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Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 

2022-12-13 Kl. 09:00 
Plats: Marbodal Center 

Justerare: Lisa Öhgren (S)  

Gruppmöten: Majoriteten kl. 08:30, Oppositionen kl. 08:00. 

Kallade 
Ledamöter 
Anneli Sandstedt (C) ordförande, Bengt Karlsson (S) vice ordförande, Per-Erik Vrang (M), 
Christina Forsling (SD), Christopher Vipond (MP), Lisa Öhgren (S), Lars-Ove Larsson (V) 

Ersättare 
Halina Gustavsson (L), Lisa Andersson (M), Victor Karlsson (L), Asem Alkordi (S), Ulla Brissman 
(S) 
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Ärenden 
1 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och 

fritidsnämnden avseende november månad år 2022 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/110 

2 Beslut om justering av hyresavgifter för kulturlokaler som hyrs ut 
via kultur- och fritidsnämnden 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/116 

3 Beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/113 

4 Beslut om justering av priser för badhuset Forshallen 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/119 

5 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2023 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/111 

6 Beslut om beslutsattestanter från och med 2023-01-01 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/112 

7 Beslut om införande av anställningsrestriktioner 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/117 

8 Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för energibesparing 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/118 

9 Beslut om kulturbidrag 2023 

Johanna Andersson, enhetschef kultur 

2022/53 

10 Beslut om anläggningsbidrag 2023 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/69 

11 Beslut om motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms 
kommun 

2022/94 
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Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

12 Beslut om motion om simskola för äldre barn, ungdomar och 
vuxna 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/93 

13 Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på 
sommaren 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/92 

14 Beslut om yttrande samråd - Förslag till ny Vindbruksplan för 
Tidaholms kommun 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/107 

15 Beslut om ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd 
med redovisning 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/73 

16 Beslut om komplettering av ansökan från IFK Tidaholm om bidrag 
till nya dörrar 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/87 

17 Beslut om ansökan från Tidaholms Motorklubb om bidrag till 
installation av luftvärmepump 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/104 

18 Beslut om ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till 
Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023 

Johanna Andersson, enhetschef kultur 

2022/109 

19 Delegationsbeslut 2022/2 

20 Inkomna skrivelser och beslut 2022/1 

21 Kurser och konferenser 2022/4 

22 Information 2022/3 

23 Övriga frågor  

24 Mötet avslutas  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/110 

2022-12-06 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

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

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 2022”, 2022-
11-29. 

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

november 2022. 
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2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs till stor del enligt plan. 

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

hemma med symptom av Covid 19. Från mars har alla verksamheter utom museum 

och Barnens hus kunnat genomföras fullt ut enligt plan. Från september öppnade även 

dessa verksamheter. 

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

2022. Helårsprognosen pekar på ett mindre överskott. 

Investeringsplanen är lägre än budget. 
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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 

Utfallet för kultur- och fritidsnämnden under perioden januari-november 2022 är ett 

överskott mot budget på 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,5 procent av 

periodens budget. 

För perioden januari-november avviker nämndens utfall mot budgeten på följande sätt: 

• Intäkterna är lägre än budget, där underskottet är motsvarande 2,6 miljoner 

kronor jämfört med budget. Rensat från budgeterad ersättning från 

finansförvaltningen är underskottet 1,2 miljoner. Detta underskott orsakas till 

stor del av att öppnandet av Vulcanen fördröjts till september 2022. 

• Kostnaderna är lägre än budget, där överskottet främst beror på att 

personalkostnaderna är lägre än budget med 2,0 miljoner kronor. De minskade 

personalkostnaderna beror på på flera olika faktorer, bland annat utlån av 

förvaltningschef, kort- och långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter och 

vakanser i samband med att personal slutat.  

• Övriga avvikelser beror bland annat på att ny hyra för Vulcanen och Ishallen 

inte aktiverats. 

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är ett överskott mot budget på 0,15 

miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

Det beräknade överskottet beror framförallt på minskade personalkostnader. Dessa 

finns inom olika enheter och beror på olika orsaker, bland annat sjukfrånvaro, 

föräldraledigheter och vakanser i avvaktan på tillsättande. 
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Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 34,7 34,7 34,7 34,7 x x 34,6 x 34,6 34,6  

Budgetr

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

Avvikelse 

(mnkr) 
 0,0 0,0 0,0 0,0   0,1  0,1 0,1  

Avvikelse 

(%) 
0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,3 0 

3.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 9 000 11 129 -2 129 6 273 

Verksamhetens kostnader -43 584 -45 863 2 279 -40 906 

- varav personalkostnader -20 600 -21 912 1 312 -19 111 

Verksamhetens nettokostnader -34 584 -34 734 150 -34 633 

Budgetram 34 734 34 734 0 34 478 

Nämndens avvikelse 150 0 150 -155 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• Vulcanen (museum och Barnens hus) öppnande i september och har börjat 

generera intäkter.  

• att ny hyra för Vulcanen och Ishallen aktiveras 2023 

  

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 
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Totalt     
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 95 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kultur- och fritidsnämnden avseende november 
månad år 2022 
KFN 2022/110 

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

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

Helårsprognosen är inte färdigställd. En muntlig genomgång och en preliminär prognos redovisas. 

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

fritidsnämnden för beslut. 

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

november månad år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-18. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 96 Beslut om justering av hyresavgifter för 
kulturlokaler som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN 2022/116 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att justera hyresavgifter för 

kulturlokaler enligt upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 att anta nya hyresavgifter för kulturlokaler 
gällande från och med 2020-07-01. 

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag hyresavgifter: 

Kategori A: Föreningar, lokala studieförbund och kommunal verksamhet 

Kategori B: Företag och statlig/regional verksamhet 

Kategori C: Enskilda personer 

Kategori D: Offentlig fest med entréavgift 

Bibliotekshuset, stora salen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Kategori A Hyra hel dag 2 000 kr Hyra hel dag 2 100 kr 

 Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 000 kr Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 050 kr 

Kategori B Hyra hel dag 3 500 kr Hyra hel dag 3 675 kr 

 Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 800 kr Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 890 kr 

Kategori C Hyra hel dag 2 500 kr Hyra hel dag 2 625 kr 

 Hyra halv dag (kl. 14-21) 1 300 kr Hyra halv dag (kl. 14-21) 1 365 kr 

Kategori D Hyra hel dag 10 000 kr Hyra hel dag 10 500 kr 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Övrigt Tillägg utbyggnad scen 

1 000 kr 

Helg  
2 000 kr 

Tillägg utbyggnad scen 

1 050 kr 

Helg  
2 100 kr 

 Tillägg extra städ 1 000 kr Tillägg extra städ 1 050 kr 

 Tillägg möblering 600 kr Tillägg möblering 630 kr 

 Portabel ljudanläggning 500 kr Portabel ljudanläggning 525 kr 

Hyra 
konferens Läktaren 500 

kr/tillfälle Läktaren 525 
kr/tillfälle 

 

Saga teaterbiografen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Kategori A Hyra hel dag 2 000 kr Hyra hel dag 2 100 kr 

 
Scenhyra för repetition halv 
dag (kl. 8-13, 14-21) 1 000 kr 

 

Scenhyra för repetition halv dag 
(kl. 8-13, 14-21) 

1 050 kr 

 

Kategori B+C 

 

Vid entrébelagda 
arrangemang 10% av 
biljettintäkterna dock lägst 
enligt hyresavgiften. 

3 500 kr Vid entrébelagda arrangemang 
10% av biljettintäkterna dock 
lägst enligt hyresavgiften. 

3 675 kr 

 Hyra halv dag (kl. 8-13, 14-
21) 1 800 kr  Hyra halv dag (kl. 8-13, 14-21) 1 890 kr 

Övrigt
  

Tillägg 
vaktmästare/scentekniker 

400 
kr/timme 

Tillägg 
vaktmästare/scentekniker 

420 
kr/timme 

 Tillägg extra städ 1 000 kr Tillägg extra städ 1 050 kr 

 

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att justera hyresavgifter för 

kulturlokaler enligt upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Justering av hyresavgifter för kulturlokaler som hyrs ut via kultur- och 

fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-14. 

14



Sida 1 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/116 

2022-11-14 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Justering av hyresavgifter för 
kulturlokaler som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera hyresavgifter för kulturlokaler enligt 
upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 att anta nya hyresavgifter för kulturlokaler 
gällande från och med 2020-07-01. 

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Utredning 
Förslag hyresavgifter: 

Kategori A: Föreningar, lokala studieförbund och kommunal verksamhet 

Kategori B: Företag och statlig/regional verksamhet 

Kategori C: Enskilda personer 

Kategori D: Offentlig fest med entréavgift 

Bibliotekshuset, stora salen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Kategori A Hyra hel dag 2 000 kr Hyra hel dag 2 100 kr 

 Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 000 kr Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 050 kr 

Kategori B Hyra hel dag 3 500 kr Hyra hel dag 3 675 kr 

 Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 800 kr Hyra halv dag (kl. 8-13,14-21) 1 890 kr 
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Kategori C Hyra hel dag 2 500 kr Hyra hel dag 2 625 kr 

 Hyra halv dag (kl. 14-21) 1 300 kr Hyra halv dag (kl. 14-21) 1 365 kr 

Kategori D Hyra hel dag 10 000 kr Hyra hel dag 10 500 kr 

Övrigt Tillägg utbyggnad scen 

1 000 kr 

Helg  
2 000 kr 

Tillägg utbyggnad scen 

1 050 kr 

Helg  
2 100 kr 

 Tillägg extra städ 1 000 kr Tillägg extra städ 1 050 kr 

 Tillägg möblering 600 kr Tillägg möblering 630 kr 

 Portabel ljudanläggning 500 kr Portabel ljudanläggning 525 kr 

Hyra 
konferens Läktaren 500 

kr/tillfälle Läktaren 525 
kr/tillfälle 

 

Saga teaterbiografen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Kategori A Hyra hel dag 2 000 kr Hyra hel dag 2 100 kr 

 
Scenhyra för repetition halv 
dag (kl. 8-13, 14-21) 1 000 kr 

 

Scenhyra för repetition halv dag 
(kl. 8-13, 14-21) 

1 050 kr 

 

Kategori B+C 

 

Vid entrébelagda 
arrangemang 10% av 
biljettintäkterna dock lägst 
enligt hyresavgiften. 

3 500 kr Vid entrébelagda arrangemang 
10% av biljettintäkterna dock 
lägst enligt hyresavgiften. 

3 675 kr 

 Hyra halv dag (kl. 8-13, 14-
21) 1 800 kr  Hyra halv dag (kl. 8-13, 14-21) 1 890 kr 

Övrigt
  

Tillägg 
vaktmästare/scentekniker 

400 
kr/timme 

Tillägg 
vaktmästare/scentekniker 

420 
kr/timme 

 Tillägg extra städ 1 000 kr Tillägg extra städ 1 050 kr 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Utredningens slutsatser 
Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 5 

Sida 1 av 5 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 97 Beslut om justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård 
som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden 
KFN 2022/113 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att justera hyresavgifter för 

idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård enligt upprättat förslag som ska gälla från 
och med 2023-01-01, 2024-01-01 samt 2025-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 att anta nya hyresavgifter för idrottsanläggningar 
och Tidaholms sommargård gällande från 2020-07-01, 2021-01-01 samt 2022-01-01. Detta beslut 
reviderades 2021-01-12 med anledning av att Rosenbergshallen togs bruk och att Idrottshallen 
sades upp. 2021-12-14 reviderades beslutet igen med anledning av att Idrottshallen återigen togs i 
bruk. Beslutet revideras senast 2022-02-22 då boxningslokalen i Idrottshallen och teorisalen i 
Rosenbergshallen fick hyresavgift motsvarande en halv hall. 

Med anledning av ökade kostnader för föreningar med egna idrottsanläggningar föreslås en 
generell ökning av anläggningsbidragen för 2023. Dock kommer denna höjning inte motsvara hela 
kostnadsökningen. Hyresavgifterna för kommunens idrottsanläggningar är subventionerade och 
likställighetsprincipen gör därför att de bör följa den allmänna kostnadsutvecklingen för att 
korrelera med anläggningsbidragen.  

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01, 2024-01-01 
samt 2025-01-01. 

För att föreningarna ska få möjlighet att ta höjd för ökade hyreskostnader bör vissa hyresavgifter 
höjas stegvis under en treårsperiod. Hyresavgifter för övriga bokare samt andra kommuner kan 
höjas redan år ett. 

Förslag hyresavgifter: 

Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet inomhus 

Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 

Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 

Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 2 av 5 

Sida 2 av 5 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen), Idrottshallen (stora 
salen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A Kronor per timme 65 69 72 75 

Kategori B Kronor per timme 85 90 94 98 

Kategori C Kronor per timme 250 300 300 300 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 600 640 670 700 

Övriga matcher Kronor per timme 120 130 135 140 

Övriga arrangemang Kronor per timme 250 300 300 300 

Hyra endast 
teorisal/gympasal      

Kategori A Kronor per timme 32,50 34,50 36 37,50 

Kategori B Kronor per timme 42,50 45 47 49 

Kategori C Kronor per timme 42,50 45 47 49 

Kategori D Kronor per timme 175 225 225 225 

 

Forshallen (lilla salen) 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A Kronor per timme 50 53 55 57 

Kategori B Kronor per timme 60 64 67 70 

Kategori C Kronor per timme 110 130 130 130 

Kategori D Kronor per timme 200 250 250 250 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 3 av 5 

Sida 3 av 5 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Forshallen (simhallen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2023 År 2024 År 2025 

TSS Kronor per timme 65 69 72 75 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme 120 130 135 140 

Hyra av simhall       

Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 900 900 900 

Mer än 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 1 200 1 800 1 800 1 800 

Skolor från andra kommuner Kronor per timme 600 900 900 900 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 875 1 875 1 875 

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 3 750 3 750 3 750 

Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 1 100 1 100 1 100 

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 2 200 2 200 2 200 

Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 5 000 5 000 5 000 

Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      

Under öppettid Kronor per timme 300 450 450 450 

Övrigt      

Hyra av simbana (entréavgift 
tillkommer) Grundavgift 100 150 150 150 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 150 150 150 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 4 av 5 

Sida 4 av 5 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Kronor per barn 120 180 180 180 

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

Kronor per barn 30 + hyra 
av simhall 

40 + hyra 
av simhall 

40 + hyra 
av simhall 

40 + hyra 
av simhall 

Prova på mermaiding under 
öppettid (30 min lektion) Kronor per barn/vuxen 50 + 

entréavgift 
75 + 
entréavgift 

75 + 
entréavgift 

75 + 
entréavgift 

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 50 50 50 

 

Ishallen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A Kronor per timme 65 69 72 75 

Kategori B Kronor per timme 130 140 150 160 

Kategori C Kronor per timme 270 400 400 400 

Kategori D Kronor per timme 450 600 600 600 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 600 640 670 700 

Övriga matcher Kronor per timme 120 130 135 140 

 

Konstgräsplan 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning hel plan  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A, B, C Kronor per timme 65 69 72 75 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 

Träning halv plan     

Kategori A, B, C Kronor per timme 55 55 55 57 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 5 av 5 

Sida 5 av 5 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kategori D Kronor per timme 350 350 350 350 

Match hel plan      

Kategori A, B, C Kronor per match 600 640 670 700 

Kategori D Kronor per timme 350 600 600 600 

 

Tidaholms sommargård 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2023 År 2024 År 2025 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 2 000 2 000 2 300 2 300 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 600 2 600 3 000 3 000 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 4 000 4 000 4 600 4 600 

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200 200 230 230 

Återbud senast en 
månad innan Kronor 750 750 1 000 1 000 

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan* 
Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01, 2024-01-01 
samt 2025-01-01. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att justera hyresavgifter för 

idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård enligt upprättat förslag som ska gälla från 
och med 2023-01-01, 2024-01-01 samt 2025-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms 

sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2022-11-14. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/113 

2022-11-14 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Justering av hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård 
som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård enligt upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01, 
2024-01-01 samt 2025-01-01. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 att anta nya hyresavgifter för idrottsanläggningar 
och Tidaholms sommargård gällande från 2020-07-01, 2021-01-01 samt 2022-01-01. Detta beslut 
reviderades 2021-01-12 med anledning av att Rosenbergshallen togs bruk och att Idrottshallen 
sades upp. 2021-12-14 reviderades beslutet igen med anledning av att Idrottshallen återigen togs i 
bruk. Beslutet revideras senast 2022-02-22 då boxningslokalen i Idrottshallen och teorisalen i 
Rosenbergshallen fick hyresavgift motsvarande en halv hall. 

Med anledning av ökade kostnader för föreningar med egna idrottsanläggningar föreslås en 
generell ökning av anläggningsbidragen för 2023. Dock kommer denna höjning inte motsvara hela 
kostnadsökningen. Hyresavgifterna för kommunens idrottsanläggningar är subventionerade och 
likställighetsprincipen gör därför att de bör följa den allmänna kostnadsutvecklingen för att 
korrelera med anläggningsbidragen.  

Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01, 2024-01-01 
samt 2025-01-01. 

Utredning 
För att föreningarna ska få möjlighet att ta höjd för ökade hyreskostnader bör vissa hyresavgifter 
höjas stegvis under en treårsperiod. Hyresavgifter för övriga bokare samt andra kommuner kan 
höjas redan år ett. 

