som, med 
livet som insats, avslöjade en utbredd korruptionskultur kopplad till fiskekvoter. Prissumman på 
1 miljon svenska kronor delas ut i samband med en prisceremoni i Göteborg i oktober.

Västra Götalandsregionen är en partner tillsammans med Göteorgs Stad och ett antal representanter 
från akademi och näringsliv med flera. 

WinWin pressmeddelande 2021-04-21
   

   

►Bredbandsutbyggnad

Allt fler får tillgång till bredband – men behov kvarstår
 

 

Post- och Telestyrelsen presenterade den 26 mars den senaste mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggningen som avser läget i oktober 2020. Västra Götaland ligger fortfarande bra till 
jämfört med andra län men utbyggnaden på landsbygden har bromsat in.

Allt fler får tillgång till bredband – men behov kvarstår
   

   

►Agenda 2030 och hållbar utveckling

Nya mål för Västra Götalandsregionens arbete med miljö och social 
hållbarhet
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=mGYNhhIUE0gxM3R0fR5C56lxjj-5cJ9YjSA5b2gjDnpMVraxfvxEAMGH31kHm0RMVMBQIFb5yWna3s6826DCsiW2s37BWKN1_41nr-nHOBqEru3PmGVRAr77yIAmFWOzO40Tb89xPZsMECjN93YQcpyfUWTVyO2Hqmf9n7WSouxe2hu2rhtvlDUlT5OD05inECXrMVBtJQ3Vfa6zRwhBb5k-TjEBzSOks8LSdqkKBW7PbQoNLDetg20S2wuGwPDPFlurzbHl_E3bqs4CZQ1ZFIByu5P-Pakb9me9fnZxNdo
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=uCIOTn3OZqfk6dfdmh4Y2OiokXH7d4Y0Lfa7E_54nJncQ92gdxfyQml6jbg7tiyNwNkCZTU4UyPe0XzlnxsIdMxlTbPY_XB0kU722g7-XcF1bHB-85-8_1uI0Z1YWtiDk1yMzNHafn7B68ygxjk6ZhdeSo-741mbVlA5VwiuPyv3T2SuL-_B18iKfYkgEu7IjIrBS7Ngm1Md9o-slVUQu3bmIXvdeDbfQTvgaemEi4ILHA4K5X-UacCRJj5IEabrpdThFzgp8kYgKZjEJ3VRyNR_fc2HXKESPNz9KE3WkXQ


 

Regionfullmäktige antar miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030 för Västra 
Götalandsregionens (VGR) verksamheter. Målen utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 och är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag. Tillsammans utgör de VGR:s ambitioner inom 
ekologisk och social hållbarhet.

VGR och hållbarhet
   

   

►Kultur och litteratur

Göteborg ansöker om att bli Sveriges första Unesco litteraturstad
 

 

Fotograf: Åke E:son Lindman
 

Kommunstyrelsen i Göteborg har beslutat att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för 
kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=nRnTeICZ1fhTZReJXP9_3IRnkXOijrXwEdsbYU2RxkUeeiMPW28hNjbLFBsB1tdlF4sUgj3abGTSCvI5cZyM7OLUKqHxJiDKNhB-kYkLddOvq8mT6L4oI6G3nVKSojpKPyrClsoDb7Ln3gS1qdehPaZVVluyr04Y5Bj-eB95MZO90BSkexjyB2Ql6NZ2XIAGSlATHM2N4n59lzMH_ti-RTsDxBy68aEiXEm8PJNZ_BuuNQamGqieahwOFhAStFOmEgOf0tIXrG_b1xefKUij0przxoL82gVMr1WHkKZpwVQ


Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är 
mycket glada att staden beslutat att söka medlemskap i nätverket.

Göteborg ansöker om att bli Sveriges första Unesco litteraturstad 
   

   

► Kultur

Trots pandemin: framgångsrikt 2020 för Film i Väst 2020
 

 

15 inspelade långfilmer och tv-draman samt två animerade filmer. Trots pandemin gick den 
västsvenska filmindustrin för högvarv under 2020. Dessutom firade flera samproduktioner 
framgångar i Cannes, Berlin och på European Film Awards.

– Vi ska vara stolta över att vi som en av få regioner i världen lyckats hålla produktionen igång under 
säkra former. Samtidigt har vi lagt grunden till nya tittarupplevelser och festivalbidrag, säger Mikael 
Fellenius, vd för Film i Väst.

Film i Västs nyhet 2021-04-19
   

   

► Kultur 

Göteborgs teatrar skapar ett gemensamt produktionscentrum
 

GöteborgsOperan, Göteborgs Stadsteater, Backa Teater, Folkteatern och Angereds Teater skapar 
ett gemensamt produktionscentrum på Hisingen. Samarbetet ger ökad hållbarhet genom gemensam 
logistik, magasin, verkstäder och repetitionslokaler. Dessutom planeras för framtida publika 
föreställningar i industriområdet.

Samarbetet omfattar GöteborgsOperan, som är huvudman och står för investering, planering och 
ombyggnation, och de övriga blir hyresgäster.

Pressmeddelande från GöteborgsOperan 2021-03-17
   

   

► Sociala investeringar

Seminarium om sociala investeringar och skolfrånvaro
 

 

Onsdag 12 maj bjuder VGR in till ett digitalt spridningsseminarium om sex investeringar för minskad 
skolfrånvaro, vilka har utvärderats av konsultföretaget Oxford Research. 

Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat för att stödja barn och unga till fullföljda studier 
i hittills 28 sociala investeringar.

   

► EU-frågor

Västsvenska EU-konferensen 23 april
 

 

Västsvenska EU-konferensen är ett kunskaps- och inspirationstillfälle för kollegor och beslutsfattare 
som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv. Temat för årets digitala 
arrangemang är "Europa efter krisen – hur pandemin påverkar och utvecklar samarbetet?"

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=xyMTNLaYNP0l_XGLh6Y3O8uXpzQX4cZXAY4LoGV8YdZZ4hUdMLxD3N0liVUM3OcTYovM1ZOKkhSsCqfDNjCiagOMb2XH3BNpszR6MzMo35DmmadVZB7RzqSg2_jTD2ZUxvyyvL5mROppasPrB4sjbKCJMO4M_7fa70ahqMqgpucSCVRU1mND6OqJSnSET_I2oIrugnVSeaDsu_2C-uzVzMVwUa7gsRBbw9Qci5FE8U8ZgSU_ZbgWwQF0YA2YGB3hQCXfZIgxCO_VDNCG5sWiqEUtRPxNLMyOBrCOI8Q1RUs
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=wBrkhvAL_H9Xe7Dzncx5JLdLVaQkWlF8pgmnXU3Hj_S4F7iDno32uaLj6rCcictofBxwSx-WKKmL4Phxe1JC97KFayIIRtBF0tifLUlurYzrAzBj6Oh5kK1BlUgZicRansj57wkZddxARA_6ITZ-7lJ2fMl3e9FqjHlTqk2KPBUIDIx8OdLzCi4W87Gi29MlLmM1TfC9NbUBK7QBzX7_852goxgE8pGfywg-M_8FEDq7EuqNsrbsYRIKiftJGPMjUIqVGDxA6KVo5G3dzbIXTUQdJDu1qApLQUOiiT4cphI
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=YjX1BoFhPSyG0WKoY4qep6wwLz0qsrQ-umtUCQx2yS6pctKnMfJgeEAsKADNmQGmLC1b7ZiqD1DGhwcggMsLSNWTJEl8XHAgoBLzfbT-2G1zqjM1Icwbwjaaekr6ivIHvnFznODOIIEKTQoOiZcnpJTgW_UxVyyiDNcuGmW8PocRzKgXLtaFLVIAHu5vWXjhYqFJd5-FKKV55o0usoEQevqAd-gN7RKnK0K37wRgtZ9XU2in_REj0o9IkZDZZRy91VgW8Tv6Zc903xc0ND4D0Cdw1ImFr_uymE9CzCX6EKc


Läs mer om seminariet

Anmäl dig senast 10 maj via Regionkalendern
   

Arrangörer är Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen och lokala 
medarrangörer - kommuner.

Västsvenska EU-konferensen
   

   

► Livsmedel

Nominera årets kökshjälte 2021
 

 

Nu är det åter dags att utse Årets kökshjälte i Västra Götalands kommunala offentliga kök. Tanken är 
att lyfta personer som gjort en stor insats för att öka de lokala råvarorna i de offentliga köken, och att 
uppmuntra till fortsatta insatser.

Med priset vill vi uppmärksamma allt bra arbete som görs och som på sikt leder till att det tillagas mer 
mat med svenska och lokala livsmedel i skolor och inom äldreomsorg.

Sedan 2014 driver Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen ett projekt som 
stöttar både kommuner och livsmedelsproducenter. Målet är mer lokalproducerad mat i alla Västra 
Götalands 49 kommuners offentliga kök.

Nominera här senast den 18 juni
   

   

► Livsmedel

Skolmatsakademin till nytta för kommunerna 
 

 

Är ett medlemskap i Skolmatsakademin en självklarhet även för små kommuner? Absolut, svarar 
Anethe Johansson som är kostchef i Lilla Edets kommun och berättar om betydelsen för sin 
kommun. 
Bland annat lyfter hon gemenskapen och kunskapsutbytet. 

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk som startades av Västra Götalandsregionen 2008, och 
vänder sig till verksamma inom skola och skolrestaurang i Västra Götaland.

Hallå där, Lilla Edet

Skolmatsakademin
   

   

På gång
 

23 april Västsvenska EU-konferensen-Europaforum
23 april Öppna data: vägarbeten
27 april Reväst webbinarium Demokrati
29 april Remisskonferens VGR som regionplaneorgan
30 april/18 maj Informationssäkerhet 2020 slutseminarium
12 maj Sociala investeringar och skolfrånvaro
20 maj Första året med digitala elevhälsoenkäten – erfarenheter från Uddevalla
27 maj Kraftsamling fullföljda studier
2 juni Kraftsamling digitalisering
3 juni Kraftsamling cirkulära affärsmodeller
17 juni Kraftsamling elektrifiering

   

Utveckling Västra Götaland
 

 

Utveckling Västra Götaland kommer ut varje kvartal och beskriver utvecklingen av befolkning, 
arbetslöshet, näringsliv och konjunktur i Västra Götaland. Den senast publicerade rapporten är för 
kvartal 4:2020. 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=oJVRU6MX0HXEAKEIMlJTJ30-Ko02onStlv7BR1hydw6W0RY2k9CpoETGBHZijNEke21PDn4sLsvz1p4xY5prs0Khw4_BMAo2YaYYU97bkJampiZR9tiBBqm7wkYOhH7vOO9rmVuZzTv6TYpANR11j3j2PY9ha56jqihoUgdSc3Vu-tRb2uNcMMLpa7OW5IWEBgnfIA38ofKPV5AIiyG8JrQzZB_iVAStY1yVOOgW4aI09f61xRyiWiSAYucBMMpYKbnDt-Dm421MxwMq4LNNT6nWHgp8gYhmXO71I6JilMg
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=p4I72i5ed1-S6FRLYWjRabhUfhNpmOiaANbi_QeyLmmQ5pBzHxRGyKRLPIG9qZaWfK5z-ETY8nzmlb9Uxdd_CQ50D8SJg8xYcz3g1MUf3sEF0FXKa6_rFrXqA7oxLvk8PQlMxjgSmGPNrmzga6XE12aMuRw1dy4jMXrY9u7gzOjbTQvZlg8wCXDlHmjgdRZprhPe2t4EXtTL3_O5z1hePP_57aAR2I7mFfrMKDXaJvUDoExpZOksjPE9oj5Svze8XykurZL2RsCb_PnKO4DXF66xinluRw4HV3f88-BzVfU
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=0zojBjGgfXgSVaAtknJvMVR5EURyiDn-p1jnRdUpxTUCBIGp9xnDm5nqT09koXHNig1qKKAfeJtUjYw40BLlK2COf3puFw4zy0Jn4j73u97DCTh8qw6uUETR9zOT3Tm2jVJIhIeTtqOIlZbwLoKP8Q5nUcr57Fugkkt6giy5DPjrFzDxsULD5szjvinxwkY8gARropWGv9VKqZZDYu0i6rf5HGmrD_9zpP1bKoD4xT7eUuqrGDaics2LXEEDrzOeMth-QXEUKyADsyVQzt-_HROIa_Jk69tbjT1LFnbiZXI
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=Qa42QpgKoKJxKVVPy7zhTFOHbpRPtUa7xxNFbdBBsGQ1lDLrLHa2f8X2T_3F8XIiTtg2xryK4t5BewPBYTk392Alzdde4oUQ2RSqE0a1XarEZoecHWpiQCkeJgfCWABdFE6_-2IERfrieLfwS1wKwQ2iy8y1AZAgum4PsuQVOLFjS3Gvt5AkMRu3AGXuko1-d8Rw2TpImUcujncr9Q38LKpTgmWMLWaxVlGnexvCINaX5kRpUaIyWth6KJx2sDBFjqBsOMlfdFW-cRMtdOEqCEAtMzOcujBsPITXDxl2ifE
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=sEGqRuUc3owzjuRHv_fWSVZiS9ijr8KMkJEtEl9hrRZlVO6ECMUge0qqoPDFAuh-TsAc60Cdg-K87OUlMhKEGy7bmhKvDKVUE4usSlzoSna-VphYF1jYEaNtGuQ_amBtxiLVTnqv793PR2hGiL5ko43FQvaj1ym7Ujz9MeNLjoNprlQw5P4PmeUvDRZiCRuEYwXzty2BkHSB2VU7SuEpEt07wIUWptp83vmH1TGhX8mf-ilEvREThbLQdgJOXucT3xEihZMw8PowU_usJllSukRbI8WuJC99323sd0bPWGE
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=P04oe44DCIS2I9mnl1wHIvFKV8wh19h6v0G9gZ_wFOS6QvCZlSEVCcE2IP6rB4hVR9k2C5DUldRzK-SXdOb8dsFjlf4Yghwv6E7bQw5RLt3MhGF5tEFnadOuawbHEbVISEtDxVbBVPfvW13loHwF3bil6KgGUeMpRyFZ_pwb6ivqsnvrrD7j43wOY9-lftZ2iaOqXJQH03JBFBrcG1HvNV-oJ5tIRKTGz4FrFAI1qoCj1JqvJjF8fXvbuxA7DTI4x_JKTBo_XDvqnmjTx2AqIJqLmfvUgN85f0Vnvc7RQUk
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=AlCjTcg1hAd_5ukFtmUm7Qr3vlklJrdhnqDBZaNuupRB50lTeQgQ1hWRQCrodNxCcsN2sOkK7HftkiQ6POjIvACfivQc1onav0PFoVqcgM8NKDhMKVQSqYzdjGFvBwDJyzzs52V25A8gW82qfqoYo7JZyNa-kOCE1DM-uMmIBFOcMxzfwNZqsxFmCspYWPqjw_T3KaV7yY4KZihRHAwERxY5ZuK5T7dbINJdIR2AtfqeWZ3CbiAuVCpNQO4A0MP9pMKLFp3LUBn117Z4Ixtsk2nsyufrW6wOcZXelbqSeto
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=pN5C6S6I0TRwrJGSBWRbt7aTADUR6gaQl7h73jEQi44p4tZfV9xou18u1UMy7PU5Yq7eyqYlMBL9HS3vG4bb1mB3kXtMzrTXsiVvdAR31nsCB7qMGGhmaaIWE_BTxjZfKOorqD20jhcJ0Ja_8iXZvqKpennlonx55F1mbukJvfJ4jCxwoKlWE1PKrAYuhFwwMLX-yy8OlNAdPwDC0j0cqd5KAF_0ahNq6wHLeDsiZJxv9LK6Q9dSiei4Oew8SCvsfD5nRe9RiB4VwSLU0UZmzPgnEZPtDJhcM5MerTeOjb8
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Fler evenemang inom regional utveckling
   