Förslag hyresavgifter: 

Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet inomhus 

Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 
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Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 

Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 

Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen), Idrottshallen (stora 
salen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A Kronor per timme 65 69 72 75 

Kategori B Kronor per timme 85 90 94 98 

Kategori C Kronor per timme 250 300 300 300 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 600 640 670 700 

Övriga matcher Kronor per timme 120 130 135 140 

Övriga arrangemang Kronor per timme 250 300 300 300 

Hyra endast 
teorisal/gympasal      

Kategori A Kronor per timme 32,50 34,50 36 37,50 

Kategori B Kronor per timme 42,50 45 47 49 

Kategori C Kronor per timme 42,50 45 47 49 

Kategori D Kronor per timme 175 225 225 225 

 

Forshallen (lilla salen) 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A Kronor per timme 50 53 55 57 

Kategori B Kronor per timme 60 64 67 70 
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Kategori C Kronor per timme 110 130 130 130 

Kategori D Kronor per timme 200 250 250 250 

 

Forshallen (simhallen)  

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2023 År 2024 År 2025 

TSS Kronor per timme 65 69 72 75 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme 120 130 135 140 

Hyra av simhall       

Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 900 900 900 

Mer än 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 1 200 1 800 1 800 1 800 

Skolor från andra kommuner Kronor per timme 600 900 900 900 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 875 1 875 1 875 

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 3 750 3 750 3 750 

Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 1 100 1 100 1 100 

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 2 200 2 200 2 200 

Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 5 000 5 000 5 000 

Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      

Under öppettid Kronor per timme 300 450 450 450 

Övrigt      
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Hyra av simbana (entréavgift 
tillkommer) Grundavgift 100 150 150 150 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 150 150 150 

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

Kronor per barn 120 180 180 180 

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

Kronor per barn 30 + hyra 
av simhall 

40 + hyra 
av simhall 

40 + hyra 
av simhall 

40 + hyra 
av simhall 

Prova på mermaiding under 
öppettid (30 min lektion) Kronor per barn/vuxen 50 + 

entréavgift 
75 + 
entréavgift 

75 + 
entréavgift 

75 + 
entréavgift 

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 50 50 50 

 

Ishallen 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A Kronor per timme 65 69 72 75 

Kategori B Kronor per timme 130 140 150 160 

Kategori C Kronor per timme 270 400 400 400 

Kategori D Kronor per timme 450 600 600 600 

Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 600 640 670 700 

Övriga matcher Kronor per timme 120 130 135 140 

 

Konstgräsplan 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning hel plan  År 2023 År 2024 År 2025 

Kategori A, B, C Kronor per timme 65 69 72 75 
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Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 

Träning halv plan     

Kategori A, B, C Kronor per timme 55 55 55 57 

Kategori D Kronor per timme 350 350 350 350 

Match hel plan      

Kategori A, B, C Kronor per match 600 640 670 700 

Kategori D Kronor per timme 350 600 600 600 

 

Tidaholms sommargård 

 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2023 År 2024 År 2025 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 2 000 2 000 2 300 2 300 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 600 2 600 3 000 3 000 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 4 000 4 000 4 600 4 600 

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200 200 230 230 

Återbud senast en 
månad innan Kronor 750 750 1 000 1 000 

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan* 
Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 

Barnrättsbedömning 
Beslutet kan komma att röra barn då föreningarna kan behöva höja medlems- och träningsavgifter.  

Utredningens slutsatser 
Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och med anledning av ökande kostnader är det 
motiverat med en justering av hyresavgifterna som ska gälla från och med 2023-01-01, 2024-01-01 
samt 2025-01-01. 
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Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Berörda föreningar i Tidaholms kommun 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 Beslut om justering av priser för badhuset 
Forshallen 
KFN 2022/119 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att justera priser för badhuset 

Forshallen enligt upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Priserna för badhuset Forshallen reviderades senast 2018-01-01 och därför är det motiverat med 
en justering som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag priser: 

Aktivitet   Nuvarande pris Förslag nytt pris 

Entré bad+motion  50  60 

Entré bad barn 0-5 år  10  20 

Entré bad barn 6-15 år  30  40 

Entré bad+motion+relax  75  90 

Årskort bad+motion  1 500  1 800 

Årskort bad barn 6-15 år  700  850 

Årskort bad+motion pensionär/studerande 1 100  1 300 

Årskort bad+motion+relax  2 000  2 400 

Årskort bad+motion+relax pensionär/ 1 500  1 800 
studerande 

10-kort bad+motion  400  500 

10-kort bad barn 6-15 år  250  300 

10-kort bad+motion pensionär/studerande 350  420 

10-kort bad+motion+relax  650  800 

10-kort bad+motion+relax pensionär/ 600  720 
studerande 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Vattenträning   80  90 

10-kort vattenträning  720  800 

Simskola   600  700 

Sommarsimskola  600  700 

Babysim   700  800 

Priserna för badhuset Forshallen reviderades senast 2018-01-01 och därför är det motiverat med 
en justering som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att justera priser för badhuset 

Forshallen enligt upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Justering av priser för badhuset Forshallen”, enhetschef Fritid Daniel 

Andersson, 2022-11-14. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/119 

2022-11-14 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Justering av priser för badhuset 
Forshallen 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera priser för badhuset Forshallen enligt 
upprättat förslag som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet 
Priserna för badhuset Forshallen reviderades senast 2018-01-01 och därför är det motiverat med 
en justering som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Utredning 
Förslag priser: 

Aktivitet   Nuvarande pris Förslag nytt pris 

Entré bad+motion  50  60 

Entré bad barn 0-5 år  10  20 

Entré bad barn 6-15 år  30  40 

Entré bad+motion+relax  75  90 

Årskort bad+motion  1 500  1 800 

Årskort bad barn 6-15 år  700  850 

Årskort bad+motion pensionär/studerande 1 100  1 300 

Årskort bad+motion+relax  2 000  2 400 

Årskort bad+motion+relax pensionär/ 1 500  1 800 
studerande 

10-kort bad+motion  400  500 

10-kort bad barn 6-15 år  250  300 
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10-kort bad+motion pensionär/studerande 350  420 

10-kort bad+motion+relax  650  800 

10-kort bad+motion+relax pensionär/ 600  720 
studerande 

Vattenträning   80  90 

10-kort vattenträning  720  800 

Simskola   600  700 

Sommarsimskola  600  700 

Babysim   700  800 

Barnrättsbedömning 
Beslutet rör alla barn 0-18 år. Beslutet rör artikel 2 och 31 i Barnkonventionen – Barnets rätt att 
inte diskrimineras och barnets rätt till lek, vila och fritid. Beslutet är icke-diskriminerande och 
jämlikt. Många barn ges möjlighet att besöka badhuset Forshallen då priserna gynnar målgruppen 
barn. 

Utredningens slutsatser 
Priserna för badhuset Forshallen reviderades senast 2018-01-01 och därför är det motiverat med 
en justering som ska gälla från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 99 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget 
för kultur- och fritidsnämnden för år 2023 
KFN 2022/111 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta verksamhetsplan och 

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

investeringsbehov för år 2024-2034. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta verksamhetsplan och 

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

investeringsbehov för år 2024-2034. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 

2023”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-21. 
 Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 
 Nyckeltal KFN 2022. 
 Analys 10-åriga investeringsbehov - 2024-2034. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/111 

2022-11-21 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan och 
detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 
2023 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och detaljbudget för år 
2023. 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till investeringsbehov för år 
2024-2034. 

Ärendet 
Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 
 Nyckeltal KFN 2022. 
 Analys 10-åriga investeringsbehov - 2024-2034. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa 

upp kommunens arbete med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och 

omvårdnadsnämnden uppdras att formulera verksamhetsmål som omsätter 

kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till konkret 

utvecklingsarbete. 

Nämnden ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat 

nämnden genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och 

åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter 

inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin 

verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till sina 

verksamheter. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter 

ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad 

budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden vill göra, för att 

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. 

Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig 

verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till 

kommunens ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 

I strategisk plan och budget för 2023 så återfinns följande viljeinriktning för kultur- och 

fritidsnämnden: 

"Tidaholms kommun ska erbjuda ett brett utbud av verksamhet inom områdena folkhälsa, 

kultur, fritid och turism. Kommunen ska ha en god relation till det lokala föreningslivet och 

vara ett stöd för och naturlig samarbetspartner till föreningar, organisationer och enskilda 

ideella krafter. 

Kommunen ska även säkerställa att egna verksamheter håller en hög kvalitet som är till nytta 

och glädje för kommunens invånare. Tillsammans med näringslivet och andra aktörer ska 

kommunen anordna och stötta arrangemang för att stärka Tidaholms kommuns 

attraktionskraft. Kommunen satsar därför mer medel jämfört med liknande kommuner på 

kulturverksamhet år 2023. 

Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens attraktionskraft och en förutsättning för 

framtida utveckling. Tidaholms kommun har flera olika idrottshallar anpassade för 

föreningarnas behov. Under 2022 renoveras Rosenbergs Ishall för att uppfylla moderna krav." 
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2 Nämndens uppdrag 
Reglemente 

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 

uppgifter enligt reglementet som fastställdes 1998-06-15 och reviderades senast 2021-

12-20. Nämnden har även ansvar för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, 

fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och 

utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella 

krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt Spellagen (2018:1138), 

Bibliotekslagen (2013:801), Museilagen (2017:563) och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 

kap. 12 § Skuldsatta personer. 

Utöver dessa lagar är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som kultur- och fritidsförvaltningen utför. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

• Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 

• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 

• Öppen ungdomsverksamhet. 

• Inomhusbad. 

• Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor. 

• Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 

• Främjande av besöksnäringen. 

• Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och 

Turbinhusön samt kulturarrangemang. 

• Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 

• Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader och 

offentliga platser. 

• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska 

planeringen. 
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2.1 Förvaltning 

Varje nämnd har en förvaltning till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag. 

Förvaltningen består av tre enheter, kultur-, fritid- och besöksverksamhet. 

Kulturenheten inbegriper allmänkultur, kulturlokaler, bibliotek och öppen 

ungdomsverksamhet. Fritidsenheten består av friluftsliv, föreningsliv, 

idrottsanläggningar och badhus. Besöksenheten innefattar de verksamheter som riktar 

sig mot besökare till kommunen turistbyrå, museum och Barnens hus. 

Dessa enheter bistår nämnden med utredning, planering och genomförande av 

verksamheten. Verksamheten bedrivs av kommunen anställd personal. 

Folkhälsoenheten består av en folkhälsostrateg, som är anställd av Västra 

Götalandsregionen. Alla enhetschefer, verksamhetsledare och arbetsledare samt 

strategiska funktioner ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av 

förvaltningschefen. 
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2.2 Personal 

Kultur- och fritidsnämnden har en personalgrupp med differentierad sammansättning 
med hänsyn till kön, ålder och bakgrund. Personalen har rätt kompetens och 

kontinuerlig fortbildning erbjuds. I en liten personalgrupp är hög flexibilitet och bred 

kompetens viktiga faktorer. Pensionsavgångar kommer löpande och förvaltningen 

bedömer att möjligheterna att återrekrytera minskar. Andelen personal med 

bidragsanställningar motsvarar knappt en tredjedel av förvaltningens totala 

personalgrupp. Statistiken för sjukskrivningar och sjukfrånvaro blir missvisande i en 

liten personalgrupp, då enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i statistiken. 
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2.3 Omvärldsanalys 

Närvärld 

- Invärld (behov av tjänster från medborgare i kommunen): 

• För kultur- och fritidsnämndens verksamheter gäller att följa och möta 

samhällsutvecklingen kring digitala tjänster, mötesplatser och förändrade 

beteendemönster. 

• Negativa följder för folkhälsan genom trender av minskat föreningsengagemang 

bland äldre ungdomar. 

• Folkhälsoarbetet har även utmaningar när det gäller tillgång till mötesplatser, 

som har en positiv inverkan på socialt deltagande i samhället, känsla av 

meningsfullhet, tillit och trygghet. En trygg skolgång och en meningsfull 

sysselsättning samt psykisk hälsa. 

• Biblioteket behöver kunna öka sin service till exempel genom meröppet. 

Bibliotekets fokus är fortsatt att utveckla samverkan inom Bibliotek Mellansjö 

och andra Koha-bibliotek. 

- Närvärld (EU och FNs Agenda 2030, lagar och myndigheter, företag) 

• Lag om Budget- och skuldrådgivning, Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § 

Skuldsatta personer. Det finns en ökande trend av skuldrådgivningsärenden. 

Denna oro ökar ytterligare med stegrade energipriser och inflation. 

• Museilagen (2017:563) ställer krav på museiverksamheten i form av kompetens, 

tillgänglighet, publik verksamhet och förvaltning av samlingarna. Muséet möter 

ökade kostnader för arkivprogram och möjlighet att kunna tillgängliggöra 

samlingarna digitalt 

Omvärld 

- Omvärld (ny teknik, digitalisering, demografi mm) 

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

badhuset. 

• För besöksverksamheten pekar trenden mot att fler och fler söker information 

digitalt och på den plats de befinner sig. Det är viktigt att turistbyrån stöttar 

besöksnäringsföretagen i frågor som rör digital närvaro samt sprider 

broschyrmaterial och kartor till InfoPoints och andra strategiska platser med 

många besökare. 

• Kultur- och fritidsverksamheten har behov av och bidrar till att öka samverkan 

med andra kommuner och med andra förvaltningar för att kunna utveckla och 

förbättra verksamheten. 
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3 Verksamhetsmål 
Nämndens verksamhetsmål knyter an till kommunfullmäktiges strategiska och 

finansiella mål. Varje strategiskt mål är knutet till ett antal globala mål i Agenda 2030. 

Nämndens verksamhetsmål bidrar på så sätt även till kommunens arbete med FN:s 

globala mål. 

Kommunfullmäktiges mål är fördelade på sex målområden: 

• Attraktiv kommun 

• Medborgaren i fokus 

• Ett miljömässigt hållbart samhälle 

• Ett starkt och växande näringsliv 

• Attraktiv arbetsplats 

• God ekonomi.  
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3.1 Målområde: Attraktiv kommun 

3.1.1 Verksamhetsmål: Tidaholms medborgare upplever att 

Tidaholm har bra fritidsmöjligheter och kulturutbud. 

Strategi 

Kultur- och fritidsnämnden ska genom samverkan med andra aktörer verka för goda 

livsmiljöer, det livslånga lärandet och ett rikt kultur- och fritidsliv. För att höja andelen 

medborgare som upplever att Tidaholm har bra fritidsmöjligheter och kulturutbud ska 

möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen utvecklas och tillgången till 

idrottsevenemang och kulturevenemang förbättras. 

 

Tidaholms kommun har ett rikt föreningsliv, som erbjuder ett stort utbud av 

fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden ska stödja föreningslivet med bokning av 

idrottsanläggningar och fördela anläggningsbidrag samt tillhandahålla ett öppet och 

tillgängligt badhus, idrottshallar och ishall.  

 

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla kulturutbudet och stimulera till kulturellt 

deltagande genom samverkan med andra aktörer och bidrag till kulturföreningar och 

dess verksamheter runt om i kommunen samt erbjuda ett brett kulturutbud med 

bibliotek, museum, Barnens hus och kulturarrangemang.  

 

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att främja en god fysisk, psykisk och social 

hälsa på lika villkor och förebygga ohälsa hos barn och vuxna, genom att bland annat 

sprida information om barns rättigheter. Inspirera och motivera till mer motionsidrott 

och tävlingsinriktade idrotter för att bredda målgruppen i samverkan med 

Folkhälsorådet. Erbjuda ett rikt friluftsliv genom underhållna vandringsleder. Sprida 

kunskap och kännedom om kommunens budget- och skuldrådgivning för att minska 

antalet ärenden hos kronofogden. 

 

Agenda 2030 Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 

människors välbefinnande i alla åldrar och mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla 

kvinnors och flickors egenmakt. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Saga-biografen antal 

aktiviteter/bokningar 

86 101  200 

Utlån per invånare 5,3 5,4 2,6 6 

Utlån av barnlitteratur 12,6 11,3 6,2 13,5 

Museivisningar för vuxna 1 9  20 

Musevisningar för barn 0 24  30 

Simskoledeltagare (antal) 0 80 166 200 

Barnens husbesök 3 778 0 0 10 000 

Badhusbesök 23 437 20 000  30 000 

Biblioteksbesök 68 618 50 691 33 175 75 000 

Museibesök 348 150 1 130 7 000 
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Turistbyrå, antal e-besök 49 481 62 775 42 850 45 000 

Turistbyråbesök 1 599 650 1 250 13 000 

Ungdomsverksamhetsbesök 8 000 9 000 3 799 10 000 

Beläggningsgrad Gamla 

Köpstad 

41 % 39 %  82 % 

Bibliotek, kulturliv och 

mötesplatser 

- 70 -  

Idrott, motion och friluftsliv - 75 -  

Antal som går på 

vandringsleder 

(uppskattning) 

120 000 120 000  76 000 

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar 

32   38 

Förändring av 

verksamhetsbidrag 

4,2 % 2,5 % -1,7 % 0 % 

3.1.2 Verksamhetsmål: Det ska finnas trygga och öppna 

mötesplatser även på kvällar (efter kl 17) och helger 

Strategi 

Alla nämndens verksamheter ska upplevas som trygga och ska arbeta för att öka 

tillgängligheten och generösa öppettider med särskilt fokus på barn och unga.  

 

Nämndens mötesplatser ska utvecklas för att möta nya behov och bli mer inkluderande 

med personal med rätt kompetens och i samverkan med övriga förvaltningar. 

 
Den öppna ungdomsverksamheten ska vara en samlingspunkt för ungdomar med 

meningsfulla fritidsaktiviteter genom delaktighet med ungdomarna efter deras behov. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Badhusets öppettimmar 1 321 796 1 053 1 900 

Badhusets öppettimmar 

kvällar och helger 

312 234 304 550 

Bibliotekets 

öppettimmar 

1 951 1 763 976 1 600 

Bibliotekets 

öppettimmar kvällar 

och helger 

305 175 148 300 

Ungdomsverksamhetens 

öppettimmar 

1 480 1 524 876 1 700 

Ungdomsverksamhetens 

öppettimmar kvällar 

och helger 

690 924 451 800 

Vulcanens öppettimmar 1 239 1 160 916 1 600 

Vulcanens öppettimmar 

kvällar och helger 

143 104 67 200 
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3.2 Målområde: Medborgaren i fokus 

3.2.1 Verksamhetsmål: Kultur- och fritidsnämnden ska 

genomföra medborgardialoger i viktiga frågor 

Strategi 

Verksamheterna ska jobba med att bjuda in till olika former av samrådsgrupper för att 

tillsammans utveckla verksamheten och öka inflytandet. Särskilt fokus ska vara på att 

göra barn och unga delaktiga i verksamheten.  

 

Alla verksamheter ska jobba med bemötande/värdskap för att öka kundnöjdhet och alla 

verksamheter ska vara tillgängliga! 