Utveckling Västra Götaland

Fler rapporter från koncernavdelning data och analys

Data och analys nyhetsbrev 
   

   

Vill du veta mer om nyhetsbrevet och se tidigare nyhetsbrev kan du besöka 
www.vgregion.se/nyhetsbrevru

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

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

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

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=cKt71R8xdGMHcP1z6xFKDz86Qo4Wi6x2RRAXpdNnV_JKB2i4C-ULk-GMDeJEP77Ju3Jc9Bxh84JwmdSFYvP0iOIFsnEU1OQiMyOkSt24R6iYxNnnC_Fz9KuwBf5xnPNLfbToVli8Egq8sPAZvGJAg0TRqXSIdjC4byJe9wdCNUaxku49I2EqJC1YlRF-W6l9M7yb3-8aJy9-h6kZ0eqv_5kAAHcItxt1wgB9WlLCQCftMPJftS36eyJytxDCi_hhlc4-SnJveg_8LffycuMcEGzPw-PSChnWhOaPMXI_WB8
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https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=4u8V6KwHU8bc9p9pYX6cJFwbYs-r_lbYQ3Z0CPhEwwdSjLmhIfWUxnwHoW-gnKupfHGrs3H0KYghTbPSqp-a_K2ql9g8U8TX9bRuHj5G7Gc_2BIQgXJ0ybUDeCVimlGvulL0fAdLvDrsfKf2MLyrzxJg2nd5Q8JvHfz3lPHTTH_vG1bWuheEQ3xzb3mBKD3QHWhohMMUuSgTByBDicxMiVSkSPPjVLAulGi_JIpGRsa3s99UmgPYg9P7_5xXuss2ptRq-ysABSHcoaoHXWhCMW6TK7TdfO1cPotGfxahPFs
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=4u8V6KwHU8bc9p9pYX6cJFwbYs-r_lbYQ3Z0CPhEwwdSjLmhIfWUxnwHoW-gnKupfHGrs3H0KYghTbPSqp-a_K2ql9g8U8TX9bRuHj5G7Gc_2BIQgXJ0ybUDeCVimlGvulL0fAdLvDrsfKf2MLyrzxJg2nd5Q8JvHfz3lPHTTH_vG1bWuheEQ3xzb3mBKD3QHWhohMMUuSgTByBDicxMiVSkSPPjVLAulGi_JIpGRsa3s99UmgPYg9P7_5xXuss2ptRq-ysABSHcoaoHXWhCMW6TK7TdfO1cPotGfxahPFs
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=xCCtrTeRfTyQU_87TUusK9Kco-CoZZL5i889yuxXHecYu8Kwypg0OjutqdiT43DSw15sWaA46E-QZ2mblAxD_RULpH229QMfDFqX-FC9jCcSinxBHcui_VF5BN-BKOrlJX5trtxSgEOufOuWOmnTbGE3bRP_BDHCCSc8fxoed43hJ-fXp2x8Mqgjj-_BFE8i7D7zoeEw_5PkJFUrJng3N1V0d0ofr3L8NWUYmD1SVXjBSWD0oYTUmWa0b7XjUhgSPyjoM_1Bp0V4QXLhFdWBVDdXniUB_OWlzSlm94xdCjs
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=xCCtrTeRfTyQU_87TUusK9Kco-CoZZL5i889yuxXHecYu8Kwypg0OjutqdiT43DSw15sWaA46E-QZ2mblAxD_RULpH229QMfDFqX-FC9jCcSinxBHcui_VF5BN-BKOrlJX5trtxSgEOufOuWOmnTbGE3bRP_BDHCCSc8fxoed43hJ-fXp2x8Mqgjj-_BFE8i7D7zoeEw_5PkJFUrJng3N1V0d0ofr3L8NWUYmD1SVXjBSWD0oYTUmWa0b7XjUhgSPyjoM_1Bp0V4QXLhFdWBVDdXniUB_OWlzSlm94xdCjs
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=ZDUiITlexoGKg4QQoBk3nHN9EN18exbYWjmT-kx8FmzQ5wIsZdbvau3pnQVV1KQ2nRwULqscpCyfiewQtfgNdCR6pkKZeBKIFsazZjFfqcibCG41ZmXON9mVcbBm_nmB5VkhxoPZ5sZc_MS8VpaGz01vP6I0Nvwq3c7zp3cgyinTuzKVmRlca18CYxizX0MlOP8EsIyvG2xYia-lasvqKWWHQkpzUTX4PXlGyPvBjnOYtpsfKqjFzvgPcmS4xVHTJP9RA25bo7RyMS_sovG4UG_LTnHKp5Ee1aGmQNGN1IY
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=g4g74K5JKONpUed3hxAe582b6OQQD0nsqgLeYa4CWuhxbPtwx32h5yHG6g3IINl7LYI_Z57WhLz-6jPFGfZrYoIJKlzaFiFOAs47gw_74FfSblYIBwsJUcPa3q9_KoFpjMtfm4qk-EPYa7uHx31hhbxEKP_7KjZIOiX6eNBapL1btXYX0-dMAwNvtR4G24fIkicNzRv_jRFAVhQTjWJnyEX1TCE-u9VUDQoO5Hl95IihDkjjmaJghvxxn5uXUkhPUvC8Egt7DGDXheaILKkXGFQC3Pib3hn_JqxXgXzQclE
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=evm9e5wx1E9_BC1fTGx7ZixKT366t-ZpvqkRytqx-d8VQWO_zkIZRaRg8iB8yb86eyvhZ_7wiS1RxHnyn3nD0Z52xj4ydRs0qJ674lx7r7QemH__0MWM46iXlWxkl5wf7oF403PEAux593t7WEL1K_STean2dDg5WCqHGwHc-209y1HsbP4fw4VbgTbqgg4k3rPw-Ospe4k8Xoo7ZJeMjrDPALbhhRIkQftTI6KFTJqxm1PPxe79k9oT8LBZ5Q3fZ8BewMrZUL7vbMi__R2Cl1639S8Gm3zy6KE5q6FJ3Xw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=1Q8tuBUPjsdv_ltc3SIsc7bI4VRdRCDCC6Qs85CTPmYpU0AuKkRjGf62T1Jy6HjutMgmYCFw1Jcy5oyIhFioirtDGPVCfp25QqMGV95GkRsGyeHx9RQxW9eE60GNkn_IBOEU7IBx6swzS2cRrL4HPZYW7e6oOjYC-p5T9deAVaBwaNo9MNAnraW9R3KXMT_Rj5Qw14Q4_Zp7tFv4p4DNdSc519mm1c4UTrTxvGKrod5PvF80W48AqJ5di0x_OvZYX3qn6Fq5iWkvAf4VfzbJa6SBgxnXti9wLyrCte8FXnA
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hc2Euc2pvZ3JlbkB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjE5MDgzMjc5O3V1aWQ9NjA4MTQwMEU0M0UzQjlENTBBRTBBNDY5NjUwQzEzQkQ7dG9rZW49Yzk5MWFjNTIzMzFjYWJjMjJhZDdkNWQ3MjQ1ZjkxODMzZjFhZmY0Mjs=
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=V_rrJwXRrxGcG8l5S4q62CWnWikUAHQAOgajDu-dyMOmi386AxrDhuE-8Uv64KQgddJ5nWssfVmrHO3Y__kwa_ITmwDc8Ix4M6GjmHgzmzWGMvyyFRe7FC4XWO0Sd3K2oxZxk7vK7jpx09lesdITCMWsV2IrMO-DmBtrPbtK0QyEOek1nOs9kZf-A2F07GWGjDn5W9Cfon5_M6RCycGvPp9I2j7LLhQzzb13R81Q1MsT0qY-5z4BPOuwTQN09FuQQbc_QhVrsFwvYpUWvUKwuR1e921yoOEDSFJNTzaP5L0
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=JE88ChRaYJdprtGB3zdzDN2p6iK13gjncqXfsSNDyjwok9WUhfFMnRLFNz0p5I_c1z4s7GnwUYggGkCJgF8cmG8v6Vbmedj6c5Bq0_O3D48Qaw-ENFyhGINak232SkkXnP9cZ8sVjRbm2taXCWbLtDrMq1vwq9sKowjdilBI-7uK7y5xDgtCt06hYenRmnLjpr-5iM0yGepoa4CYB5PIfBiD7_4VFicJBwNe2As9oU5JW4lmIhih4b4mnVed_7PX537NIBZ9b8WjIfhEn-50fx1V8JOPRi5bp0QY3QsUc84
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=dryx0IYONlijYu943ZAGyFZxrqekgul6HiBfpsBCzMJLh9I4lqq7r4pWKnkC4-I_mL0LgR50dD1-p955Cw0K-S954I_j9RcKmEDpM0o4auUa6NS_ODyFAu9pFmTuqg4ZUco8OfmoWam3mMRa9j9qZelmrPx5QMm9efy9mA9BZzadwDKFBWpImmyR2D83xzA75If3DMeTx80paeHhWFhzsXS9ZnbeUvKunX27v8MX9wFTwCfNi44tEp920jajn741D8XHY5DwG7gk4OU2kOhgQPvRwR2mtFfWJyrcr52d4gU
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=V_ZpxuZHGYJ0OcT7Jg9u42H2H30cIVRyowEjODTmfUb4lk1BWIEnNMknW6ccBDEHzPP3Jjq-UgFGTJ9nrAwUzQHSKl9oIc24Ih8PfCH051LyIN0JW3sEliVP3tRTSCHxN3jRuQ92AianlEB6MR_L0mgvxXz5k70riqYEQR6IA-b1rk2SLwcUaB6trNWiPxy71x-JpW6jQaYvXoxxXSu3Lr2elVPdxgtiSifS_9ziluGDwIdbOV8khgeEwafo0Bo1XiH80HA_wsV9iRidF3bagtFjltgJkCvqq7OSvCHsOlo
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lZVWQ-0001mY-6P&i=57e1b682&c=PjkyuEUXfo_z4Sl2VHzLQrrIFwue3V3c0q5LZ22CYk_3H_0DIb1v-ZMukePDLQsF8CGphzSa2R5EEprIlztQdUFmBtRezm2GLaVmT4Re3jcKt5v5OXCdW3ivaD85M660-a1mTEdPLsJJY73AhwpSIwhDVa3PuBNs8lPe4LGau_FxRLINxOuzGo6U2xfilBWrfh-mwHgumBCNVqoxt6wD5lwgoFirRXC7WqzVH2rwDaFWGxJQniMMPDoZZxp2VPYHTlpubQhCrzdjkZ7Kp5IR-jcLsdpDUkucdRqG46af4iw
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/4 

§ 53 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

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

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

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

Malmgren, 2021-05-25. 
 Inbjudan till - Agenda 2030 – hållbar utveckling tillsammans med 

näringslivet 2021-06-09. 
 Inbjudan till - Aktuell Hållbarhet Konferens - Uppstart Sverige 2021-09-

07—08.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-25 
 
Ärendenummer 
2021/4 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
 
Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  
 
Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Agenda 2030 – hållbar utveckling tillsammans med 

näringslivet 2021-06-09. 
 Inbjudan till - SFKs årskonferens 2021 2021-08-26—27. 
 Inbjudan till - Aktuell Hållbarhet Konferens - Uppstart Sverige 2021-09-

07—08. 
 Inbjudan till - Demokratistugan 2021 2021-09-29--10-03. 

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

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



From:                                 Sveriges Kommuner och Regioner
Sent:                                  Thu, 20 May 2021 13:37:36 +0000
To:                                      Undisclosed recipients:
Subject:                             Påminnelse: Inbjudan - 9 juni - dagen om Agenda 2030 och hållbar utveckling 
tillsammans med näringslivet

Nyfiken på hur Uppsala, Finspång, Söderhamn, Business Region Göteborg, Helsingborg 
och Ystad samverkar med näringslivet i hållbarhetsfrågor?  
 
Inbjudan 

Agenda 2030 – hållbar utveckling 
tillsammans med näringslivet 
Hur kan kommunen och regionen stödja och samverka med näringslivet i Agenda 
2030? Vilken roll kan näringslivsperspektivet spela i kommunens hållbarhetsarbete 
och vilken roll kan näringslivsfunktionen ta?  
 
Tid: 9 juni, kl 9.00 – 16.00  
Konferensen är digital. 
 
SKR bjuder in till en heldag med syfte att öka kunskapen kring Agenda 2030 och visa på möjliga 
vägar för att arbeta tillsammans med näringslivet samt bidra till att lyfta de ekonomiska 

perspektiven i Agenda 2030-arbetet. 

 

 
I Agenda 2030 
är partnerskap; 
samverkan 
mellan 
offentliga 
aktörer, 
akademi, 
näringsliv och 
civilsamhälle 
en bärande 
grundpelare för 
att lyckas. 
Några 
kommuner har 
tagit fram 
strategier och 
handlingsplane
r som 
involverar 
näringslivet 

 

 
 



och flera 
kommuner står 
i startgroparna. 
Hur kan vi 
kroka arm med 
näringslivet för 
att gemensamt 
accelerera 
arbetet för att 
uppnå 
uppsatta mål 
kring 
hållbarhet?  
 
Ett fullspäckat program med experter, ledare och många kommunala och 
regional exempel!  
 
Program och anmälan  
 
Dagen vänder sig till dig som är förtroendevald och tjänsteperson med intresse 
eller ansvar för näringslivs/utvecklingsfrågor eller hållbarhet/Agenda 2030  i 
kommuner och regioner. T ex näringslivsfunktioner, hållbarhetschefer/strateger, 
planerare, ekonomer m. fl.   
 
Varmt välkommen!  