 
Enligt antagen riktlinje för synpunktshantering är förvaltningen ansvarig för att 

synpunkter datumsätts, registreras och hanteras enligt gällande rutin. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Andel synpunkter som 

besvarats inom 10 

dagar 

100 % 100 %  100 % 

Antal  barn som fått 

tycka till 

109 237  150 

Antal aktiviteter där 

ungdomar har varit 

delaktiga i 

genomförandet 

   18 

Antal genomförda 

medborgardialoger 

0 0  3 

Andelen 

barnrättsbaserade 

beslutsunderlag 

90 % 94 %  95 % 

Tillgänglighetsanpassade 

lokaler 
 Nej  Ja  Ja  Ja 
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3.3 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

3.3.1 Verksamhetsmål: Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska 

vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas 

Strategi 

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem för att bygga upp det systematiska 

miljöarbetet med regelbundna revisioner. Hela förvaltningen ska vara miljödiplomerad. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har flera olika typer av verksamheter i Tidaholms kommun 

samt även i Varbergs kommun. Att ha ett hållbart förhållningssätt, alltid ta miljöhänsyn 

och följa miljölagstiftningen är en självklarhet och ska vara en central del i alla 

verksamheter. Nämnden vill även arbeta för att uppmuntra föreningslivet till att 
samverka för ökad hållbarhet. 

 

Gemensamma åtgärder för att förebygga och minska förvaltningens miljöpåverkan är: 

 

- Återbruk i form av utlåning och bortskänkning av böcker samt återanvändning av 

textilier, möbler, skyltar, material, pynt med mera 

- Informera allmänheten om nämndens miljöarbete 

- Minimera användningen av plast och engångsmaterial 

- Uppmuntra personal att följa kommunens resepolicy och erbjuda elcykel 

- Uppmuntra personal att gå, cykla eller åka kollektivt till och från arbetet 

- Göra samlade inköp för att minska mängden transporter och emballage samt 

minimera antalet beställningstillfällen 

- Öka mängden lokalproducerade livsmedel 

- Enhetlig avfallssortering i hela förvaltningen både internt och externt för allmänheten 

samt minimera matavfall och svinn 

- All personal ska vara miljöutbildad och bli miljömedvetna 

- Miljöpolicyn ska kommuniceras på hemsidan 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Uppfyller kraven för 

miljödiplomering 
 Ja  Ja  Ja  Ja 

Antal mil med bil i 

tjänsten 

   1 800 
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3.4 Målområde: Ett starkt och växande näringsliv 

3.4.1 Verksamhetsmål: Utveckla besöksnäringen genom att 

stötta idrottsevenemang, kulturevenemang och friluftsliv på 

Hökensås 

Strategi 

Ett starkt civilsamhälle kan vara en förutsättning för näringslivet. Tidaholms kommun 

har ett rikt föreningsliv, som erbjuder ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Viktiga 

återkommande idrottsarrangemang är Giff-cupen och U6 Cycle tour.  

 

Nämnden ska stötta kulturella och kreativa näringar bland annat genom att genomföra 

Kulturhelgen samt utveckla Turbinhusön, som en levande sommaroas i centrala 

Tidaholm.  

 

Turistbyråns uppdrag är att sprida information om aktiviteter, sevärdheter, evenemang, 

boende med mera i Tidaholms kommun. Turistbyrån ska vara en auktoriserad grön-vit 

turistbyrå enligt Visitas krav och underhålla skyltar för stadsvandring. Turistbyrån ska 

stötta besöksnäringsföretagen i deras arbete. Turistbyrån i samverkan med Skaraborgs 

kommuner och Turistrådet Västsverige ska jobba med strategiska besöksfrågor och 

besöksnäring, samt i samverkan med Hjo, Habo och Mullsjö utveckla Hökensås-

området som besöksmål. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Antal besökare på 

Kulturhelgen 

10 935 6 349  20 000 

Antal utställare på 

Kulturhelgen 

  130 95 

Antal besök på Turbinhusön 32 725 43 021  33 000 

Antal besökare och sålda 

fiskekort 

325 000 325 000  330 000 

Antal besökare till 

idrottsarrangemang, U6 & Giff-

cupen 

0 920 14 206 17 000 

Antal evenemang 

marknadsförda via 

www.vastsverige.com/tidaholm 

420 268 206 800 
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3.5 Målområde: Attraktiv arbetsplats 

3.5.1 Verksamhetsmål: Främja delaktighet och ett gott 

arbetsklimat 

Strategi 

För att öka känslan av delaktighet ska informationsspridningen förbättras i alla 

nämndens verksamheter. Förvaltningen behöver satsa på team-building och 

värdegrundsarbete för att stärka känslan av gemenskap och meningsfullhet i arbetet.  

 

Det är viktigt med särskilt fokus på alla medarbetares individuella utveckling och 

möjlighet till kompetensutveckling. 

 
Enligt medarbetarenkäten upplever några medarbetare dålig fysisk miljö & stress. 

Därför är det prioriterat att genomföra de åtgärder, som framkommer vid 

skyddsronder. 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Medarbetarenkäten 

(information) 

- 3,86 - 4 

Sjukfrånvarostatistik 4,7 % 8,4 % 9,5 % 4,5 % 

Andelen 

tillsvidareanställda 

som arbetar heltid 

88 % 87,5 % 86,9 % 89 % 

Arbetsklimat enkät 

Health Watch 

  73 70 

48



Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsplan och budget 2023 15(21) 

3.6 Målområde: God ekonomi 

3.6.1 Verksamhetsmål: Nämndens budget ska vara i balans 

 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Resultat i avvikelse 

från budgetram 

-0,9 % -0,5 %  0 % 

Nämndresultat, 

avvikelse mot 

budget (andel %) 

   0 % 
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4 Nämndens budget 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. Nämnden har beslutat hur driftsbudgeten ska fördelas till nämndens olika 

verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. Nämndens 

investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess investeringsmedel 

under året. 
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4.1 Driftsbudget 

Kultur- och fritidsnämnden har för år 2023 tilldelats en budgetram om 38,4 miljoner 

kronor till nämndens driftsbudget. 

Budgetram per år 

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 34 734 38 440 39 593 40 445 

Årlig förändring (tkr) 256 3 706 1 153 852 

Årlig förändring (%)  10,7 % 3,0 % 2,2 % 

Den budgetram som tilldelats nämnden är beräknad dels utifrån resursfördelning och 

dels kommunfullmäktiges beslut om riktade anpassningar respektive prioriteringar 

utöver resursfördelningen. I resursfördelningen 2023 och framåt ingår ambitionshöjning 

avseende Idrottshallen, vilket är jämförelsestörande mellan åren 2022 och 2023. 

Beloppet är 1,7 miljoner för 2023 som inte är inkluderat för 2022. Inför 2023 har 

kommunfullmäktige inte beslutat om generella anpassningar. 

Kultur- och fritidsnämnden har för 2023 fått riktade prioriteringar om 1,3 miljoner 

kronor. Detta avser ökade driftskostnader till följd av renoveringar av Rosenbergs 

ishall och delvis täckning av ökade pensionskostnader. 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av 

näringslivsenheten som legat under kultur- och fritidsnämnden återförs till 

kommunstyrelsen. 

De riktade budgetprioriteringarna för de kommande 3 åren omfattar medel som 

avsätts under finansförvaltningen och förs över till nämnden när kostnaderna uppstår: 

• 1,35 miljoner för år 2024 och sedan 2,7 miljoner årligen för år 2025 och framåt 

avsätts för ökade kapitalkostnader till följd av renovering av badhuset 

Forshallen. 

  

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 34 734 38 440 39 593 40 445 

Varav     

Resursfördelning  37 406 38 561 39 415 

Verksamhetsförändringar  -266 -273 -281 

Riktade budgetprioriteringar  1 300 1 305 1 311 

Riktade anpassningar     

Investeringsprojekt- tillkommande 

driftskostnader (reserverade under FIN) 
  1 350 2 700 

4.1.1 Detaljbudget 

Inför 2023 har nämnden ett överskott på 0,15 miljoner kronor, enligt prognosen 

daterad november 2022. Avvikelsen är inte strukturellt betingad och påverkar inte 

budget 2023. 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 
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• att 2023 är ett normalår  

• att verksamheterna har bibehållna ambitionsnivåer 

• att lönerevisionen för år 2023 är beräknad till 3,0 procent 

• att verksamhetskostnader såsom inköp inte indexeras utan ligger kvar på 

samma nivå som föregående år 

• att eventuella riktade bidrag och kostnader ligger utanför detaljbudgeten 

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

  
Helår 

2021 

Helår 

2022 

Helår 

2023 
 

2022 Bud jmf 

med 2023 

budget 

 Budget Budget Budget  tkr % 

Kultur- och fritidsnämnden 517 487 487  0 0,00% 

 Kultur- och fritidsnämnden 517 487 487  0 0,00% 

Kultur- och fritidsförvaltning 3 244 3 278 3 278  0 0% 

 Förvaltningsledning 3 244 3 278 3 278  0 0% 

Kulturverksamhet 10 321 10 943 11 330  387 3,50% 

 Allmän kultur 3 360 3 537 3 954  417 10,50% 

 Budget- och skuldrådgivning 407 474 374  -100 -21,10% 

 Bibliotek 4 796 5 001 4 845  -156 -3,10% 

 Öppen ungdomsverksamhet 1 578 1 932 2 157  225 11,60% 

Fritidsverksamhet 14 951 14 616 17 712  3 096 21,20% 

 Fritid 4 126 4 110 4 153  43 1,00% 

 Idrottshallar (inkl. ishall och 

konstgräsplan) 

6 243 5 978 8 826  2 848 47,60% 

 Badhus 4 582 4 528 4 733  205 4,50% 

Besöksverksamhet 5 445 5 409 5 632  223 4,10% 

 Barnens Hus 2 036 1 727 1 809  82 4,70% 

 Museum 1 994 1 964 2 291  327 16,60% 

 Turistbyrå 1 415 1 453 1 532  79 5,40% 

 Centrum- och 

besöksnäringsutveckling 

 266   -266  

Totalt  34 478 34 734 38 440  3 706 10,70% 

De bidrag som nämnden beviljar till föreningar och stiftelser ligger inkluderade under 

respektive verksamhetsområde. 

Den totala bidragsbudgeten 2023 uppgår till 5,0 miljoner kronor och motsvarar 13 

procent av nämndens totala budget. 2023 års budgeterade belopp återfinns inom 

parantes. 

• bidragen SISU Idrottsutbildarna och studieförbunden (1,0 miljon kronor) 

• föreningsbidrag till kulturföreningar (0,65 miljoner) 

• föreningsbidrag till idrottsföreningar (3,35 miljoner kronor) 

4.1.2 Åtgärdsplan 

Åtgärdsplan 

Åtgärd nr. Budget Plan 2024 Plan 2025 
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2023 

    

    

    

    

Totalt    
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4.2 Investeringsbudget 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och 
budget. I april varje år beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av 

medel utifrån investeringsprojektens utfall föregående år. 

För ismaskin fanns 2022 en investeringsbudget på 1,3 miljoner kronor, men denna 

förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong. 

Ombudgetering av ismaskin görs under april 2023. Nuvarande ismaskin bedöms klara 

en säsong till och inköp av ny ismaskin skjuts framåt. 

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Investeringsanslag 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ismaskin 1 300    

Inventariebudgeten avses användas för att verksamheternas inventarier och utveckling 

av lokaler. 

Ytterligare så återfinns under samhällsbyggnadsnämnden flera investeringsprojekt som 

omfattar kultur- och fritidsnämndens verksamheter, där utöver planerat 

fastighetsunderhåll av verksamhetslokalerna så avsätts medel i investeringsplanen för 

2022-2024 för. 

• Renovering av badhuset Forshallen då den äldsta bassängen i badhuset är i stort 

behov av renovering. Genom att även tillföra en höj- och sänkbar botten 

förbättras möjligheterna för personer med funktionsvariationer att utnyttja 

badanläggningen. (2024) 

• Renovering av konstgräsplanen, som är i behov renovering men prioriteringen 

innebär också åtgärder för att minska den miljöpåverkan som konstgräsplanen 

orsakar. (2025) 
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5 Personal 
Nämndens driftsbudget påverkar antalet helårsarbetare. Tabellen nedan redovisar hur 

många helårsarbetare nämnden planerar att förvaltningen har under verksamhetsåret. 

Tabellen visar även i vilken mån antalet helårsarbetare påverkas av volymförändringar 

(till exempel vad gäller antal elever, brukare, besökare eller ärenden) samt 

verksamhetsförändringar. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat 

till heltidsprojektet och nämndens beslutade anpassningsåtgärder. Detta innebär att 
flera personer har kombinationstjänster och bemannar i flera av nämndens 

verksamheter och även i andra förvaltningar. 

Antal helårsarbetare 

  
Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Antal helårsarbetare 38,75 36,75 35,75 37 37 37 

Varav       

Volymförändringar       

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

Utfall Jmf 2021  Nyckeltal 
 

2017 2018 2019 2020 2021 C7 Riket** 
Allmän kulturverksamhet 483 683 675 646 661 289 315 

Allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar. Även kostnader och intäkter för musei-
verksamhet redovisas här. 
Bibliotek 393 379 405 462 457 550 513 

Bibliotek för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier 

Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet 154 169 146 155 159 214 211 

Fritidsgårdar, fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande, avser 
samtlig regi 
Allmän fritidsverksamhet 305 328 301 335 354 293 272 

Allmän fritidsverksamhet inklusive stöd till fritidsföreningar.  

Idrotts- och fritidsanläggningar 982 112
4 

853 834 866 924 1153 

Idrotts- och fritidsanläggningar, såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och fritidsanläggningar samt 
småbåtshamnar. 
Turistverksamhet 80 73 107 107 105 135 105 

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

 Stöd till studieorganisationer 78 78 78 78 78 25 30 

 TOTALT 247
5 

283
4 

256
5 

261
7 

268
0 

2430 2599 

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

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

 EJ Riket utan alla kommuner (ovägt medel) 
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Instruktioner till investeringsbehovs analys

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

Reinvestering - återinvestering, ej utökad funktionalitet

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

Nyinvestering - ny och utökad funktionalitet

Exploateringsinvestering - investering för iordningställande av industri och bostadsområden 

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

Kolumn A Verksamhetsnämnden som investeringen avser

Kolumn B Kort namn på investeringsbehovet

Kolumn C Kort beskrivning av investeringsbehovet

Kolumn D1 Välj grund/orsak/motivation för investeringen 

Kolumn D2 Välj prioritering för investeringen

Kolumn D3 Välj kategori - tidsprioritering 1-5

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

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

Kolumn G Välj önskat start år för investeringsprojektet

Kolumn H Beskriv status på projektet

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

Kort exempel nedan
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Investeringsbehovsanalys Planeringsår 2023 Räknas fram automatiskt

Datum:  24,3 7,5 -  -  -  -  -  -  -  -  1,5 

A B C D1 D2 D3 E F G H

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

Nämnd Investeringsbehov Kort Beskrivning Motivering Prioritering Tid
Nämndens politska

prioritering

Uppskattad
totalkostnad

(mnkr)

Beräknat
start år?

Status 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Exempel

Reinvestering

KFN ismaskin

beräknad livslängd för ismaskin till ishallen är 10

år, så denna behöver ständigt finnas i den

tioåriga investeringsplanen.

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 3. Inom 4-10 år 1 1,3 2024 Ombudgeteras 1,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN/KFN badhusrenovering

renovering och utveckling av

undervisningsbassäng höj- och sänkbar bassäng,

digital badövervakning

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 1 23,0 2024 Förstudie klar 23,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN konstgräsplan byte av konstgräsplan FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 1 5,0 2025 Förstudie klar -  5,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN Forshallen rening och ventilation FB - Funktionalitet byggnad 2. inom planperioden 1-3 år -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN Forshallen, lilla salen bomsystem FB - Funktionalitet byggnad 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN Turbinhusön
Renovering fönster, innertak och väggar i

Konsthallen. Smedstugorna underhåll invändigt.
FB - Funktionalitet byggnad 4. Kvalitativt värde 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN ismaskin

beräknad livslängd för ismaskin till ishallen är 10

år, så denna behöver ständigt finnas i den

tioåriga investeringsplanen.

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 3. Inom 4-10 år 3 1,5 2034 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,5 

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

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

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

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

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

KFN Nämndens investeringsanslag

Restaurering Bibliotekssalen; Utveckla C-

magasinet, med glasdörrar etc; solskydd

Forshallen; soltak vid Kaffestugan; ny trappa

bakom Turbinhuset; glasräcken vid AGA-huset;

Utomhusbioutrustning; nya bord till

bibliotekssalen; kassasystem till Forshallen;

uppgradering utegymmen;

arikivdatasystem/konstdatasystem;

tillgänglighetslösning Sagas scen

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 2 1,0 2023
nämndens årlig

investerinsanslag
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Rationaliseringsinvestering

KFN läktare sparbankshallen

Motorisering/automatisering av läktare i

sparbankshallen för att minska behov av

personalresurser

FV - Funktionalitet verksamhet 3. Ekonomisk effektivitet 3. Inom 4-10 år 2 0,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN läktare bibliotekshuset

Skapa mötesrum på läktarna till bibliotekssalen

för att tillgängliggöra utrymmena och en

effektivare användning av lokalerna.