 

 
 

  Sveriges Kommuner och Regioner 
  _________________________________ 
 
  Hornsgatan 20
  118 82 Stockholm 
  +46 8 452 70 00
  www.skr.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 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljirr-0003Pg-5O&i=57e1b682&c=QRBVEUMtVnOS43dTBMp7dwbISz7N-mAAfgGDFPldaICF5DYNP3FP2R2j-xHoI6HtKeIOwcEa4f3HEmFkMGqwbzewVXk0Bfr3cuA8x1yAguRFLrOJXKYRvVwKe3gcttPHIqDtUQS7pKJwy_mTrE9DilBk10v0rX0c8xP4x-N6rrFhinGWlzFeSlAEViRHoqKvhlyDzjrWnCgt4FHt4LKEnEXROCB6QRG2alDA5kwvxQ_RjWPjfqRP-WSQgcbEdclMm5wB5reP-WkCxP-FaMOOrg
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ljirr-0003Pg-5O&i=57e1b682&c=5DwxTgtSeLMnIoiK2stux1mb5w2XMxL1T2QoknYFTrZX5GRy1k_EhQ3OO0KmAvV5x8OWgOVGPHmI-YVu22z6yqMzJKXADAmneLowsa_0N06MlavQqPtbZXg8IgWCoQPM4fANCuYdcM3Uf795fxG-1Y-8OIEC4qFRPFRZG1PRTSvsq6hc2-l2CnBFIKs0fy6BNX4w2oMD1hD9vbMscCkhDMEDGvtI9vQe9N7kGR2UtNs
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1wZW1hLm1hbG1ncmVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2MjE1MTc4NjA7dXVpZD02MEE2NjYyMzU0NkJDOEEyMTlDMkJCRjYyNDY4RDlBRTt0b2tlbj03ZTQ2Y2JmNWExOWEwYjYwMzc2MjQzMWMzNWFhY2VjMTc2NTgyNWEzOw==


From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Thu, 3 Jun 2021 16:55:22 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Inbjudan till SFKs Årskonferens 2021 - 26-27 augusti 2021

 
 
Från: sfk@fritid-kultur.se <sfk@fritid-kultur.se> 
Skickat: den 3 juni 2021 14:17
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Inbjudan till SFKs Årskonferens 2021 - 26-27 augusti 2021 
 

 





 

Se programmet i sin helhet här 
  

Anmäl dig via detta formulär 
  
  

Välkommen! 
  

Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och 
Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer 

SFK:s administration:
Utvärderingsringen

Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad
www.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  

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lomHq-0002f5-4Q&i=57e1b682&c=DWH2HoUAde8ous2Yz5qaTonxEeh64Na8RS6zNs7xgjLhAJQ1wrac2bxUz09QFpYb03ktUZN82vIic3Wymu9O-SmwTrazWzsIIZ7EXnJM7N-uLhNFodBqI1kESeUW8SGUCBoCQMxuvVM9wZrNK9y7v0hFd4H2_WnhAQLAsHSV6GpfuQDPOCx8AX03vDbqv8c9j4YSTbNjJYFROk1hn7ymp8jL7PRH-bDNy9UC1yuT02GKUF472UOIONZzAj8CTj_b0PTp_FmdoR0w1bJUn_4muuNEQOVgSH9UunHTb5Y2y8YTozstxvIlLb9uxdaMGHvGu-GhYOPSJxhc7CC95f_2rw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lomHq-0002f5-4Q&i=57e1b682&c=PMLi2KzH-FEZM-N_01oeYBeXOJO-xt2tdDdOcGr1e2S4UUUerhjMrdKUq5HeDvut8f1nvT7yDh6tHCd12ATAsvmfdcxls-FfeSK5-iQ0nX6DTieveEjh84NiigRepve1MONVAMGbB5MqV0gunVUEG9Fbx29lAK9dhJfE2gurHFLK7unMFxJCtcSK-KH2sFnUT9jzdkAH8r-3ZvK6yP4QjEyC5fGHZS_Pk36kdRKjhwQCE_BfzY0Dwo8dM5Y_7Y1B
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lomHq-0002f5-4Q&i=57e1b682&c=jVret3UuCDNq8dhBqA76EKov_uFZR1MbctYi-yq6kCHSQfpAyqSX7wlkehlJXuK73PghXvX1SHurDyjQ-OVX4Fn_HqcEnMtd_G5fnI_wn51AE2OZ3vZpdX6d-OILfOIK21NmvDQiTx9UlJqJy7qNNBYF-2bGxTD7WhRATjZMaLyZXfFuVi4OCsrf6Fl17Q4Kn_Xq9-uPlxefekuqPrQbajC1vmbp-drb2pUVVydqS-I
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2MjI3MjI2NDI7dXVpZD02MEI4Qzg1MjJFMjQ1RkU3MzdDRTI1QTBDQkUzMzBFMTt0b2tlbj0wZWQ3ZjcyYjU1YTExNDVkMDAwZmVlN2JhY2M1YjhhNDI0ZTdhY2JkOw==


From:                                 Aktuell Hållbarhet Konferens
Sent:                                  Tue, 25 May 2021 02:07:36 -0400
To:                                      Pema Malmgren
Subject:                             Sveriges viktigaste mötesplats för beslutsfattare

Öppna i 
din webbläsare

Presenteras av Di-gruppen

Sveriges viktigaste mötesplats för beslutsfattare

Sverige och världen kämpar fortfarande med en pandemi som orsakat så 
mycket skada. Samtidigt behöver vi planera och fatta beslut för framtiden.

Di-gruppen presenterar årets största digitala mötesplats för beslutsfattare i 
näringsliv, politik, offentlig sektor och organisationer. Vi har skapat en 
samlingsplats där beslutsfattare kan diskutera och nå samsyn i de 
avgörande framtidsfrågorna för Sverige och gemensamt sätta upp mål för 
det kommande året. Varmt välkommen till Uppstart Sverige!

Anmälan är helt kostnadsfri - boka din biljett redan idag!

LÄS MER OCH BOKA HÄR »

7-8 september

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1llQE9-0006yx-5f&i=57e1b682&c=Lbz_VmawTEcmP0vFd_Ahp5oz048aTZC_YdQN5nbBzB7E7dBQL2Rkl28UcOG_2AgHsK_994dD-zHZ7QOJvPKQDjJf3JwleK_BCoLdZRS1ZEB90ORUmmtecckZo-C_FIbpj5Yp5c1OmYciRMW2FHrGL8wvax1hvTOCPxpbIbdHwWdy57dpRrEZExSSMvD32T4Jcivo1D9mKQzBlXT0f8bZebpB53uOXCD5dnFQpq6AgRJ4al4KuY9vuzd8-k_U4XRwwI3v5SPhn6aD1tLOMsIvtOFnCYHwUwCxXzpnXXSMN_cI8Gdum0vVWgHJnfI64mikI_0JVZWvAUMQVqhBh-GepgDvOFi63H-4feXajJBBmPo1k6Ah-JymSp2xpsTRDwb2P1Xp1ayrY_7P3-p-9uwJuQ
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Medverka via våra exklusiva digitala plattform!
Läs mer om program och föreläsare på uppstartsverige.se

“Det svenska samhället står inför stora utmaningar och 
vi har gemensamt ett ansvar att fatta rätt beslut. Genom 
Uppstart Sverige vill vi ge dig alla förutsättningar så att 
du tar rätt beslut för din organisation och för Sverige.”

Peter Fellman, chefredaktör, Dagens industri,
affärschef Di-gruppen

Har du några frågor eller funderingar?
Kontakta oss på uppstart@bonniernews.se
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Vill ditt företag också vara partner till konferensen? 
Läs mer här eller anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig inom kort!

ANMÄL INTRESSE PARTNERSKAP »
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Save the date  
 

Demokratistugan besöker Västra Götaland  
29 september till 3 oktober 

 

I år fyller demokratin 100 år! Detta firar Regeringen och Kommittén 

demokratin 100 år med att låta en demokratistuga turnera genom Sverige 

under 2021. Den 29 september till den 3 oktober är stugan i Göteborg och då 

står Länsstyrelsen i Västra Götaland värd för stugan. Därför bjuder vi nu in till ett 

evenemang fullspäckat med kunskapshöjande aktiviteter riktat till allmänhet, 

politiker och tjänstepersoner i hela Västra Götaland 

 

Program tas just nu fram och kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats 

inom kort. Demokratistugan | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se). I 

stugan kommer aktörer från hela länet att lyfta ämnen som har bäring på vår 

demokrati, så som ungas rätt till delaktighet, trygghetsfrågor, hur EU påverkar oss 

i Sverige, antirasism, jämställdhet, psykologiskt försvar, desinformation och 

demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Dessutom bjuds 

det på olika kulturinslag i stugan. Programpunkterna kommer att anordnas både 

på plats vid stugan i centrala Göteborg och digitalt.  

Boka gärna in den 29 september till 3 oktober i din kalender redan nu! 

Informationsmöte:  
Har du frågor om Demokratistugans besök i Västra Götaland eller 
vill du anmäla en programpunkt? 
Länsstyrelsen har möjlighet att sprida ett fåtal utvalda aktiviteter som pågår runt 

om i länet på temat demokrati. Det betyder att du som arrangerar aktiviteter eller 

föreläsningar om demokrati har möjlighet att bli en del av den digitala 

Demokratistugan. Det som krävs för att kunna bli en del av programmet är bland 

annat att er organisation står för arrangemanget och att ämnet berör demokrati. 

Arrangemanget behöver även vara anpassat efter rådande rekommendationer 

med anledning av Covid-19.  

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/manskliga-rattigheter-och-demokrati/demokratistugan.html
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Den 22/6 15.00 – 16.30 håller Länsstyrelsen informationsmöte i Skype om stugan 

och förutsättningarna för att bidra till det digitala programmet.  

Kontakta Linnéa Björk linnea.bjork@lansstyrelsen.se 010-224 43 40 om du vill 

anmäla dig till informationsmötet eller om du har frågor.  

Läs mer om demokratistugan: Vår demokrati (vardemokrati.se) 

 

____________________________________________ 

Stugan fortsätter vidare till Lindholmen 
Den 5 - 6 oktober är du varmt välkommen att besöka Demokratistugan på 

Lindholmen Science Park! Flera intressanta profiler och programpunkter finns 

också på agendan dessa dagar, till exempel Lindholmen Connected med 

Demokratiambassadör Emma Frans och flera spännande samtal.  

Läs mer om programmet här. 

 

 

mailto:linnea.bjork@lansstyrelsen.se
https://vardemokrati.se/demokratistugan/
https://www.lindholmen.se/event/demokratistugan-pa-lindholmen-science-park-bland-annat-med-emma-frans
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§ 54 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

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

 En kortfilm som visar den nya idrottshallen på Rosenberg 
(Rosenbergshallen) har producerats. 

 Planering inför sommarsimskola och idrottsskola anpassade efter 
myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning av 
covid-19 pågår. 

 Från och med 3 juni har Badhuset och motionshallen i Forshallen 
öppet med begränsningar enligt myndigheternas rekommendationer 
för att minska smittspridning av covid-19. 

 Från och med 1 juni gäller uppdaterade bokningsregler för Tidaholms 
sommargård med anledning av ändrade restriktioner gällande covid-
19. 

 Från och med 7 juni, när de skärpta regionala rekommendationerna för 
att minska smittspridningen i Västra Götaland slutar att gälla, tillåts 
unga födda 2001 och tidigare att träna inomhus i idrottshallarna. Barn 
och unga födda 2002 och senare får sedan tidigare träna inomhus. 

 Enhetschef fritid och kultur- och fritidschef har deltagit på möte 
angående skötselplan för Hökensås. 

 Rapport från förvaltningen om den pågående utredningen om 
alternativa driftsformer för ishallen. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Biblioteket har sommaröppettider under perioden 1 juni – 23 augusti.  
 Biblioteket kommer under sommaren att ha ett bokbord utanför entrén 

där gallrade böcker skänks bort. 
 Planering inför Musik i Bruksvilleparken pågår.  
 Verksamheterna i smedstugorna och kulturmagasinet på Turbinhusön 

kommer att ha öppet dagligen 14 juni – 8 augusti. 
 Säsongen i konsthallen på Turbinhusön inleds 2 juni. 
 Bioverksamheten på Sagabiografen startar 5 juni med begränsningar 

med anledning av covid-19. 
 Den öppna ungdomsverksamheten har flyttat till bibliotekshusets 

bottenplan och kommer att hålla till i bibliotekets ungdomsavdelning 
samt på Bruksvillescenen tills ungdomsverksamhetens lokaler är 
färdigställda. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-01 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Skaterampen som står i Godsmagasinets lokaler kommer inom kort att 
flyttas ut till Bruksvilleparken och asfaltering av en skateyta kommer att 
göras i anslutning till rampen. 

 
Besöksenheten 

 Förvaltningen har fått ett åtgärdsföreläggande och har tömt en del av 
Vulcanens lokaler då inflyttning skett innan slutsamråd. 

 Öppningsdatum för Vulcanen är ännu inte fastställt. 
 Turistbyrån kommer under sommaren att vara lokaliserad måndag-

torsdag på biblioteket och fredag-söndag i konsthallen på Turbinhusön. 
 U6 Cycle Tour kommer att genomföras i anpassad form med anledning 

av covid-19. 
 
Folkhälsa 

 De unga kommunutvecklare som anställts som feriepraktikanter under 
sommaren 2021 kommer att arbeta vecka 24 och 25. 

 
Förvaltningen 

 Anpassade restriktioner infördes 1 juni och förhoppningen är att steg 2 
och 3 för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram 
med anledning av covid-19 ska införas 1 respektive 15 juli. Steg 4 och 
5 planeras till september. 

 
Nämndens deltagande i styrelser 

 Ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms styrelsemöte 18 maj. 
 
Förslag till beslut 

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

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

2021-05-25.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-25 
 
Ärendenummer 
2021/3 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information 
 
Ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens 
deltagande i styrelser. 
 
Beslutsunderlag 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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1047


2021-05-31


2021-04-06


Giltig tom


Offertdatum


289


Kundnr


Offertnr


Offert


Johan Ekelund


Johan B


Vår referens


Er referens


Betalningsvillkor 30 dagar netto


Uppdaterad OffertMärkning


Tidaholms Hästklubb


C/O Maria Björklund


Kvarnängen


522 92 Tidaholm 


Artikel BeloppNamn Antal A pris


Offert Belysning.


Vi Erbjuder följande


Förutsättningar.


Antal ljusarmaturer o brinntimmar enl muntlig genomgång på plats.


Vid val av armaturer och utförande har hänsyn tagits till gällande regelverk o rekommendationer enligt 


LBK.


Offert uppdaterad med Nödbelysning i Lilla samt Stora Ridhuset.


Har delat upp förslag o priser på dom olika Stallen o Ridhusen.


Bifogar armaturspec samt en enkel Energisparkalkyl.