FB - Funktionalitet byggnad 3. Ekonomisk effektivitet 2. inom planperioden 1-3 år -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN meröppet bibliotek Meröppet passagesystem och anpassning av

lokaler och entré

FV - Funktionalitet verksamhet 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN digital badövervakning
effektivare arbetssätt för badpersonalen och

ökad säkerhet för badgäster
FV - Funktionalitet verksamhet 1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet 2. inom planperioden 1-3 år 1 ? 2024 förstudie klar ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

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

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

Nyinvestering
KFN Utomhusbad utomhusbassäng för sommaranvändning A - Ambitionshöjande 4. Kvalitativt värde 3. Inom 4-10 år 3 förstudie ej startad -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

KFN Basutställning Ny basutställning på Tidaholms museum A - Ambitionshöjande 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år 2 2,5 2025 förstudie påbörjad -  2,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SBN Gångstråk Tidan drift SBN A - Ambitionshöjande 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år förstudie ej startad -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

SON Konstnärlig utsmyckning
Konstnärlig utsmyckning vid kommande

byggnation av SÄBO enligt 1%-regeln
B - Befolkningsprognos 4. Kvalitativt värde 2. inom planperioden 1-3 år -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Motivering lämnas med något av följande alternativ:

Välj nedan Välj nedan Välj nedan Tidsprioritering

F Funktionalitet F - Funktionalitet 1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet Fastighet 1 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår

FB Funktionalitet byggnad FB - Funktionalitet byggnad 2. Lag- eller myndighetskrav Inventarie 2 2. inom planperioden 1-3 år 

FV Funktionalitet verksamhet FV - Funktionalitet verksamhet 3. Ekonomisk effektivitet xxx 3 3. Inom 4-10 år 

K Kostnadsbesparing K - Kostnadsbesparing 4. Kvalitativt värde xxx

B Befolkningsprognos B - Befolkningsprognos

L Lagstiftning L - Lagstiftning

M Miljöplan M - Miljöplan

D Detaljplan D - Detaljplan

A Ambitionshöjande A - Ambitionshöjande

T Tillväxt enligt befolkningsmål,  2030 T - Tillväxt enligt befolkningsmål,  2030

N Nationella mål N - Nationella mål

H Helhetslösning/Hållbarhetsutveckling H - Helhetslösning/Hållbarhetsutveckling

1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet 

2. Lag- eller myndighetskrav 

3. Ekonomisk effektivitet – investeringar som ger möjlighet till ekonomiska effektiviseringar (effektivare organisation, lägre energikostnader, lägre licenskostnader, högre intäkter etc) 

4. Kvalitativt värde – 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 100 Beslut om beslutsattestanter från och med 
2023-01-01 
KFN 2022/112 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa listan över 

beslutsattestanter från och med 2023-01-01. 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa listan över 

beslutsattestanter från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter från och med 2023-01-01”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2022-11-21. 
 Beslutsattestanter fr o m 2023-01-01. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/112 

2022-11-21 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter från och med 
2023-01-01 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa listan över beslutsattestanter från och 
med 2023-01-01. 

Ärendet 
Inför årsskiftet behöver nytt beslut fattas om gällande beslutsattestanter. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Beslutsattestanter fr o m 2023-01-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

61



Beslutsattestanter för kultur- och fritidsnämnden 2023   Gäller fr o m 2023-01-01

Huvudattestanter Pema Malmgren Ove Jansson

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

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

1351 Turismverksamhet Antonia Karlsson Pema Malmgren Ove Jansson
5131 Museum Antonia Karlsson Pema Malmgren Ove Jansson
5502 Barnens Hus Antonia Karlsson Pema Malmgren Ove Jansson

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

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

Investeringar
9005 Museum, inventarier och utrustning Pema Malmgren Ove Jansson Åsa Sjögren
9005 Biblioteket, inventarier Pema Malmgren Ove Jansson Åsa Sjögren
9005 Kultur o fritid inventarier Pema Malmgren Ove Jansson Åsa Sjögren

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

Balanskonto
9151 Balanskonto KoF förvaltningen Pema Malmgren Ove Jansson
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9152 Balanskonto Turism Antonia Karlsson Pema Malmgren

2022-11-22
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 101 Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
KFN 2022/117 

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

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att förvaltningschefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
upphäva dem. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-09 att införa anställningsrestriktioner med omedelbar 
verkan. Restriktionerna innebär att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. All rekrytering ska ske i samråd med personalenheten. Anställningsrestriktionerna 
gäller tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva dem. 

Eftersom varje nämnd är anställningsmyndighet för sin personal kan kommunstyrelsen inte fatta 
beslut om anställningsrestriktioner för övriga nämnder. De ekonomiska utmaningarna gäller dock 
hela kommunen, det vill säga samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har därför beslutat att uppmana 
nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal.  

Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

Anställningsrestriktionerna innebär att förvaltningschefen måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva restriktionerna. 
Innan rekrytering sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att förvaltningschefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
upphäva dem. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Införande av anställningsrestriktioner”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2022-11-21. 
 Kommunstyrelsens beslut § 179/2022 ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, 

2022-11-09. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/117 

2022-11-21 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Införande av 
anställningsrestriktioner 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 

att förvaltningschefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
upphäva dem. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-09 att införa anställningsrestriktioner med omedelbar 
verkan. Restriktionerna innebär att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. All rekrytering ska ske i samråd med personalenheten. Anställningsrestriktionerna 
gäller tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva dem. 

Eftersom varje nämnd är anställningsmyndighet för sin personal kan kommunstyrelsen inte fatta 
beslut om anställningsrestriktioner för övriga nämnder. De ekonomiska utmaningarna gäller dock 
hela kommunen, det vill säga samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har därför beslutat att uppmana 
nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal.  

Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

Anställningsrestriktionerna innebär att förvaltningschefen måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva restriktionerna. 
Innan rekrytering sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 179/2022 ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, 

2022-11-09. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen, 2022-11-09 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 179 Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
KS 2022/315 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva 
dem. 

o uppmana nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

Anställningsrestriktionerna innebär att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva restriktionerna. Innan 
rekrytering sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Eftersom varje nämnd är anställningsmyndighet för sin personal kan kommunstyrelsen inte fatta 
beslut om anställningsrestriktioner för övriga nämnder. De ekonomiska utmaningarna gäller dock 
hela kommunen, det vill säga samtliga nämnder. Kommunstyrelsen bör därför uppmana övriga 
nämnder att fatta motsvarande beslut för sin personal.  

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 

Förslag till beslut 
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva 
dem. 

o uppmana nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 8/2022 ”Beslut om införande av 

anställningsrestriktioner”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Införande av anställningsrestriktioner”, personalchef Maria Johansson, 

2022-10-12. 

Sändlista 
Personalenheten 
Berörda nämnder 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 
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Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 102 Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för 
energibesparing 
KFN 2022/118 

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

fritidsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. 
De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, 
vilket slår hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande 
betydelse att minska användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen. 
Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av 
den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, en ledande roll i 
arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen. 

Regeringen har uppdragit åt statliga myndigheter att, till och med den 31 mars 2023, vidta möjliga 
och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Mot bakgrund av det 
rådande läget är det angeläget att även Tidaholms kommun vidtar nödvändiga åtgärder för att på 
kort sikt minska elanvändningen.  

En rad omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt har ökat 
risken för frånkoppling av el enligt Svenska kraftnät. Trots att elproduktionen i landet liksom 
överföringskapaciteten från norr till söder har varit hög under året har risken för effektbrist 
kommande vinter ökat i södra Sverige.  

Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommunstyrelsen 2022-11-09 att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 
2023. Kommunstyrelsen beslutade också att uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och 
valnämnd) att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

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

fritidsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag om att vidta åtgärder för energibesparing”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-21. 
 Kommunstyrelsens beslut § 186/2022 ”Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för 

energibesparing”, 2022-11-09. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/118 

2022-11-21 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Uppdrag om att vidta åtgärder 
för energibesparing 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att vidta 
åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Ärendet 
Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. 
De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, 
vilket slår hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande 
betydelse att minska användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen. 
Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av 
den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, en ledande roll i 
arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen. 

Regeringen har uppdragit åt statliga myndigheter att, till och med den 31 mars 2023, vidta möjliga 
och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Mot bakgrund av det 
rådande läget är det angeläget att även Tidaholms kommun vidtar nödvändiga åtgärder för att på 
kort sikt minska elanvändningen.  

En rad omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt har ökat 
risken för frånkoppling av el enligt Svenska kraftnät. Trots att elproduktionen i landet liksom 
överföringskapaciteten från norr till söder har varit hög under året har risken för effektbrist 
kommande vinter ökat i södra Sverige.  

Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommunstyrelsen 2022-11-09 att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 
2023. Kommunstyrelsen beslutade också att uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och 
valnämnd) att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 186/2022 ”Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för 

energibesparing”, 2022-11-09. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 186 Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för 
energibesparing 
KS 2022/267 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till 
och med den 31 mars 2023. 

o uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och valnämnd) att vidta åtgärder 
för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. 
De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, 
vilket slår hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande 
betydelse att minska användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen. 
Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av 
den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, en ledande roll i 
arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen. 

Regeringen har uppdragit åt statliga myndigheter att, till och med den 31 mars 2023, vidta möjliga 
och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Mot bakgrund av det 
rådande läget är det angeläget att även Tidaholms kommun vidtar nödvändiga åtgärder för att på 
kort sikt minska elanvändningen.  

En rad omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt har ökat 
risken för frånkoppling av el enligt Svenska kraftnät. Trots att elproduktionen i landet liksom 
överföringskapaciteten från norr till söder har varit hög under året har risken för effektbrist 
kommande vinter ökat i södra Sverige.  

Mot bakgrund av ovanstående är det lämpligt att kommunstyrelsen fattar beslut om att genomföra 
energibesparingar och att uppmana nämnderna att göra detsamma.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till 
och med den 31 mars 2023. 

o uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och valnämnd) att vidta åtgärder 
för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 114/2022 ”Beslut om uppdrag om att vidta 

åtgärder för energibesparing”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag om att vidta åtgärder för energibesparing”, kommunjurist 

Elinor Stenberg, 2022-10-03. 
 Regeringsbeslut 2022-09-08, Fi2022/02571, Finansdepartementet - Uppdrag att vidta 

energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. 

Sändlista 
Berörda nämnder 
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§ 103 Beslut om kulturbidrag 2023 
KFN 2022/53 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja kulturbidrag för 

2023 enligt upprättat förslag efter justering av kulturbidrag till Holma Baltak 
Bygdegårdsförening till 20 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
De flesta kultur- och hembygdsföreningarna i Tidaholms kommun ansöker årligen om 
kulturbidrag. Ansökningar om kulturbidrag för 2023 har inkommit och sammanställts. 

Ansökningar om kulturbidrag för 2023 har sammanställts och ett förslag på fördelning har gjorts 
utifrån inkomna ansökningar och gällande bidragsriktlinjer.  

Föreningens namn 
Beslut 
2022 

Ansökt 
2023 

Förslag 
2023 

Daretorps Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Daretorpsbygdens 
Intresseförening 5 000 5 000 5 000 
De ungas hus i Daretorp 5 000 4 000 5 000 
Dimbo Byalag 14 000 14 000 14 000 
Dimbobygdens Fornm och 
Hembf. 5 000 5 000 5 000 
Dimbo IF 5 000 5 000 5 000 
Dusty Road Blues 12 000 20 000 12 000 
Frid. Fröj. Korsberga 
Hembygdsförening 2 500 2 500 2 500 
Fröjereds Samhällsförening       
Hellidens Folkhögskola 55 000 125 000 55 000 
Hellidens Trädgård 5 000     
Holma Baltak 
Bygdegårdsförening 14 000 45 500 20 000 
Hångsdala Samhällsförening 5 000 5 000 5 000 
Härja Hembygdsförening 5 000 15 000 5 000 
Klämmesbo Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Kymbo Byalag 5 000 5 000 5 000 
Labbåsrevyn 12 000 12 000 12 000 
Lena Gille 2 500 8 000 2 500 
Litografiska Akademin 200 000 450 000 200 000 
Litografins Vänner 2 500 5 000 2 500 
Logen 204 Vulcan av IOGT-
NTO   10 000 5 000 
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Mobackens Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Musikföreningen Rocken 5 000 6 000 5 000 
Musik i Tidaholm 27 000 30 000 27 000 
Ottravads Hembygdsförening 5 000 4 000 5 000 
Suntaks Sockenstugeförening 5 000 6 000 5 000 
Tidaholms Biodlarförening 2 500 3 000 2 500 
Tidaholms Blåbandsförening 2 500 2 500 2 500 
Tidaholms Folkets Park upa 65 000 65 000 65 000 
Tidaholms Fotoklubb 2 500 6 768 2 500 
Tidaholms Genealogiska 
Förening 2 500 5 000 2 500 
Tidaholms Hembygdsförening 2 500 4 000 2 500 
Tidaholms Konstförening 7 000 7 500 7 000 
Tidaholms Naturskyddsförening 2 500 3 000 2 500 
Tidaholms Närradioförening 9 000 15 000 9 000 
Tidaholms Riksteaterförening 32 000 40 000 32 000 
Velinga Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Vulcans Musikkår 7 000 15 000 7 000 
Vättaks Byalag 2 500 3 000 2 500 
Vättaksgårdens ek. förening 5 000 6 000 5 000 

 559 000 977 768 565 000 
 
Antalet inkomna ansökningar ser i stort ut som tidigare år med några förändringar vilket gör att 
gällande bidragsriktlinjer går att tillämpa utifrån avsatt budgetutrymme.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja kulturbidrag för 2023 

enligt upprättat förslag. 
- Ordföranden och vice ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 

kulturbidrag för 2023 enligt upprättat förslag efter justering av kulturbidrag till Holma 
Baltak Bygdegårdsförening till 20 000 kr. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kulturbidrag 2023”, enhetschef Kultur Johanna Andersson, 2022-11-21. 
 Inkomna ansökningar. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/53 

2022-11-21 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Johanna Andersson, enhetschef Kultur 

Tjänsteskrivelse - Kulturbidrag 2023 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kulturbidrag för 2023 enligt upprättat 
förslag. 

Ärendet 
De flesta kultur- och hembygdsföreningarna i Tidaholms kommun ansöker årligen om 
kulturbidrag. Ansökningar om kulturbidrag för 2023 har inkommit och sammanställts. 

Utredning 
Ansökningar om kulturbidrag för 2023 har sammanställts och ett förslag på fördelning har gjorts 
utifrån inkomna ansökningar och gällande bidragsriktlinjer.  

Föreningens namn 
Beslut 
2022 

Ansökt 
2023 

Förslag 
2023 

Daretorps Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Daretorpsbygdens 
Intresseförening 5 000 5 000 5 000 
De ungas hus i Daretorp 5 000 4 000 5 000 
Dimbo Byalag 14 000 14 000 14 000 
Dimbobygdens Fornm och 
Hembf. 5 000 5 000 5 000 
Dimbo IF 5 000 5 000 5 000 
Dusty Road Blues 12 000 20 000 12 000 
Frid. Fröj. Korsberga 
Hembygdsförening 2 500 2 500 2 500 
Fröjereds Samhällsförening       
Hellidens Folkhögskola 55 000 125 000 55 000 
Hellidens Trädgård 5 000     
Holma Baltak 
Bygdegårdsförening 14 000 45 500 14 000 
Hångsdala Samhällsförening 5 000 5 000 5 000 
Härja Hembygdsförening 5 000 15 000 5 000 
Klämmesbo Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Kymbo Byalag 5 000 5 000 5 000 
Labbåsrevyn 12 000 12 000 12 000 
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Lena Gille 2 500 8 000 2 500 
Litografiska Akademin 200 000 450 000 200 000 
Litografins Vänner 2 500 5 000 2 500 
Logen 204 Vulcan av IOGT-
NTO   10 000 5 000 
Mobackens Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Musikföreningen Rocken 5 000 6 000 5 000 
Musik i Tidaholm 27 000 30 000 27 000 
Ottravads Hembygdsförening 5 000 4 000 5 000 
Suntaks Sockenstugeförening 5 000 6 000 5 000 
Tidaholms Biodlarförening 2 500 3 000 2 500 
Tidaholms Blåbandsförening 2 500 2 500 2 500 
Tidaholms Folkets Park upa 65 000 65 000 65 000 
Tidaholms Fotoklubb 2 500 6 768 2 500 
Tidaholms Genealogiska 
Förening 2 500 5 000 2 500 
Tidaholms Hembygdsförening 2 500 4 000 2 500 
Tidaholms Konstförening 7 000 7 500 7 000 
Tidaholms Naturskyddsförening 2 500 3 000 2 500 
Tidaholms Närradioförening 9 000 15 000 9 000 
Tidaholms Riksteaterförening 32 000 40 000 32 000 
Velinga Bygdegårdsförening 5 000 5 000 5 000 
Vulcans Musikkår 7 000 15 000 7 000 
Vättaks Byalag 2 500 3 000 2 500 
Vättaksgårdens ek. förening 5 000 6 000 5 000 

 559 000 977 768 559 000 
 
Barnrättsbedömning 
Vissa av föreningarna har verksamhet som även riktar sig till barn. Beslutet om kulturbidrag 
påverkar därför i viss mån barn och deras tillgång till kultur. 

Utredningens slutsatser 
Antalet inkomna ansökningar ser i stort ut som tidigare år med några förändringar vilket gör att 
gällande bidragsriktlinjer går att tillämpa utifrån avsatt budgetutrymme.  

Beslutsunderlag 
 Inkomna ansökningar. 

Sändlista 
Berörda föreningar 
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§ 104 Beslut om anläggningsbidrag 2023 
KFN 2022/69 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja anläggningsbidrag 

för 2023 enligt upprättat förslag med 8 % påslag efter avrundning. 

Sammanfattning av ärendet 
Anläggningsbidrag kan sökas av idrottsföreningar i Tidaholms kommun med egen ägd eller hyrd 
anläggning. Ansökningar om anläggningsbidrag för 2023 har inkommit och sammanställts. 

En sammanställning av ansökta anläggningsbidrag har gjorts. Utifrån denna sammanställning har 
bedömningar av inkomna ansökningar gjorts med utgångspunkt i bidragsriktlinjerna. 

Två förslag på fördelning av anläggningsbidrag för 2023 har tagits fram utifrån inkomna ansökningar 
och gällande bidragsriktlinjer. Med anledning av ökade kostnader för föreningar i del 1 
(grundbidraget) i anläggningsbidraget bedöms det föreligga ett behov av en generell ökning av 
anläggningsbidraget för 2023. Kostnaderna beror främst på ökade kostnader för el och bränsle. I 
ett av förslagen ligger ett generellt påslag på 8 % per förening. Detta innebär en halvering av 
utrymmet för utvecklingsbidrag. Påslaget kan fungera som ett stöd inför kommande verksamhetsår 
då energi- och bränslepriserna fortsatt spås ligga på en hög nivå.  

Förening   Beviljat 
2022 

Ansökt 
2023 del 1 

Förslag 
2023 

Förslag 2023 
med 8 % 
påslag 

Tidaholms GIF 595 000 263 061 595 000 642 600 
IFK Tidaholm 407 000 213 370 410 000 442 800 
Ekedalens SK 183 000 59 716 177 000 191 200 
Folkabo IK 50 000 48 195 50 000 54 000 
Fröjereds IF 172 000 64 610 175 000 189 000 

    1 407 000     648 952     1 407 000  1 519 600 
     
TBHK* 375 000 438 194 375 000 405 000 
Tidaholms SOK Sisu 292 000 325 772 292 000 315 400 
Tidaholms TK 224 000 236 327 224 000 241 900 
Tidaholms MK 107 000 140 464 107 000 115 600 

    998 000 1 140 757  998 000 1 077 900 
     
Tidaholms CA 15 000 64 329 15 000 16 200 
Tidaholms modellflygklubb 6 000 10 750 6 000 6 500 
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Tidaholms Flygklubb 8 000 16 707 8 000 8 600 
Tidaholms Brukshundklubb 25 000 72 315 25 000 27 000 
Tidaholms Sportskytteklubb 10 000 19 316 10 000 10 800 
Tidaholms bouleförening 8 000 66 504 8 000 8 600 
Tärnan Sportfiskeklubb 10 000 52 643 10 000 10 800 
Cykelklubben U6 8 000 65 000 8 000 8 600 
Tidaholms Pistolskytteklubb 3 000              7 041              3 000                3 200  
Tidaholms Golfklubb 2 000              3 536              2 000                2 200  

  95 000        378 141           95 000           102 500  
 

TOTALT 2 500 000 2 167 850 2 500 000 2 700 000 
 

* Tidaholmsbygdens hästklubb extra utvecklingsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 2025. 

Med anledning av ökade kostnader för föreningar i del 1 (grundbidraget) i anläggningsbidraget 
bedöms det föreligga ett behov av en generell ökning av anläggningsbidraget för 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja anläggningsbidrag för 

2023 enligt upprättat förslag. 
alternativt 

- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja anläggningsbidrag för 
2023 enligt upprättat förslag med 8 % påslag. 

- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja anläggningsbidrag för 
2023 enligt upprättat förslag med 8 % påslag efter avrundning. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 

Ordföranden ställer varje förslag under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att 
bifalla ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anläggningsbidrag 2023”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-11-

14. 
 Inkomna ansökningar. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/69 

2022-11-14 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Anläggningsbidrag 2023 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja anläggningsbidrag för 2023 enligt upprättat 
förslag. 
alternativt 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja anläggningsbidrag för 2023 enligt upprättat 
förslag med 8 % påslag. 

Ärendet 
Anläggningsbidrag kan sökas av idrottsföreningar i Tidaholms kommun med egen ägd eller hyrd 
anläggning. Ansökningar om anläggningsbidrag för 2023 har inkommit och sammanställts. 

Utredning 
En sammanställning av ansökta anläggningsbidrag har gjorts. Utifrån denna sammanställning har 
bedömningar av inkomna ansökningar gjorts med utgångspunkt i bidragsriktlinjerna. 

Två förslag på fördelning av anläggningsbidrag för 2023 har tagits fram utifrån inkomna ansökningar 
och gällande bidragsriktlinjer. Med anledning av ökade kostnader för föreningar i del 1 
(grundbidraget) i anläggningsbidraget bedöms det föreligga ett behov av en generell ökning av 
anläggningsbidraget för 2023. Kostnaderna beror främst på ökade kostnader för el och bränsle. I 
ett av förslagen ligger ett generellt påslag på 8 % per förening. Detta innebär en halvering av 
utrymmet för utvecklingsbidrag. Påslaget kan fungera som ett stöd inför kommande verksamhetsår 
då energi- och bränslepriserna fortsatt spås ligga på en hög nivå.  
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Förening   Beviljat 
2022 

Ansökt 
2023 del 1 

Förslag 
2023 

Förslag 2023 
med 8 % 
påslag 

Tidaholms GIF 595 000 263 061 595 000 642 600 
IFK Tidaholm 407 000 213 370 410 000 442 800 
Ekedalens SK 183 000 59 716 177 000 191 160 
Folkabo IK 50 000 48 195 50 000 54 000 
Fröjereds IF 172 000 64 610 175 000 189 000 

    1 407 000     648 952     1 407 000  1 519 560 
     
TBHK* 375 000 438 194 375 000 405 000 
Tidaholms SOK Sisu 292 000 325 772 292 000 315 360 
Tidaholms TK 224 000 236 327 224 000 241 920 
Tidaholms MK 107 000 140 464 107 000 115 560 

    998 000 1 140 757  998 000 1 077 840 
     
Tidaholms CA 15 000 64 329 15 000 16 200 
Tidaholms modellflygklubb 6 000 10 750 6 000 6 480 
Tidaholms Flygklubb 8 000 16 707 8 000 8 640 
Tidaholms Brukshundklubb 25 000 72 315 25 000 27 000 
Tidaholms Sportskytteklubb 10 000 19 316 10 000 10 800 
Tidaholms bouleförening 8 000 66 504 8 000 8 640 
Tärnan Sportfiskeklubb 10 000 52 643 10 000 10 800 
Cykelklubben U6 8 000 65 000 8 000 8 640 
Tidaholms Pistolskytteklubb 3 000              7 041              3 000                3 240  
Tidaholms Golfklubb 2 000              3 536              2 000                2 160  

  95 000        378 141           95 000           102 600  
 

TOTALT 2 500 000 2 167 850 2 500 000 2 700 000 
 

* Tidaholmsbygdens hästklubb extra utvecklingsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 2025. 

Barnrättsbedömning 
Bidragens storlek bedöms bland annat utifrån föreningens barn- och ungdomsverksamhet. 
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Utredningens slutsatser 
Med anledning av ökade kostnader för föreningar i del 1 (grundbidraget) i anläggningsbidraget 
bedöms det föreligga ett behov av en generell ökning av anläggningsbidraget för 2023. 

Beslutsunderlag 
 Inkomna ansökningar. 

Sändlista 
Berörda föreningar 
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§ 105 Beslut om motion om att inrätta en 
fritidsbank i Tidaholms kommun 
KFN 2022/94 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen om att inrätta en fritidsbank i 
Tidaholms kommun till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm har initierat ärendet genom att lämna 
en motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. De anför att röra på sig och att få 
möjligheten att delta i ett sammanhang är viktigt för både vår fysiska och psykiska hälsa. Alla har 
inte möjligheten att delta i fritidsaktiviteter på grund av kostnaden. En fritidsbank, likt ett bibliotek 
där man kan låna utrustning, har på många ställen i landet visat sig vara en fantastisk möjlighet för 
att människor ska kunna delta i fritidsaktiviteter på lika villkor och att man kan prova på olika 
aktiviteter utan att vara tvungen att köpa utrustning till allt. De yrkar på att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

År 2017 utredde kultur- och fritidsnämnden förutsättningarna för att införa en fritidsbank. Då 
framkom i undersökningen att flera av kommunens föreningar redan bedriver liknande 
verksamhet. En tydlig fördel med att föreningarna handhar utlåning är den expertis som är svår att 
uppbringa då en aktör ska handha material och utrustning för ett flertal aktiviteter.  
 
Rekommendationen var att istället för att starta en fritidsbank i kommunens regi skulle 
kommunen kunna ha en samordnande roll för att underlätta t ex inlämning av material och 
utrustning, för att anordna större bytardagar samt för att marknadsföra vart och av vem och av 
vad utlåning sker. Ett försök att anordna loppis med fokus på fritidsartiklar misslyckades på grund 
av bristande intresse och för få anmälningar.  
 
Det finns en rikstäckande organisation som heter Fritidsbanken. De beskriver att lokalens 
utformning, storlek och läge är viktiga faktorer och rekommenderar att det är en lokal som ligger 
centralt och som inreds på samma sätt som andra affärsverksamheter i staden. För att 
verksamheten skall fungera tillfredsställande krävs personal som sköter uthyrningen men också 
personal som kan ta emot material, bedöma skick, tvätta och även laga det som eventuellt är 
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trasigt. Detta ställer krav på kunskap om fritidsutrustning. En annan framgångsfaktor som nämns är 
att Fritidsbanken har en mobil del som kan fungera uppsökande på t ex skolor, klassbollen eller 
liknande evenemang. Den typen av verksamhet ställer också krav på resurser i form av fordon och 
personal.  
 
Förutsättningarna och slutsatserna i utredningen från 2017 har inte förändrats och rapporten är 
fortfarande aktuell. Att inrätta en fritidsbank är förenat med stora kostnader. Såväl personal som 
attraktiv lokal är förutsättningar för en välfungerande fritidsbank. Bedömningen är att det inte 
finns behov av att ytterligare utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 
 Fritidsbank Tidaholm, 2017-12-21. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/94 

2022-10-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Yttrande - Motion om att inrätta en fritidsbank i 
Tidaholms kommun 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad. 

Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen om att inrätta en fritidsbank i 
Tidaholms kommun till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Utredning 
Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm har initierat ärendet genom att lämna 
en motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. De anför att röra på sig och att få 
möjligheten att delta i ett sammanhang är viktigt för både vår fysiska och psykiska hälsa. Alla har 
inte möjligheten att delta i fritidsaktiviteter på grund av kostnaden. En fritidsbank, likt ett bibliotek 
där man kan låna utrustning, har på många ställen i landet visat sig vara en fantastisk möjlighet för 
att människor ska kunna delta i fritidsaktiviteter på lika villkor och att man kan prova på olika 
aktiviteter utan att vara tvungen att köpa utrustning till allt. De yrkar på att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

År 2017 utredde kultur- och fritidsnämnden förutsättningarna för att införa en fritidsbank. Då 
framkom i undersökningen att flera av kommunens föreningar redan bedriver liknande 
verksamhet. En tydlig fördel med att föreningarna handhar utlåning är den expertis som är svår att 
uppbringa då en aktör ska handha material och utrustning för ett flertal aktiviteter.  
 
Rekommendationen var att istället för att starta en fritidsbank i kommunens regi skulle 
kommunen kunna ha en samordnande roll för att underlätta t ex inlämning av material och 
utrustning, för att anordna större bytardagar samt för att marknadsföra vart och av vem och av 
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vad utlåning sker. Ett försök att anordna loppis med fokus på fritidsartiklar misslyckades på grund 
av bristande intresse och för få anmälningar.  
 
Det finns en rikstäckande organisation som heter Fritidsbanken. De beskriver att lokalens 
utformning, storlek och läge är viktiga faktorer och rekommenderar att det är en lokal som ligger 
centralt och som inreds på samma sätt som andra affärsverksamheter i staden. För att 
verksamheten skall fungera tillfredsställande krävs personal som sköter uthyrningen men också 
personal som kan ta emot material, bedöma skick, tvätta och även laga det som eventuellt är 
trasigt. Detta ställer krav på kunskap om fritidsutrustning. En annan framgångsfaktor som nämns är 
att Fritidsbanken har en mobil del som kan fungera uppsökande på t ex skolor, klassbollen eller 
liknande evenemang. Den typen av verksamhet ställer också krav på resurser i form av fordon och 
personal.  
 
Barnrättsbedömning 
Beslutet rör alla barn 0-18 år i Tidaholms kommun. Beslutet rör artikel 2 och 31 i 
Barnkonventionen – Barnets rätt att inte diskrimineras och barnets rätt till lek, vila och fritid. 
Tillgång till utrustning för att kunna utöva fritidsaktiviteter är en jämlikhetsfråga. Flera föreningar 
har gratis utlåning av utrustning till medlemmar. Många föreningar har dessutom upphandlade 
rabatter hos leverantörer. Kommunen erbjuder gratis prova-på-verksamhet genom idrottsskola 
och sommararena där det finns möjlighet att testa olika aktiviteter och låna utrustning gratis.  

Utredningens slutsatser 
Förutsättningarna och slutsatserna i utredningen från 2017 har inte förändrats och rapporten är 
fortfarande aktuell. Att inrätta en fritidsbank är förenat med stora kostnader. Såväl personal som 
attraktiv lokal är förutsättningar för en välfungerande fritidsbank. Bedömningen är att det inte 
finns behov av att ytterligare utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 
 Fritidsbank Tidaholm, 2017-12-21. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 105 Beslut om remittering av motion om att 
inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun 
KS 2022/257 

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

yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

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

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

fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-
12-28. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-09-20. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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< FÖRVALTNING> 
Postadress: <Hus, Gatunamn nr>  

Besöksadress: <Besöksadress>  |  Telefon: <Växeltelefon>  |  Fax: <0502-60 xx xx> 
E-post: E-postadress@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Utredning Fritidsbank  
Konceptet 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan 
man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flyt-
västar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar och alla får 
låna, allt är gratis och det är ett fokus på miljö. 
 
2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil 
norr om Karlstad. Det var diakonen Carina Haak som kom på idén och i ett 
samarbete mellan Forshaga kommun, Forshaga-Munkfors församling och pro-
jektet Ett Öppnare Värmland förverkligades idén. Nu, liksom då, drivs den av 
ideella på kvällstid och fungerar dagtid som en praktikplats för personer som 
behöver arbetsträna. 
 
Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut från kommun till 
kommun. Oftast är det en sammanslutning av intressenter såsom lokala id-
rottsföreningar, kommunen, Svenska Kyrkan och andra organisationer. 
 
Det ska inte kosta pengar att låna, vi har ingen deponeringsavgift och heller 
ingen förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul! Inga 
böter eller ersättningskrav med andra ord. 
 
Väljer vi att gå in i konceptet Fritidsbank ingår vi ett avtal med varumärkesäga-
re Fritidsbanken, vilket innebär vissa förpliktelser (se bilaga avtal). 
 
Tidaholm 
I Tidaholm finns ett rikt föreningsliv både vad gäller sommar- och vinteridrott, 
många barn och ungdomar är engagerade i någon form av föreningsliv. Inom 
kommunen vet vi också att bland annat barnfattigdom, psykisk ohälsa och 
barnfetma blir en allt större utmaning som vi måste göra någonting åt, ett sätt 
att göra detta är att i Tidaholm starta en fritidsbank enligt befintligt koncept 
eller någon annan form av fritidsbank. 
 
Mot bakgrund av detta har Tidaholms kommun kultur och fritid tillsammans 
med SISU idrottsutbildarna redan tidigare innan utredningen påbörjades tagit 
in kostnadsförslag gällande drift av Fritidsbank från Tidaholms kommun om-
vårdnadsavdelning och Brukets allservice (se bilagor).  
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Utredningen som nu är gjord har rekognoserat vad som lånas ut mest hos 
andra fritidsbanker, samtalat med föreningar inom kommunen och utrett hur 
det ser ut idag inom föreningslivet vad gäller att barn/ungdomar ska kunna 
låna utrustning om man vill prova på eller deltaga som aktiv medlem i före-
ningen. 
  
När utredarna via kontakt med andra Fritidsbanker undersökte vad som låna-
des ut mest hos andra fritidsbanker så handlar det till största del om vinterut-
rustning i form av skridskor och skidor och annan utrustning som kostar rela-
tivt mycket pengar att köpa. Det framkom även att det lämnas in relativt ”myc-
ket skräp” som antingen får kastas, det kräver större utrymme eller kräver re-
surser och kunskap för att laga.  
 
Några återkommande bekymmer som arbetsledare påtalade vid vissa Fritids-
banker: 

• Att arbetsledaren hade svårt att skapa arbetsuppgifter till de som ar-
betstränar eller till praktikanterna då tanken är att antalet som ar-
betstränar (där kommunen får bidrag) ska få verksamheten att bli 
”självförsörjande”. Arbetsledarna upplever att det krävs ”för många” 
från AF för att verksamheten ska ”gå ihop”. 

• Verksamhetens öppettider är ”styrd” av AF då det är dom som placerar 
praktikanter/dom som arbetstränar. 

• Eftersom verksamheten ”styrs av” AF kan förutsättningarna förändras 
väldigt fort utifrån deras riktlinjer och då är långsiktigheten och hållbar-
heten tveksam. 

 
En reflektion som framkom hos både kultur och fritid och SISU idrottsutbildar-
na då grundkonceptet i Deje lästes igenom kontra övriga fritidsbankers (Ska-
raborg) öppettider var att till allra största delen var Skaraborgs Fritidsbanker 
öppna under dagtid fram till 16.00 eller tidigare, det var endast ett fåtal öppet-
tider efter 16.00 (bifogar öppettiderna i bilaga) medan Dejes Fritidsbank var 
öppen både under dagtid och under kvällstid. Detta sett ur ett låneperspektiv 
innebär att i Skaraborg så finns det inte mycket utrymme att låna utrustning 
eftersom barnen går i skolan och föräldrar arbetar. I grundkonceptet Deje där 
dom även har öppet på kvällstid med ideella är denna möjlighet större. Denna 
kvällsutlåning upplevs av utredarna finns idag i Tidaholm via en hel del idrotts-
föreningar och det ger i sin tur större möjlighet att låna utrustning, det är ur 
utredarnas synvinkel bättre att vi utvecklar detta ytterligare tillsammans än att 
vi startar en ny Fritidsbank med till största delen dagtidsöppet.  
 
I samtalen med lokala föreningslivet säger föreningarna att dom är positivt 
inställda till att låna ut utrustning och redan idag gör det, det som möjligtvis 
kan vara en utmaning är utrymme och tider för utlåning. Föreningarna är ock-
så positiva till att hitta någon form av samverkan mellan föreningarna och mel-
lan föreningarna och kommunen. 
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Det finns idag ett antal föreningar som på plats lånar ut utrustning till de 
barn/ungdomar som vill prova på eller deltaga som aktiv medlem: 

• Tidaholms hockeyförening hyr ut (för en symbolisk summa) ut skrid-
skor, hjälm och även hel utrustning. 

• Tidaholms tennisklubb lånar ut tennisrack. 
• IFK Tidaholm fotboll samlar in och lånar ut/ger bort fotbollskor och 

benskydd. 
• Tidaholms GIFF fotboll samlar in och lånar ut/ger bort fotbollskor och 

benskydd. 
• Fröjereds IF innebandy samlar in och lånar ut innebandyklubbor och 

skyddsglasögon. 
• SOK-SISU längdsektion har egna skidor för mindre barn som dom lå-

nar ut. Sedan har skolan skidor som eleverna använder. 
• SOK-SISU slalomsektion har idag ingen utlåning men får mycket frå-

gor om att låna utrustning och det verkar finnas ett stort behov, lånar ut 
sina egna barns utrustning till andra barn som vill åka skidor. 

• TIFA BC (boxning) lånar ut handskar och huvudskydd. Äldre barn 
som börjar ”sparra” behöver köpa tandskydd och lindor som kostar 
100kr.  

• Bowling lånar ut skor och klot. 
 