Lilla Stallet 


-Befintliga Lysrörsarmaturer byts ut till nya LED-Armaturer, totalt 7st. 


 Pris totalt Arbete & Mtrl 8500 kr exl moms.


Lilla Ridhus Läktare


-Befintliga Lysrörsarmaturer demonteras, ersätts med 3st LED-Plafonder som Centreras i lokalen. 


Befintlig närvarosensor.


 Pris totalt Arbete & Mtrl 7500 kr exl moms.


Lilla Ridhus Servering


-Befintliga Lysrörsarmaturer demonteras, ersätts med 3st LED-Plafonder.


-Ny närvarosensor.


 Pris totalt Arbete & Mtrl 8500 kr exl moms.


Lilla Ridhus.


-Befintliga Lysrörsarmaturer byts ut till nya LED-Armaturer. Totalt 40st.


-Nödbelysning, vid strömbortfall enl förfrågan.


 Pris totalt Arbete & Mtrl 113 000 kr exl moms.


Lilla Ridhus. Sadelkammare.


-Befintliga Lysrörsarmaturer 2st, ersätts med 2st LED-Armaturer.


 Pris totalt Arbete & Mtrl 2400 kr exl moms.


Lilla Ridhus Förråd/Skjul snedtak.


-Befintliga Lysrör (36W) byts ut till LED-Lysrör 8x2st 16st Rör.


 Pris totalt Arbete & Mtrl 2500 kr exl moms.


5333-30500502-10294


0502-10290 BankgiroTelefon


Fax


Vårt moms.reg.nr SE556428671301


Tidaholm


Styrelsens säte:


Godkänd för F-skattinfo@ejs-el.se


556428-6713Organisationsnummer


Epost


Ej:s Elektriska AB


Industrigatan 6


522 30 Tidaholm


www.ejs-el.se
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Offertnr
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522 92 Tidaholm 


Artikel BeloppNamn Antal A pris


Stora Stallet.


-Befintliga Lysrör (36w)byts ut till nya LED-Rör. Totalt 29x2st 


 Pris totalt Arbete & Mtrl 9500 kr exl moms.


Stora Stallet Sadelkammare totalt 5st


-Befintliga Lysrörsarmaturer byts ut till Nya LED-Armaturer samt montering av närvarostyrning.


 Pris totalt Arbete & Mtrl 14000 kr exl moms.


Stora Ridhuset.


-Befintliga Kvicksilverarmaturer byts ut till nya LED-Armaturer. Totalt 33st.


-Nödbelysning, vid strömbortfall enl förfrågan.


 Pris totalt Arbete & Mtrl 135 000 kr exl moms.


Övrigt medräknat.-All deponi av demonterat mtrl.-Alla erfodliga lyfthjälpmedel.


Nödbelysning


Har inte hittat något billigare alternativ som kan uppfylla kraven, medelbelysning om minst 15Lux samt 


20 min.


Nu håller aggregaten längre tid än kravet, men hittar inget som kan ersätta dom.


Men öppen för andra lösningar om det finns något som kan passa.


Summa


 0,00 0,00


Momsbelopp


Svenska kronor


Valuta


 0,00


Dröjsmålsränta debiteras med 10,00% efter förfallodatum


Belopp


5333-30500502-10294


0502-10290 BankgiroTelefon


Fax


Vårt moms.reg.nr SE556428671301


Tidaholm


Styrelsens säte:


Godkänd för F-skattinfo@ejs-el.se


556428-6713Organisationsnummer


Epost


Ej:s Elektriska AB


Industrigatan 6


522 30 Tidaholm


www.ejs-el.se






...Energikalkyl..





		Energisparkalkyl 

		Befintlig anläggning

		Objekt		Tidaholms Ridklubb

		Ansvarig		EJ:s Elektriska AB

		Datum		12/7/20







		Område

Jerry Österlind: 
Skriv in lokal, t.ex trappa,korridor, rum
Ta bort allt i de vita rutorna när du gör en ny		Armaturtyp

Jerry Österlind: 
skriv in typ av armatur
inkl effekten		Antal 

Jerry Österlind: 
skriv in totala antalet armaturer, för detta rum		Watt inkl reaktor

Jerry Österlind: 
totala effekten i watt,
för armaturen inkl reaktoreffekter. exempel
2x36w ; ( 36w lysrör)
B2-don : 43+43=86
C-don : 45+45 = 90
värdena i tabellen är per ljuskälla		Tot. effekt

Jerry Österlind: 
räknas ut automatiskt
effekt x antal armaturer		Brinntid *

Jerry Österlind: 
antal timmar armaturen är tänd		kWh

Jerry Österlind: 
räknas ut automatiskt		Ev bef. styrning

		Gamla ridhuset		Öppen industriarmatur 		40		140		5600		4		22.40

		G:a ridhuset boxar		Kapslad IP65 		25		90		2250		4		9.00

		Fasadbelysning		Väggmonterad metallhalogen		14		92		1288		10		12.88

		Stora stallet		Kapslad IP65 		27		90		2430		4		9.72

		Stora ridhuset		Öppna industriarmaturer metallhalogen		37		450		16650		4		66.60

										0				0.00

										0				0.00

										0				0.00

										0				0.00

										0				0.00

										0				0.00

										0				0.00

										0				0.00

										0				0.00

												Summa kWh		120.60

		Inget får skrivas i grått  fält										Pris / kWh		100

Jerry Österlind: 
pris / kwh skall vara
i öre

												Summa Energikostnad		120.60 kr



												Antal dagar/år		365

Jerry Österlind: 
antal dagar som armaturerna är tända
gäller lika för alla



		

Jerry Österlind: 
Skriv in lokal, t.ex trappa,korridor, rum
Ta bort allt i de vita rutorna när du gör en ny		

Jerry Österlind: 
skriv in typ av armatur
inkl effekten		

Jerry Österlind: 
skriv in totala antalet armaturer, för detta rum		

Jerry Österlind: 
totala effekten i watt,
för armaturen inkl reaktoreffekter. exempel
2x36w ; ( 36w lysrör)
B2-don : 43+43=86
C-don : 45+45 = 90
värdena i tabellen är per ljuskälla		

Jerry Österlind: 
räknas ut automatiskt
effekt x antal armaturer		

Jerry Österlind: 
antal timmar armaturen är tänd		* Brinntid i energisparkalkylen utgår från kundens uppskattade anv. av området

		Energisparkalkyl

		Ny energispar anläggning

		Objekt		Tidaholms Ridklubb

		Ansvarig		EJ:s Elektriska AB

		Datum		12/7/20





		Område		Armaturtyp		Antal		Watt inkl reaktor		Red. Faktor		Red. effekt 		Total effekt		Brinntid		kWh		Ev styrning