Till detta tillkommer även så kallade bytardagar inom vissa föreningar. 
 
Slutsats  
Mot bakgrund av det som framkommit i utredningen föreslår utredarna följan-
de: 

• Att Tidaholms kommun inte startar upp en fritidsbank i enlighet med 
konceptet Fritidsbank utan istället tar tillvara och går in och samarbe-
tar/samverkar dels med föreningarna där det idag redan finns (hos 
många föreningar) en uppbyggd verksamhet och dels i dom föreningar 
som ser ett behov och där det finns ett intresse av att medverka vad 
gäller att låna ut utrustning till barn och ungdomar.  

 
• Att Tidaholms kommun snarast kallar till ett möte med berörda idrotts-

föreningar där vi samtalar om hur vi skulle kunna samverka inom om-
rådet ”låna ut utrustning” och hur vi inom kommunen skulle kunna stöt-
ta föreningslivet i detta.  
 

 
Några fördelar med att utveckla/samarbete med befintlig verksamhet skulle 
vara: 

• Dom som lånar ut utrustningen är också experter på utrustningen. 
• Utrustningen finns på plats där aktiviteten ska äga rum. 
• Kommunen behöver inte starta upp en helt ny verksamhet och ”kon-

kurrera” med föreningarna. 
• Kommunen slipper vara någon form av arbetsgivare eller arbetsledare. 
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• Det blir kostnadseffektivare för kommunen att samverka med befintlig 

verksamhet (idrottsföreningarna) istället för att driva i egen regi eller att 
köpa tjänsten externt.  

• Större långsiktighet då föreningar driver det i egen regi än att kommu-
nen ska driva det som ett projekt. 

• Föreningarna har redan idag stor erfarenhet av att låna ut utrustning. 
• Utlåning i samverkan skulle kunna medföra mera anpassade öppetti-

der och större utlåningsmöjligheter. 
 
Kommunen skulle kunna vara med och stötta föreningarna på olika sätt bero-
ende på föreningarnas behov, exempel kan vara: 

• Marknadsföring. 
• Någon från kommunen kan vara ”spindeln i nätet” och lotsa personer 

till rätt plats och rätt tid när dom ska låna utrustning.  
• Någon från kommunen kan vara ”spindeln i nätet” till hjälp för före-

ningslivet. 
• Kommunen skulle kunna vara behjälpliga i insamlande av utrustning. 
• Kommunen skulle kunna bidra med viss ekonomisk hjälp. 
• En kommunal ”spindel i nätet” skulle kunna täcka upp och hjälpa till 

med utlåning. 
• Kommunen finns behjälpliga med och bidrar till att utöka antalet bytar-

dagar. 
 
 
 
 
Patrik Broberg 
Sports for you/fritid-hälsa 
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§ 106 Beslut om motion om simskola för äldre barn, 
ungdomar och vuxna 
KFN 2022/93 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses vara besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen om simskola för äldre barn, 
ungdomar och vuxna till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm har initierat ärendet genom att lämna 
en motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna. De anför att flera är de äldre barn, 
ungdomar och vuxna som av olika anledningar inte lärt sig att simma, detta hänger ofta ihop med 
socioekonomisk utsatthet. Att ej kunna simma hindrar ungdomar och vuxna från att delta i 
aktiviteter med jämnåriga och det är dessutom en stor säkerhetsrisk. Vi vill inför simskola för 
dessa i åldersanpassade grupper till ett subventionerat pris. De yrkar på att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utöka simskoleverksamheten med 
åldersanpassade simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett subventionerat pris. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente ingår att bedriva inomhusbad och i nämndens 
verksamhetsplan ingår uppdrag om att bedriva simskoleverksamhet. Förutom att badhuset 
Forshallen erbjuder skolsim, enligt särskilt avtal med barn- och utbildningsnämnden, pågår 
simskoleverksamhet för nybörjare och dessutom genomförs sommarsimskola varje år. Detta 
täcker behovet väl och alla barn som vill får plats på sommarsimskolan, som vänder sig till barn i 
olika åldrar. 

Den undervisningsbassäng som finns i Forshallen är mycket grund och därför inte lämplig för 
simundervisning för äldre barn och ungdomar. I förstudien inför renovering av badhuset framhålls 
fördelar med en bassäng med höj- och sänkbar botten som kan anpassas till fler målgrupper.  

För vuxna finns flera alternativ till simundervisning genom studieförbund eller 
KompetensCentrum. 
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Där behov av simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna finns kan det lösas på flera sätt, genom 
sommarsimskola, skolans simavtal, studieförbund och KompetensCentrum. 

För att förbättra förutsättningarna för nybörjarsimundervisning för äldre barn, ungdomar och 
vuxna skulle en bassäng med höj- och sänkbar botten kunna innebära fler möjligheter. 

Det finns små resurser för att utöka utbudet av simundervisning inom ordinarie verksamhet i 
badhuset Forshallen. Detta skulle kräva en omprioritering av resurser. 

Förstudie renovering badhus är godkänd i kultur- och fritidsnämnden och överlämnad till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. Beslut om projektering är ej 
fattat. Att utreda möjligheten att utöka simskoleverksamheten med åldersanpassade 
simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett subventionerat pris kan bli aktuellt 
efter renovering av badhuset och byggnation av bassäng med höj- och sänkbar botten. 

Förvaltningen lämnar med anledning av utredningens slutsatser två olika förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen avslås. 
alternativt  

- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att motionen bifalls.  

- Vice ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen anses vara besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 

Ordföranden ställer varje förslag under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att 
bifalla vice ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 104/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, 2022-09-28. 
 Motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna, 2022-08-29. 

95



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/93 

2022-10-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Yttrande - Motion om simskola för äldre barn, 
ungdomar och vuxna 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 
alternativt  

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen bifalls.  

Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen om simskola för äldre barn, 
ungdomar och vuxna till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Utredning 
Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm har initierat ärendet genom att lämna 
en motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna. De anför att flera är de äldre barn, 
ungdomar och vuxna som av olika anledningar inte lärt sig att simma, detta hänger ofta ihop med 
socioekonomisk utsatthet. Att ej kunna simma hindrar ungdomar och vuxna från att delta i 
aktiviteter med jämnåriga och det är dessutom en stor säkerhetsrisk. Vi vill inför simskola för 
dessa i åldersanpassade grupper till ett subventionerat pris. De yrkar på att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utöka simskoleverksamheten med 
åldersanpassade simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett subventionerat pris. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente ingår att bedriva inomhusbad och i nämndens 
verksamhetsplan ingår uppdrag om att bedriva simskoleverksamhet. Förutom att badhuset 
Forshallen erbjuder skolsim, enligt särskilt avtal med barn- och utbildningsnämnden, pågår 
simskoleverksamhet för nybörjare och dessutom genomförs sommarsimskola varje år. Detta 
täcker behovet väl och alla barn som vill får plats på sommarsimskolan, som vänder sig till barn i 
olika åldrar. 
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Den undervisningsbassäng som finns i Forshallen är mycket grund och därför inte lämplig för 
simundervisning för äldre barn och ungdomar. I förstudien inför renovering av badhuset framhålls 
fördelar med en bassäng med höj- och sänkbar botten som kan anpassas till fler målgrupper.  

För vuxna finns flera alternativ till simundervisning genom studieförbund eller 
KompetensCentrum. 

Barnrättsbedömning 
Beslutet rör äldre barn och ungdomar i Tidaholms kommun. Beslutet rör artikel 6 och 28 i 
Barnkonventionen - Barnets rätt till utveckling, liv och överlevnad och barnets rätt till utbildning. 
Barns rätt till utbildning tillgodoses genom att alla barn ges förutsättning till simundervisning 
genom grundskolornas simundervisning i badhuset. En bassäng med höj- och sänkbar botten ökar 
möjligheten för alla elever i grundskolan att klara kunskapskraven som gäller simning då den typen 
av bassäng ger möjlighet att dela upp i fler grupper och bedriva nivåanpassad undervisning. 

Utredningens slutsatser 
Där behov av simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna finns kan det lösas på flera sätt, genom 
sommarsimskola, skolans simavtal, studieförbund och KompetensCentrum. 

För att förbättra förutsättningarna för nybörjarsimundervisning för äldre barn, ungdomar och 
vuxna skulle en bassäng med höj- och sänkbar botten kunna innebära fler möjligheter. 

Det finns små resurser för att utöka utbudet av simundervisning inom ordinarie verksamhet i 
badhuset Forshallen. Detta skulle kräva en omprioritering av resurser. 

Förstudie renovering badhus är godkänd i kultur- och fritidsnämnden och överlämnad till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. Beslut om projektering är ej 
fattat. Att utreda möjligheten att utöka simskoleverksamheten med åldersanpassade 
simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett subventionerat pris kan bli aktuellt 
efter renovering av badhuset och byggnation av bassäng med höj- och sänkbar botten. 

Förvaltningen lämnar med anledning av utredningens slutsatser två olika förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 104/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, 2022-09-28. 
 Motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna, 2022-08-29. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 104 Beslut om remittering av motion om simskola 
för äldre barn, ungdomar och vuxna 
KS 2022/258 

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

yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

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

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

fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-
12-28. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om simskola för äldre barn, ungdomar och 

vuxna”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-09-20. 
 Motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna, 2022-08-29. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 107 Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla 
badhuset öppet på sommaren 
KFN 2022/92 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att e-förslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera Tidaholmsförslaget om att hålla badhuset 
öppet på sommaren till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Tidaholmsförslaget innebär ett förslag om att kommunen skulle höja anslag/budget för badhuset 
Forshallen så de kan anställa fler och hålla öppet badhuset under sommaren i framtiden och 
eventuellt utöka öppettiderna resten av året. Ett badhus öppet hela året främjar 
kommuninvånares simkunnighet som alltid är mycket viktig och är ett stort plus för kommunen. 
En del har inte råd eller har tillgång till bil för att bada på annan ort. En del föredrar att bada 
inomhus istället för utomhus och att ha ett badhus på smidigt avstånd, speciellt för barnfamiljer, 
gör kommunen attraktiv att bo i. 

Förslaget har initierats av en medborgare i Tidaholms kommun och har fått fler än 50 röster. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente ingår att bedriva inomhusbad. Inomhusbadet finns i 
Forshallen och består av en 25-meters simbassäng, en 16-meters bassäng med undervisningsdel 
och djupdel, en relaxavdelning samt en motionshall. Verksamheten är öppen från mitten av augusti 
till mitten av juni. Under cirka 8 veckor är badhuset stängt för underhåll, lokalvård och planering. 
Därutöver förläggs semesterperioden för personalen under dessa veckor. Detta innebär att inga 
semestervikarier behövs i verksamheten. Besöksstatistiken för badhuset Forshallen visar tydligt att 
besöksfrekvensen ökar kraftigt i oktober och avtar markant under maj. Detta tyder på att 
efterfrågan på att kunna bada inomhus under sommaren är mycket låg. 
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Sida 2 av 3 
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Statistiken baseras på antalet sålda entréer för bad och motion. Årskort är ej inräknade då 
entrésystemet inte varit i bruk. Under juli månad har det varit stängt. December 2021 var stängd 
med anledning av renovering samt pandemi vilket påverkade även januaris siffror negativt. 
Eftersom badhuset är öppet halva juni och augusti har siffrorna för dessa månader dubblats för att 
statistiken ska överensstämma med övriga månader. Statistiken i diagrammet över sålda entréer 
för bad och motion visar hur besöksantalet sjunker mars till juni och hur den ökar augusti till 
oktober. 

Nämnden behöver fatta beslut om ambitionshöjning om Tidaholmsförslaget ska bifallas eftersom 
det får stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna ha öppet under hela sommaren krävs 
budget för semestervikarier. Detta finns inte idag. Eftersom besöksfrekvensen är låg under 
försommaren och tidig höst så blir de förväntade intäkterna under sommaren mycket låga och 
kommer inte att kunna kompensera för ökade personalkostnader. Andra kostnader för ökad 
rening kan också tillkomma. Även i verksamhetsvaktmästarorganisationen behövs semestervikarie 
då ordinarie personal har semester eller är utlånade till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar att behov av driftstopp föreligger under några veckor 
per år för underhåll och servicearbeten. Förvaltningen bedömer också att man behöver ta in 
vikarier över sommaren då ordinarie personal har semester under den stängda perioden. Det 
innebär också förhöjda energikostnader då perioden för uppvärmningen av badvattnet utökas.  

Bedömningen är att det finns flera negativa effekter av att hålla badhuset öppet på sommaren 
samtidigt som efterfrågan på inomhusbad under sommarsäsong är mycket låg. De två största 
effekterna är: 

• Ekonomiska konsekvenser då det innebär ett behov av ökad budgetram för ökade 
kostnader för personal och en låg intäktsprognos. 

• Konsekvenser för funktion och kvalitet då tid för lokalvård, skötsel, underhåll, 
reparationer och planering minskar. 
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Förvaltningen lämnar med anledning av utredningens slutsatser två olika förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att e-förslaget avslås.  
alternativt 

- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att e-förslaget bifalls och ska inkluderas i kommande budgetprocess. 

- Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att e-förslaget avslås. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-09-28. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/92 

2022-10-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Yttrande - Tidaholmsförslag om att hålla badhuset 
öppet på sommaren 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget avslås.  
alternativt 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget bifalls och 
ska inkluderas i kommande budgetprocess. 

Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera Tidaholmsförslaget om att hålla badhuset 
öppet på sommaren till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Utredning 
Tidaholmsförslaget innebär ett förslag om att kommunen skulle höja anslag/budget för badhuset 
Forshallen så de kan anställa fler och hålla öppet badhuset under sommaren i framtiden och 
eventuellt utöka öppettiderna resten av året. Ett badhus öppet hela året främjar 
kommuninvånares simkunnighet som alltid är mycket viktig och är ett stort plus för kommunen. 
En del har inte råd eller har tillgång till bil för att bada på annan ort. En del föredrar att bada 
inomhus istället för utomhus och att ha ett badhus på smidigt avstånd, speciellt för barnfamiljer, 
gör kommunen attraktiv att bo i. 

Förslaget har initierats av en medborgare i Tidaholms kommun och har fått fler än 50 röster. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente ingår att bedriva inomhusbad. Inomhusbadet finns i 
Forshallen och består av en 25-meters simbassäng, en 16-meters bassäng med undervisningsdel 
och djupdel, en relaxavdelning samt en motionshall. Verksamheten är öppen från mitten av augusti 
till mitten av juni. Under cirka 8 veckor är badhuset stängt för underhåll, lokalvård och planering. 
Därutöver förläggs semesterperioden för personalen under dessa veckor. Detta innebär att inga 
semestervikarier behövs i verksamheten. Besöksstatistiken för badhuset Forshallen visar tydligt att 
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besöksfrekvensen ökar kraftigt i oktober och avtar markant under maj. Detta tyder på att 
efterfrågan på att kunna bada inomhus under sommaren är mycket låg. 

 

Statistiken baseras på antalet sålda entréer för bad och motion. Årskort är ej inräknade då 
entrésystemet inte varit i bruk. Under juli månad har det varit stängt. December 2021 var stängd 
med anledning av renovering samt pandemi vilket påverkade även januaris siffror negativt. 
Eftersom badhuset är öppet halva juni och augusti har siffrorna för dessa månader dubblats för att 
statistiken ska överensstämma med övriga månader. Statistiken i diagrammet över sålda entréer 
för bad och motion visar hur besöksantalet sjunker mars till juni och hur den ökar augusti till 
oktober. 

Nämnden behöver fatta beslut om ambitionshöjning om Tidaholmsförslaget ska bifallas eftersom 
det får stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna ha öppet under hela sommaren krävs 
budget för semestervikarier. Detta finns inte idag. Eftersom besöksfrekvensen är låg under 
försommaren och tidig höst så blir de förväntade intäkterna under sommaren mycket låga och 
kommer inte att kunna kompensera för ökade personalkostnader. Andra kostnader för ökad 
rening kan också tillkomma. Även i verksamhetsvaktmästarorganisationen behövs semestervikarie 
då ordinarie personal har semester eller är utlånade till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar att behov av driftstopp föreligger under några veckor 
per år för underhåll och servicearbeten. Förvaltningen bedömer också att man behöver ta in 
vikarier över sommaren då ordinarie personal har semester under den stängda perioden. Det 
innebär också förhöjda energikostnader då perioden för uppvärmningen av badvattnet utökas.  

Barnrättsbedömning 
Beslutet rör alla barn 0-18 år i Tidaholms kommun. Beslutet rör artikel 28 och 31 i 
Barnkonventionen - Barnets rätt till utbildning och barnets rätt till lek, vila och fritid. Bedömningen 
är att barns rätt till utbildning och fritid tillgodoses genom grundskolornas simundervisning i 
badhuset och sommarsimskolan. Alla barn som vill får plats på sommarsimskolan.  
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Utredningens slutsatser 
Bedömningen är att det finns flera negativa effekter av att hålla badhuset öppet på sommaren 
samtidigt som efterfrågan på inomhusbad under sommarsäsong är mycket låg. De två största 
effekterna är: 

• Ekonomiska konsekvenser då det innebär ett behov av ökad budgetram för ökade 
kostnader för personal och en låg intäktsprognos. 

• Konsekvenser för funktion och kvalitet då tid för lokalvård, skötsel, underhåll, 
reparationer och planering minskar. 

Förvaltningen lämnar med anledning av utredningens slutsatser två olika förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-09-28. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 101 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag 
om att hålla badhuset öppet på sommaren 
KS 2022/239 

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

för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

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

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera Tidaholmsförslaget till kultur- 

och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-12-28. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på 

sommaren”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-09-20. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Ärendeutskrift

Ärende 2089

Skapat 2022-06-19 av Christina Gustavsson (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Kultur, turism och fritid

Rubrik
Hålla Forshallen öppet på sommaren

Hela förslaget
Jag föreslår att kommunen skulle höja anslag/budget för badhuset Forshallen så de kan anställa �er och
hålla öppet badhuset under sommaren i framtiden och eventuellt utöka öppettiderna resten av året.  
Ett badhus öppet hela året främjar kommuninvånares simkunnighet som alltid är mycket viktig och är ett
stort plus för kommunen.  
En del har inte råd eller har tillgång till bil för att bada på annan ort. En del föredrar att bada inomhus istället
för utomhus och att ha ett badhus på smidigt avstånd, speciellt för barnfamiljer, gör kommunen attraktiv att
bo i.

Profilbild för förslaget

Bilagor

Länkar

Slutdatum
2022-09-19

Förslagslämnare
Christina Gustavsson

Telefonnummer

Status
Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige

Resultat

Beslut

Beslutsdokument

Korrespondens
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§ 108 Beslut om yttrande samråd - Förslag till ny 
Vindbruksplan för Tidaholms kommun 
KFN 2022/107 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna yttrande om förslag 

till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun utan erinran. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny vindbruksplan som ett tematiskt 
tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 22 
september 2021 att förslag till ny vindbruksplan ställs ut för samråd. I planen redovisas Möjliga, 
Mindre lämpliga och Olämpliga områden för vindkraftsetableringar. En miljökonsekvensbeskrivning 
har upprättats och är en del i vindbruksplanen. 

Samrådstiden pågår från och med den 31 oktober till och med den 31 december 2022.  

I vindbruksplanen konstaterar man att oavsett var ett vindkraftverk placeras i landskapet får det 
en visuell påverkan på landskapsbilden. Detta kan få stor betydelse för turistnäringen och 
friluftslivet. Vindkraftverkets placering påverkar landskapsbilden i olika grad, men det beror också 
på vem som betraktar landskapet samt vilka relationer som den personen har till landskapet. 

I planen har man tagit hänsyn till och gjort en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och 
bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv. Genom en 
process har man av 18 områden filtrerat fram 3 områden där utbyggnad av vindkraftverk ska 
kunna ske utan att påverka natur-, friluftsliv- eller kulturvärden. 

För att göra denna avvägning har man använt Kulturmiljöprogrammet, som antogs 2020. Där 
beskrivs närmare hur kommunen utgör en gränsbygd mellan falbygdslandskap och skogsland med 
Falbygdens bördiga högslätt i väster och Hökensås skogbevuxna högland i öster. I mötet 
däremellan löper ån Tidan och biflödet Yan som kommer från Hökensås. Programmet är ett stöd 
för tillvaratagande och utveckling av utpekade miljöer, såsom bebyggd miljö, landskap och 
fornlämningar. Planen anger att vindkraftverken placeras på ett avstånd om 700 meter från ett 
riksintresseområde för kulturmiljö. Synintrycket kan påverka helhetsbilden av ett 
kulturmiljöområde. 

Man har även tagit hänsyn till att i Tidaholms kommun utgör delar av Hökensås ett utpekat tyst 
område, en värdefull tillgång att ta till vara och skydda vid exploatering. Stora delar av Hökensås 
omfattas av både riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftslivet, bland annat 
naturupplevelser, vandring, längdåkning, kanot, jakt, fågelskådning samt bär- och svampplockning. 
Turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av eventuella 
exploateringar. Planen anger att vindkraftverken placeras på ett avstånd om 1100 meter från 
riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv och utpekat tyst område. Även om 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

vindkraftverken inte hörs kan upplevelsen av ett fridfullt friluftsområde försämras genom verkens 
blotta förekomst. 

Planförslaget har pekat ut områden där det inte finns några riksintresseområden kulturmiljö eller 
friluftsliv. Planen anger tre typer av områden och i vilken grad etablering av vindkraftverk kommer 
kunna beviljas; Endast i ”Möjliga områden” tillåts storskaliga verk (undantagsvis strax utanför 
möjligt område i anslutning till redan befintligt vindbruksområde). Inom ”mindre lämpliga 
områden” kan verk få uppföras som benämns som gårdsverk eller miniverk. ”Olämpliga områden” 
ska liknas vid ett stoppområde för vindkraftsanläggningar.  

I planen har man tagit hänsyn till och gjort en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och 
bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv där 
utbyggnad av vindkraftverk ska kunna ske utan att påverka natur-, friluftsliv- eller kulturvärden. 

Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att erinra mot föreslagen Vindbruksplan. 

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

ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun utan erinran. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Förslag till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-07. 
 Kungörelse samråd, Förslag till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun, 2022-10-28. 
 Förslag till ny Vindbruksplan, samrådshandling. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/107 

2022-11-07 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Yttrande - Förslag till ny Vindbruksplan för 
Tidaholms kommun 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om förslag till ny Vindbruksplan 
för Tidaholms kommun utan erinran. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny vindbruksplan som ett tematiskt 
tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 22 
september 2021 att förslag till ny vindbruksplan ställs ut för samråd. I planen redovisas Möjliga, 
Mindre lämpliga och Olämpliga områden för vindkraftsetableringar. En miljökonsekvensbeskrivning 
har upprättats och är en del i vindbruksplanen. 

Samrådstiden pågår från och med den 31 oktober till och med den 31 december 2022.  

Utredning 
I vindbruksplanen konstaterar man att oavsett var ett vindkraftverk placeras i landskapet får det 
en visuell påverkan på landskapsbilden. Detta kan få stor betydelse för turistnäringen och 
friluftslivet. Vindkraftverkets placering påverkar landskapsbilden i olika grad, men det beror också 
på vem som betraktar landskapet samt vilka relationer som den personen har till landskapet. 

I planen har man tagit hänsyn till och gjort en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och 
bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv. Genom en 
process har man av 18 områden filtrerat fram 3 områden där utbyggnad av vindkraftverk ska 
kunna ske utan att påverka natur-, friluftsliv- eller kulturvärden. 

För att göra denna avvägning har man använt Kulturmiljöprogrammet, som antogs 2020. Där 
beskrivs närmare hur kommunen utgör en gränsbygd mellan falbygdslandskap och skogsland med 
Falbygdens bördiga högslätt i väster och Hökensås skogbevuxna högland i öster. I mötet 
däremellan löper ån Tidan och biflödet Yan som kommer från Hökensås. Programmet är ett stöd 
för tillvaratagande och utveckling av utpekade miljöer, såsom bebyggd miljö, landskap och 
fornlämningar. Planen anger att vindkraftverken placeras på ett avstånd om 700 meter från ett 
riksintresseområde för kulturmiljö. Synintrycket kan påverka helhetsbilden av ett 
kulturmiljöområde. 

Man har även tagit hänsyn till att i Tidaholms kommun utgör delar av Hökensås ett utpekat tyst 
område, en värdefull tillgång att ta till vara och skydda vid exploatering. Stora delar av Hökensås 
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omfattas av både riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftslivet, bland annat 
naturupplevelser, vandring, längdåkning, kanot, jakt, fågelskådning samt bär- och svampplockning. 
Turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av eventuella 
exploateringar. Planen anger att vindkraftverken placeras på ett avstånd om 1100 meter från 
riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv och utpekat tyst område. Även om 
vindkraftverken inte hörs kan upplevelsen av ett fridfullt friluftsområde försämras genom verkens 
blotta förekomst. 

Planförslaget har pekat ut områden där det inte finns några riksintresseområden kulturmiljö eller 
friluftsliv. Planen anger tre typer av områden och i vilken grad etablering av vindkraftverk kommer 
kunna beviljas; Endast i ”Möjliga områden” tillåts storskaliga verk (undantagsvis strax utanför 
möjligt område i anslutning till redan befintligt vindbruksområde). Inom ”mindre lämpliga 
områden” kan verk få uppföras som benämns som gårdsverk eller miniverk. ”Olämpliga områden” 
ska liknas vid ett stoppområde för vindkraftsanläggningar.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet föranleder, med hänsyn till att kultur- och fritidsnämnden bara är remissinstans i ärendet, 
ingen särskild barnrättsbedömning. 

Utredningens slutsatser 
I planen har man tagit hänsyn till och gjort en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och 
bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv där 
utbyggnad av vindkraftverk ska kunna ske utan att påverka natur-, friluftsliv- eller kulturvärden. 

Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att erinra mot föreslagen Vindbruksplan. 

Beslutsunderlag 
 Kungörelse samråd, Förslag till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun, 2022-10-28. 
 Förslag till ny Vindbruksplan, samrådshandling. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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From:                                 Madeleine Turén Liljedahl
Sent:                                  Fri, 28 Oct 2022 19:33:55 +0200
To:                                      Marie Anebreid; Tidaholms kommun Bunkontoret; Henrik Lennartsson; Kultur 
och fritid; Mattias Andersson; samhallsskydd@falkoping.se
Subject:                             Kungörelse samråd, Förslag till ny Vindbruksplan för Tidaholms kommun
Attachments:                   Vindbruksplan, reviderad_SBN 22022022.pdf

Hej, 
Kungörelse för: KS, BUN, SON, KOF; TEAB, Samhällsskydd mellersta Skaraborg: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny vindbruksplan som ett tematiskt tillägg 
till den kommunomfattande översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 22 september 
2021 att förslag till ny vindbruksplan ställs ut för samråd. 
I planen redovisas Möjliga, Mindre lämpliga och Olämpliga områden för vindkraftsetableringar.  
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och är en del i vindbruksplanen. 
 
Planförslaget ställs nu ut för samråd. Under samrådstiden finns det möjligheter att lämna synpunkter på 
planförslaget. Era synpunkter är viktiga eftersom de kan ha betydelse för hur den slutliga planen kommer 
att utformas.  
Samrådstiden pågår från och med den 31 oktober till och med den 31 december 2022. 
Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 Tidaholm, 
eller samhallsbyggnad@tidaholm.se, senast den 31 december 2021.  
 
Under samrådstiden finns förslag till ny vindbruksplanen tillgänglig i Tidaholms Stadsbibliotek samt på 
kommunens webbplats på www.tidaholm.se/vindbruksplan.  
Informations- och samrådsmöte kommer att hållas i Stora salen på Tidaholms Stadsbibliotek den 17 
november mellan kl. 16.30 - 19.00.  
 
Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till planarkitekt 0502-60 60 93 eller utvecklingsledare 0502-60 
60 98. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Madeleine Turén Liljedahl 
Planarkitekt 
0502-60 60 93 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter 

När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter 
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FÖRORD 

 

Intresset för förnybar energi är större än någonsin. Nu pågår en revidering av kommunens 

vindbruksplan för att aktualisera den utifrån dagens förutsättningar. Det har skett en del förändringar 

sedan befintlig plan antogs 2010.  

Den reviderade vindbruksplanen har ändrats utifrån Energimyndighetens uppdaterade nationella 

vindkartering. Syftet är att utifrån ny kunskap om vindenergiresurser skapa planeringsförutsättningar 

för vindkraftentreprenörer och lokala kooperativ som vill etablera vindkraftsanläggningar i 

kommunen. 

Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 för Tidaholms kommun. Arbetet 

har inriktats mot att identifiera områden med förutsättningar för vindkraft utifrån vindförutsättningar 

och infrastruktur med hänsyn taget till bebyggelse, natur- och kulturvärden, friluftsliv och turism och 

annan markanvändning i kommunen. 

Tidaholms kommun har utifrån den nationella strategin tittat närmare på möjligheterna att ta fram 

områden lämpliga för vindbruk, vilka ska kunna exploateras utan bekostnad på miljön eller andra 

värdefulla resurser.  

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
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1. BAKGRUND 
Del 1 innehåller en översiktlig sammanfattning, bakgrund samt syftet med vindbruksplanen.  

I del 1 ingår även en beskrivning av den lagstyrda process som reglerar framtagandet av en 

vindbruksplan.  

 

Sammanfattning 
Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och ska visa lämpliga 

områden där vindkraftverk kan uppföras.   

I kommunen finns bra vindförutsättningar samtidigt som det finns många områden med 

bevarandeintressen och områden med särskilt skydd enligt miljöbalken. Planen redovisar vad som ska 

beaktas vid etablering av vindkraftverk, vad som kommer att prövas vid bygglov och vid tillstånds-

givning.  

För att få fram vilka områden som är lämpliga för vindkraft har en avvägning mellan allmänna och 

enskilda intressen gjorts. Särskild hänsyn har framför allt tagit till riksintresseområden, 

vindförhållanden och bostäder.   

Analysen baseras huvudsakligen på en studie av hänsyn till bostäder och riksintresseområden. De 

ytor med tillräckligt stark vindstyrka och inga eller få intressekonflikter bedöms som större möjliga 

områden för vindkraftverk.  

Under rubriken ”Förslag till vindbruksplan” anges vilka områden som kommunen bedömer som 

möjliga för verksamhetsutövare att etablera vindkraftverk i. Vindbruksplanen visar också områden 

där kommunen anser att det är mindre lämpligt med vindkraftverk, där flera motstående intressen 

omöjliggör en storskalig vindkraftsutbyggnad.  

Då översiktsplaner bedöms ha en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av 

vindbruksplanen och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. MKB utgör ett beslutsunderlag i 

planprocessen och ska även fungera som ett stöd i planprocessen.   
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Bakgrund 
Framtagande en ny översiktsplan, ett ökat behov av mer förnyelsebar energi samt beslut om att 

revidera vindbruksplanen har föranlett till ett förslag till ny vindbruksplan. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutade 2022-03-24 §33 att uppdra arbetsgruppen för revidering av vindbruksplan att presentera 

ett förslag på reviderad vindbruksplan senast på nämndens sammanträde 2022-06-23. 

Nya regler för tillståndsgivning för vindkraftverk, planeringsmål för förnybar energiproduktion samt 

planmässiga förutsättningar för uppförande av vindkraftverk utgör ramarna för innehållet i 

vindbruksplanen. Förslag till ny vindbruksplan fungerar som ett tematiskt tillägg för vindbruk till 

översiktsplanen och planerna ska därför läsas tillsammans till dess att den tematiska delen arbetas in i 

översiktsplanen. En revidering ska uppdatera planen samt åter lyfta och klargöra syftet, nyttan och 

processen kring etablering av vindkraftverk. 

 

Vindbruksplanens syfte och avgränsning 
Huvudsyftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad av 

vindkraft i kommunen, samt att kartlägga var det är lämpligt att etablera vindkraft. 

Ett översiktligt planeringsdokument ska i första hand redovisa allmänna intressen och är inte juridiskt 

bindande. Vindbruksplanen visar ett politiskt ställningstagande för framtida mark- och 

vattenanvändning och utgör underlag för prövning och fortsatt planering i kommunen. 

Påverkan på den närmaste omgivningen i form av buller och skuggor samt effekter av de 

transportvägar som byggs i samband med vindkraftsetableringar prövas i samband med anmälan enligt 

miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen eller tillståndsprövning enligt miljöbalken. 

Revideringen av vindbruksplanen avgränsas till en uppdatering av riksintresseområdena, ny översyn av 

hänsynsavstånd, vindkartering, riktlinjer för storskaliga vindkraftverk och övriga verk. Därtill 

innehåller revideringen en beskrivning av kommunens olika landskapstypers karaktärer samt 

landskapstypernas bedömda potential att kunna addera vindkraftverk i respektive miljö.  
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Vindbruksplanens process  
Arbetet med en översiktsplan delas in i olika planeringsskeden; beslut om uppdrag, samråd, utställning 

och antagande, se figur 1 nedan. När en fördjupning eller ett tillägg till översiktsplanen upprättas ställs 

samma krav på innehåll och förfaringssätt som för en kommunomfattande översiktsplan. 

 

 

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur den kommunala planeringsprocessen ska gå till och den 

demokratiska samrådsprocessen som bjuder in alla att yttra sig. 

Vindbruksplanen kommer under samrådstiden ställas ut för allmänheten och kungöras i lokaltidningen 

för att informera och ge möjlighet till att lämna synpunkter. Synpunkter av allmän karaktär kommer 

att beaktas och om kommunen bedömer att synpunkterna har betydelse för vindbruksplanen 

kommer dessa synpunkter att tas hänsyn till nästa skede i processen.  

De synpunkter som inkommer till kommunen kommer att sammanställas och kommenteras i en 

samrådsredogörelse. Om inga synpunkter inkommer som föranleder till större förändringar kan 

kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna revideringar samt att förslaget kan komma att 

gälla under kommande mandatperiod. 

Vindkraftverk i närheten av Dimbo 

 

  

samråd utställning antagande laga kraft 

Översiktligt planarbete och dess skeden vilket gäller för framtagandet av en ny vindbruksplan. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 
Del 2 syftar till att beskriva vad som reglerar och påverkar vindkraftsutbyggnaden i kommunen.  

I respektive del finns ställningstaganden som beskriver hur projektörer ska förhålla sig till respektive 

intresse och vilka riktlinjer som ska användas i avgränsning av vindkraftsområden. 

I denna del beskrivs även vad vindkraft är, hur den fungerar, möjlig elproduktion och samhällets 

miljömål. 

Vindkraft 

Så fungerar vindkraft 

Vindkraft är ett förnybart energislag och står idag för cirka 12 procent av den totala elproduktionen i 

Sverige. Ett vindkraftverk fångar in delar av den energi som finns i vinden. Bladen på ett vindkraftverk 

är formade som propellrar som drivs runt av vinden. Oftast finns det tre blad, tillsammans kallas de 

för en rotor. De fångar in energi från vindens rörelse, i motsats till en motor som använder energi 

för att skapa rörelse.  

 
Illustration: Boverket. De horisontella linjerna visar diametern och de vertikala linjerna visar höjden på verken. 

Rotorn sitter på en axel som är kopplad till en generator. Denna gör om den snurrande rörelsen till 

elström. Eftersom rotorn snurrar ganska långsamt sätter man ofta en växellåda mellan axel och 

generator, detta för att få till ett jämnt varvtal som passar generatorn.  Modernare vindkraftverk har 

dock numera ofta generatorer som är kopplade direkt på rotoraxeln. De klarar då att generera 

ström även vid låga varvtal. Vindkraftverken är kopplade till elnätet och levererar ström så länge de 

snurrar.  

Ett vindkraftverk kan inte fånga all vindens energi, den teoretiska gränsen går vid 59 procent. 