		Gamla ridhuset		Kapslad IP65 Arkas LED		40		80		1		80		3200		4		12.80

		G:a ridhuset boxar		Kapslad IP65 LED		25		30		1		30		750		4		3.00

		Fasadbelysning		Pondus LED		14		30		1		30		420		10		4.20

		Stora stallet		Kapslag IP65 LED		27		55		1		55		1485		4		5.94

		Stora ridhuset		ALTUM BAS LED		33		151		1		151		4983		4		19.93

												0		0				0.00

												0		0				0.00

												0		0				0.00

												0		0				0.00

																Summa kWh		45.87

		Inget får skrivas i grått fält														Pris / kWh		100

																Summa Energikostnad		45.87 kr



																Antal dagar/år		365





		Energisparkalkyl				Resultat





		Energikostnad / år, befintlig anlägning				44,019 kr						 



		Energikostnad / år, ny anläggning				16,743 kr						 



		Energibesparing i kr / år				27,276 kr



		Energibesparing i %				62.0%



		co2 utsläpp / år i gram, befintlig anläggning				15,075						 



		co2 utsläpp / år i gram, ny anläggning				5,734						 



		co2 besparing i gram / år 				9,341						* källa Naturvårdsverket 125 g/ Kwh



		co2 besparing i %				62.0%





						Befintlig Anläggning						Ny Anläggning

						44,019.00 kr						16,743.28 kr





														61.96		38.04







Energikostnad i kronor/ år



Befintlig Anläggning	Ny Anläggning	44019	16743.28	





61.96351575456054	38.03648424543946	



co2 utsläpp / år



co2 utsläpp / år i gram, befintlig anläggning	co2 utsläpp / år i gram, ny anläggning	

co2 utsläpp / år i gram, befintlig anläggning	co2 utsläpp / år i gram, ny anläggning	15075	5734	



Besparing i % / år



Reduceringsfaktorer

		Tabell drifttider * källa Ljus & Rum, Energiberäkning 





		Reduktionsfaktorer										Riktlinjer installerad effekt, eduktionsfaktorer för belysningsstyrning samt riktlinjer för årlig energianvändning per rumstyp


		I tabellen anges:
1. Riktlinjer för installerad effekt per rumstyp.
2. Energireduktionsfaktorer för belysningsstyrning (reducering av drifttid)
3. Riktlinjer för årlig energianvändning (LENI-tal) per rumstyp. 

Informationen är hämtad från Belysningsbranschens handbok "Ljus & Rum", kap 10. Riktlinjerna för installerad effekt gäller under normala förutsättningar och bör inte överstiga värdena i tabellen.

														Rumstyp		Riktlinjer max installerad effekt (W/m2)		Reduktionsfaktor Manuell styrning		Reduktionsfaktor Frånvaro-/ närvarostyrning		Reduktionsfaktor Dagsljusstyrning		Maximal årlig energianvändning (LENI-tal) per rumstyp (kWh/m2, år)


																								Manuell 		Frånvaro-/närvaro		Dagsljusstyrning

												KONTOR		Cellkontor >10 kvm		10		0.8		0.75		0.56		20		15		8

												Drifttid 2500h/år		Storkontor >12 kvm		12		1		0.9		0.77		30		27		21

														Korridor		8		1		0.75		0.57		20		15		9

														Pausrum större		10		0.7		0.86		0.82		18		15		12

														Pausrum mindre		10		0.7		0.86		0.74		18		15		11

														Konferensrum		12		0.7		0.71		0.77		21		15		11

														Förråd		9		0.3		0.33		1		7		2		2

														Trapphus		9		1		0.4		1		23		9		9

														Garage (75-100 lux)		4		1		0.1		1		10		1		1

												SKOLA		Klassrum		12		0.95		0.79		0.82		23		18		15

												Drifttid 2000h/år		Grupprum		12		0.9		0.89		0.82		22		19		16

														Korridor		8		1		0.55		0.57		16		9		5

														Aula		16		0.8		0.75		0.64		26		19		12

														Uppehållsrum		10		1		0.6		0.82		20		12		10

														Matsal

Ylva Svedenmark: Data för matsal, kök, personalrum hämtade från värdena för "restaurang".		11		1		1		0.86		28		28		24

														Kök		12		1		1		1		30		30		30

														Kök/förråd		9		0.7		0.86		1		16		14		14

														Personalrum <30 kvm		10		0.7		0.86		0.81		18		15		12

												SPORTHALL		Sporthall		16		1		0.7		0.84		64		45		37

												Drifttid 4000h/år		Omklädning		7		0.7		0.86		1		20		17		17

														Förråd		9		0.3		0.33		1		11		4		4

														Kommunikationsytor < 3m höjd		9		1		0.75		0.71		36		27		19

														Kommunikationsytor < 6m höjd		13		1		0.75		0.71		52		39		28

												SJUKHUS		Vård/patientrum, multifunktion		24		1		0.64		0.9		120		77		69

												Drifttid 5000h/år		Vård/patientrum		10		1		1		0.75		50		50		37

														Undersökning 500 lux		15		0.8		0.88		0.75		60		53		39

														Operation		22		1		1		1		110		110		110

														Korridor, normal samt städning		9		1		1		1		45		45		45

														Korridor, multifunktion och OP-avdelning		13		1		1		1		65		65		65

														Väntrum		10		1		1		1		50		50		50

														Kulvert		7		1		0.45		0.9		35		16		14

												Källa: Ljus och Rum, kapitel 10. 

												Se hela listan här: 

												https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/inomhusbelysning/













https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/inomhusbelysning/

..Ljuskälleeffekter..

				Effektförbrukning

				Tabell ljuskällor

				Alla värden är för en ljuskälla, armaturer med flera ljuskällor skall multipliseras med antal ljuskällor

				Alla  HF ljuskällor användersig av don typ A2

				Övriga ljuskällor ( EJ HF-DON):

				Äldre armaturer använder sig av C-don ( dessa förbrukar mer effekt) 

				Nya armaturer använder sig av B2-don

				Både B2-don och C-don redovisas i tabellen







								Stämplat på ljuskällan				  Alla värden gäller för 1 ljuskälla

Jerry Österlind: 
Glöm ej summera om du har flera ljuskällor i armaturen

				Ljuskälla		Sockel		Effekt 

Jerry Österlind: 
Effekten på ljuskällan		Effekt inkl A2-don		Effekt inkl B2-don

Jerry Österlind: 
Välj  B2-don eller C-don
( äldre modell)		Effekt inkl C-don

Jerry Österlind: 
Detta C-don förbrukar mer effekt och är av äldre modell

								

Jerry Österlind: 
Effekten på ljuskällan		Lysrör T8		G13		1x18				26		28

						G13		(2x18)				52		56

						G13		36				43		45

						G13		58				67		70

						G13		2x58						140





				PL-lampa TC-D		G24d   / G24q		10				16		18

								13				19		21

								18				26		28

								26				34		36

						2G11		2x36				86



				PL-lampa TC-T		GX24d / GX24q		13				19		21

								18				26		28

								26				34		36



				2-D-lampa TC-DD		GR 8-10q		10				16		18

								16				23		25

								21				29		31

								28				36		38

								38				45		47



				PL-lampa TC		G23 / 2G7		5				12		14

								7				14		16

								9				16		18

								11				18		20



				Cirkel-rör T9-C		G10q29		22				30		32

								32				40		42

								40				48		50



				HF- LJUSKÄLLOR				Stämplat på ljuskällan

				Ljuskälla		Sockel		Effekt				Effekt inkl A2-don

				Lysrör T5		G5		14				17

								21				24

								24				26

								28				32

								35				39

								39				43

								49				55

								54				60

								98				110

								80				88



				Cirkel-lysrör T5-C		2GX13-16		22				26

								40				45		48W vid A3-don

								55				61		65W vid A3-don

								60				66		70W vid A3-don



				PL-lampa TC-LE		2G11		18				19		26W vid B2-don

								40				45

								55				61

								80				88



				PL-lampa TC-TE		2GX24q		32				36

								42				47

								57				63

								63				70

								70				77



				2D-lampa TC-DD		GR10q		55				61



				HPL-lampa (kvicksilverlampa)		Sockel		Effekt		15%		Systemeffekt

								50		1.15		57.5

								80		1.15		92

								125		1.15		143.75
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