Verkningsgraden (hur mycket av den tillförda energin som kan utnyttjas) hos moderna vindkraftverk 

ligger nära denna gräns (cirka 50 procents verkningsgrad). Desto större vindkraftverken är, desto 

högre kan verkningsgraden bli. Energiutbytet vid svaga vindar är lågt, men ökar snabbt när vinden tar 

i. Om vindhastigheten fördubblas ökar energiutbytet med åtta gånger. Vindkraftverken byggs för att 

vara som mest effektiva vid en normal vind (märkvind), ofta kring 12–14 meter per sekund. När det 

blåser storm stängs vindkraftverket av för att skydda det mot alltför stora påfrestningar. 
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Utvecklingen har lett till att allt högre och effektivare verk. Från början av 1980-talet har 

vindkraftverkens storlek ökat från effekter på cirka 20kW och de verk som byggs idag har effekter på 

5 – 7 MW. De första verken som byggdes i Sverige var cirka 25 meter höga och de som vanligtvis 

byggs idag är cirka 200 meter höga. 

 
Grafen visar den energi som vindkraften producerade 1984–2020.  

Källa: Energimyndigheten 

Bedömning av vindkraft 

Vindkraftsplanen, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och tas fram och prövas på samma 

sätt som en översiktsplan fram till antagande. Vindbruksplanen pekar ut områden där lämpligheten 

för vindkraft kan prövas. Även om kommunen är positiva till vindkraft inom ett specifikt område är 

det inte säkert att detta slutligen genomförs. För uppförande av vindkraft krävs även en process enligt 

miljöbalken, ledningslagen, fornminneslagen eller andra lagrum.  

Tidsplan för framtagande av vindbruksplan illustreras i bilden nedan. 

 
Process för framtagande av översiktligt planeringsdokument, översiktsplan samt tematiska delar såsom 

vindbruksplan. 

Med en antagen vindbruksplan beror det sedan på vindkraftsanläggningens utformning, placering och 

storlek hur respektive ansökan prövas och vilka lagrum som är aktuella. En kommun kan även välja 

att planlägga vissa områden för vindkraftverk.  
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När en verksamhetsutövare ska söka tillstånd enligt miljöbalken ska den berörda kommunen lämna 

sitt yttrande (godkännande eller avslag) innan en tillståndsansökan kan beviljas. Den berörda 

kommunen besitter det så kallade kommunala vetot.  

Regeringen tillsatte hösten 2020 en utredning för att se över det kommunala vetot (SOU: 2021:53). 

Utredningens förslag innebär att kommunerna fortsättningsvis ska har rätt att säga nej till vindkraft. 

Men till skillnad från i dag ska kommunen enligt förslaget lämna sitt yttrande tidigt i processen. 

Förslaget innebär också att omfattningen av kommunens beslut ska begränsas till att enbart avse 

mark- och vattenanvändning.  

Om regeringens utredning leder fram till en lagändring kommer det att bli en tydligare skillnad mellan 

kommunala bedömningar och tillståndsmyndighetens prövning. 

Kommunen avgör var i kommunen det är lämpligt med vindkraft och om ett positivt besked från 

kommunen lämnas till verksamhetsutövaren kan de lämna in en ansökan om tillstånd. 

Tillståndsmyndigheten prövar om vindkraftverken kan ges tillstånd med hänsyn till exempelvis 

naturmiljöintressen.  
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Stora vindkraftsanläggningar 

Stora vindkraftsanläggningar består av två eller flera vindkraftverk som har en totalhöjd högre än 150 

m eller sju eller fler vindkraftverk som är högre än 120 m. för att få uppföra stora anläggningar krävs 

tillstånd enligt miljöbalken och detta tillstånd beviljas av länsstyrelsen. Vid beviljande av tillstånd krävs 

inget bygglov från kommunen. Dock kvarstår kravet på att exploatören ska göra en bygganmälan. 

Enligt miljöbalken måste kommunen tillstyrka etableringen för att tillstånd ska ges. Därtill måste 

verksamhetsutövaren samråda med Försvarsmakten, andra statliga myndigheter, kommuner samt den 

allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Medelstora vindkraftsanläggningar 

Till medelstora verk räknas ett eller flera verk med en höjd högre än 50 meter. Om två eller flera 

verk står tillsammans kan dessa även benämnas som gruppstation. Om ett eller flera verk som står 

tillsammans med en höjd över 50 meter kompletteras med ett annat vindkraftverk, räknas det sista 

också som ett medelstort verk trots att dess verksamhet påbörjades senare. 

Gårdsverk 

Till gårdsverk räknas ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20–50 meter eller ett verk vars 

rotordiameter överstiger tre meter. Till ett gårdsverk räknas också det verk som är placerat på ett 

avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än verkets totalhöjd. Ett gårdsverk kan även monteras 

på en byggnad. Vid beräkning av totalhöjden räknas även den anordning eller byggnad som verket är 

monterat på. 

Miniverk 

Definitionen av ett så kallat miniverk räknas ett verk som är 20 meter eller lägre över markytan. 

Miniverket är placerat på ett avstånd från fastighetsgränsen som är större än kraftverkets höjd över 

marken. För att definieras som ett miniverk får verket inte monteras på en byggnad eller annan 

anordning. Miniverkets vindturbin har en diameter på max tre meter. 

 
Illustration för prövning av vindkraftverk. 
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Figuren visar schematiskt hur tillståndsprocessen går till enligt miljöbalken. 

Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen reglerar den fysiska miljön och har bestämmelser för hur byggande och 

användningen ska se ut (PBL, 2010:900, ändrad till och med SFS 2020:603). 

Lagen reglerar också innehåll i översiktsplan liksom hur planprocess och samråd ska genomföras 

innan planen antas. Framtagandet av en ny vindbruksplan regleras på samma sätt som för en ny 

översiktsplan. En vindbruksplan tas fram i form av tematiskt tillägg till översiktsplan. Samråd med 

Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att ske avseende planens eventuells miljöpåverkan och 

avgränsning av MKB. Om vindbruksplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan ska en 

strategisk miljöbedömning genomföras och en MKB ska tas fram enligt 6kap, MB. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara integrerad i planhandlingen för vindbruksplanen.  

Enligt plan- och bygglagsförordningen (2011:338) 6 kap 1§, krävs bygglov för vindkraftsverk som:  

är högre än 20 meter över markytan, eller som  

placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller som 

monteras fast på en byggnad, eller   

har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.  

 

Verk som kräver tillstånd behöver inget bygglov. Det som avgör om verksamhetsutövaren behöver 

söka bygglov är om det finns ett miljötillstånd. 

Miljöbalken 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling och ska säkerställa att kommande generationer 

får en hälsosam och god miljö. I 9 kap. 6 § MB står det beskrivet vilka verksamheter som ska omfattas 

av anmälnings– respektive tillståndsplikt. Beroende på vindkraftverksanläggningens storlek är den 

anmälningspliktig eller tillståndspliktig (13§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  
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Anmälan enligt miljöbalkens 9 kap. görs till kommunens samhällsbyggnadsnämnd och gäller för 

medelstora anläggningar såsom enstaka vindkraftverk med en totalhöjd större än 50 meter, för två 

eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och för tillkommande verk som står 

tillsammans med ett eller flera andra vindkraftverk.  

Vad verksamhetsutövaren ska bifoga i sin anmälan beskrivs i 25 och 25a §§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) (1998:899). Om kommunen bedömer att verksamheten 

kan ha en enligt 26 a § FMH ska verksamhetsutövaren att söka tillstånd.  

Tillstånd för stora anläggningar söks hos länsstyrelsen och avser två eller flera vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation) där verken har en totalhöjd 150 meter eller högre.  

Till stora anläggningar räknas också varje tillkommande verk högre än 150 meter som ska stå 

tillsammans med en redan tillståndspliktig gruppstation.  

Till stora anläggningar räknas även verk högre än 120 meter som tillsammans med redan uppförda 

vindkraftverk bildar sju eller fler verk.  

Miljöbalken reglerar från 2018 hur strategiska miljöbedömningar för planer och program ska göras (6 

kap. MB). I sjätte kapitlet beskrivs vilka åtgärder som avses göras då planer och program 

(miljöbedömning) respektive verksamheter (specifik miljöbedömning) ska bedömas. En specifik 

miljöbedömning ska göras för verksamheter enligt 9, 11kap, MB.  

Då vindkraftsanläggningar omfattas av tillståndsplikt enligt 9 kap ska alltid en undersökning om 

betydande miljöpåverkan göras (6§ miljöbedömningsförordningen (2017:966)). Därav behöver inget 

undersökningssamråd genomföras. Istället ska ett avgränsningssamråd inleda och därefter upprättas 

en MKB. MKB ska bifogas i tillståndsansökan. Se gärna figur ovan/på föregående sida som schematisk 

illustrerar processen på ett översiktligt sätt. Innehåll och tillvägagångssätt för ett avgränsningssamråd 

och MKB regleras i 6kap 29–32, 35§§ MB samt i 8,9,15–19§§ miljöbedömningsförordningen. 

Samråd, överklagan och uppföljning 

Samråd om vindkraftsanläggning ska hållas med berörda boende och myndigheter innan en ansökan 

kan beviljas. Kommunen avgränsar sakägarkretsen och hör grannar och övriga berörda enligt 8 kap 

22 § PBL. Det kan även behöva samrådas med berörda i anmälningsärenden och tillståndsärenden 

enligt 9 eller 11 kap MB. 

I samrådet ska lokalisering, storlek, utformning och miljöeffekter granskas. Fastighetsägare och 

sakägare som anser sig berörda får tillfälle att yttra sig. Vid tillståndsprövning av vindkraft är 

utgångspunkten alltid att vindkraft inte ska lokaliseras så att ett ersättningsanspråk uppstår. Om 

sakägare bedömer att hens fastighetsvärde kan påverkas ska ersättning enligt MB 31–33 kapitel 

utredas. 

Under driftstiden ska verksamhetsutövaren årligen lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. 

Verksamhetsutövaren är tvungen att göra detta för att uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet 26kap, 

20§ MB. I miljörapporten kan det åligga verksamhetsutövaren att exempelvis redovisa 

bullermätningar. Miljörapporterna är till för att motverka att miljön eller människors hälsa påverkas 

26kap, 19§ MB.  
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Bygglovsansökan 

Hur verksamhetsutövaren söker bygglovs regleras enligt PBL och anmälan enligt MB.  

En eventuell ansökan om förhandsbesked för bygglov söks hos kommunen. 

Ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bygglovsansökan och anmälan granskas av kommunen. Miljöanmälan ska göras minst 6 veckor före 

den planerade byggstarten.  

 

Kommunen remitterar anmälningsärendet till Länsstyrelsen.  

Sen begär kommunen ev. kompletteringar. Vid behov kan det krävas en miljökonsekvensbeskrivning. 

Om kommunen förelägger att ett miljötillstånd krävs måste verksamhetsutövare ansöka om det hos 

länsstyrelsen.  

Därefter ska kommunen upprätta sakägarförteckningar och hör grannar, övriga berörda såsom i 

enlighet med PBL och höra om det finns några invändningar mot bygglovet. Kommuniceringen med 

berörda kan samordnas i anmälningsprocessen enligt miljöbalken. Därefter ska: 

– Ärendet beredas 

– Beslut om bygglov/anmälningsärende tas i samhällsbyggnadsnämnden   

– Verksamhetsutövaren ska göra en bygganmälan minst 3 veckor före byggstart 

– Kommunen kallar till byggsamråd  

Förhandsbesked  

Det finns även möjlighet för sökande att i tidigt skede ansöka om förhandsbesked om bygglov.  

I förhandsbeskedet görs en prövning av anläggningens placering. De villkor som godkänds i 

förhandsbeskedet prövas också vid den slutliga prövningen av bygglovet. 

Möjlighet att hänskjuta till länsstyrelsen - om det finns särskilda skäl får den kommunala nämnden 

hänskjuta en anmälan till länsstyrelsen.  

Möjlighet att söka frivilligt tillstånd - exploatören kan frivilligt ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen 

om hen vet att det rör en anmälningspliktig verksamhet eller om den kan tänkas få en betydande 

miljöpåverkan. 

Tillståndsärenden 

Det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningar som omfattas av tillståndsplikt eller där frivilligt 

tillstånd har sökts. Länsstyrelsen handlägger även de anmälningsärenden som kommunen har hänvisat 

till Länsstyrelsen. För mer information om hur handläggning och tillståndsprocessen för dessa 

ärenden går till går att läsa om på Länsstyrelsens webbplats.  

Översiktligt kan tillståndsprövningen delas in i tre etapper:  

A: Avgränsningssamråd 

B: Miljökonsekvensbeskrivning 

C: Ansökan om tillstånd 
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Nedan redovisas hela processen stegvis: 

Steg 1: Samrådsunderlag (avgränsningssamråd) 

Steg 2: Samråd och samrådsredogörelse 

Steg 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Steg 4: Ansökan 

Steg 5: Eventuellt behov av komplettering 

Steg 6: Kungörelse och remiss 

Steg 7: Kommunicering av inkomna synpunkter 

Steg 8: Offentligt sammanträde 

Steg 9: Tillståndsbeslut 

Steg 10: Eventuellt överklagande 

 

 

Anslutning till elnätet 

För att en vindkraftsetablering ska bli av krävs tillstånd för anslutning till elnätet från den som har 

nätkoncession i området, nätägaren. En avgörande fråga för detta är om det finns kapacitet i 

kraftledningsnätet eller om det finns möjlighet att bygga ut kapaciteten. Beroende på storlek hos 

vindkraftverket eller vindkraftsgruppen görs anslutningen till lokalnätet eller till regionnätet. För dessa 

nät svarar det lokala elnätsföretaget eller regionala nätägare. För riktigt stora vindkraftsparker görs 

anslutningar direkt till stamnätet, vilket Svenska Kraftnät ansvarar för.  

Det finns regelverk kring hur vindkraftverk ansluts till elnätet vilket regleras i ellagen 3 kap 7§. Den 

som har nätkoncession i det aktuella området ska i första hand ansluta nya vindbruksområden till 

ledningsnätet. Den avgift som nätbolagen har rätt att ta ut vid en elnätsanslutning motsvarar alla 

kostnader för material och åtgärder i form av nya kablar, luftledningar, transformatorer, brytare etc.  

Ledningsnätet delas in i:  

Stamnätet – omfattar kraftledningar för 220 och 400 kV, hit hör även ställverk, 

transformatorstationer etc. Stamnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät.  

Regionnät – elnät med spänningsnivåerna 30 kV till 130 kV. Regionnätet som ägs och förvaltas av olika 

svenska elnätsföretag. Dessa elnätsföretag möjliggör att det går att överföra effekt mellan eller inom 

olika regioner. I de flesta fall krävs att nya vindkraftsetableringar från 25 MW och uppåt ansluts till 

regionnätet.  

Lokalnät – normala spänningsnivåer för lokala nät är upp till 20 kV. Lokalnäten ägs och förvaltas även 

de av de olika svenska elnätsföretagen och kommunala bolagen runt om i landet. 

Skydds- och hänsynsavstånd 

Avstånd till bostäder 

En planering av vindkraftsverkets placering är viktig, både för människors livsmiljö och andra intressen 

såsom friluftslivet etc. Kommunens översiktsplan och vindbruksplanen är vägledande både för 

lokaliseringen och den prövning av miljötillstånd och bygglov som krävs för vindkraftverk.  

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten skriver i sina handböcker 

och föreskrifter om lämpligt avstånd till bostäder.  

Boverket har i samråd med Energimyndigheten tagit fram en handbok, Vindkraftshandboken, 
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Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, 2012. I handboken 

rekommenderas utifrån studier och rättsfall att vindkraftverken inte får placeras närmare än 400 

meter från bostadshusfasad och uteplatser i bostadens närhet. 

I Energimyndighetens rapport om planering av riksintresseområden för vindkraft, från 2013 

rekommenderas ett avstånd till bostadshus till 800 meter. I föregående upplaga från 2008 från 

Energimyndigheten var rekommendationen 400 meter. 

I Naturvårdsverkets vägledning för vindkraftsbuller, från 2020 innehåller beräkningsmodeller för land 

och havsbaserade och utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinje om max 40 dB(A) utomhus och 30 

dBA inomhus. I samma vägledning om buller beskrivs relationen till lågfrekvent buller. 

Sammanfattningsvis menar Naturvårdsverket att risken att störas av lågfrekvent buller inomhus är 

mycket liten om riktvärdet om 40 dBA utomhus uppfylls. Samma vägledning refererar till en nyare 

kanadensisk studie från 2015, där mätningar inomhus och utomhus har visat att riktvärdena för 

lågfrekvent buller med säkerhet klaras med ett avstånd om 900 meter till vindkraftverk.  

Iskast 

När avstånd och säkerhetsfrågor angående vindkraftverk diskuteras, avser man vanligen risken att 

skadas av nedfallande delar, eller hård snö och is om vintern. Iskast till följd av nedisning bedöms vara 

den största risken för egendoms- eller personskador orsakade av vindkraftverk.  

Nedisning uppträder främst i kallt klimat och ofta på högre höjder men kan även inträffa i samband 

med speciella väderförhållanden, som dimma/hög luftfuktighet följt av frost samt underkylt regn. 

Risken för nedfallande is är mycket liten men bör enligt Boverket minimeras genom att till exempel 

förse verken med is-hindrande system eller med is-detektorer som stannar verken vid nedisning. De 

vanligast förekommande nedfallen har skett inom rotordiameter och det längsta rapporterade 

kastavståndet har rapporterats till 500 meter (Boverket 2009).  

Rekommenderat riskavstånd där isbildning sker regelbundet och allmänheten rör sig frekvent bör 

följa följande formel där d anger skyddsavståndet mellan verk och objekt:  

d = (D + H) x 1.5 där  

d är riskavstånd i meter, D rotordiameter i meter och H navhöjd i meter 

Energimyndigheten har rekommenderat denna formel då rapporten "Svenska erfarenheter av 

vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning" utgiven 2004 beskrivs den maximala teoretiska 

kastlängden för iskast från vindkraftverk enligt ovan givna formel. Ett rekommenderat skyddsavstånd 

mellan en allmän och ett vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter resulterar således till 360 

meter. Andra platser som kan använda samma formel för att bedöma riskavstånd kan till exempel 

vara vägar, järnvägar, bebyggelse, vandringsleder etc. 

I ett senare forskningsprojekt, ”Icethrower” från 2017 kombinerades modellsimuleringar med 

fältobservationer för att utveckla kunskapen om iskast från vindkraftverk. Studien visar att i praktiken 

är ovanstående formel något konservativ och det bedöms att säkerhetsavståndet i stället kan 

beräknas som: 

d = D + H 

I detta arbete bedömer kommunen dock att ett större avstånd och längsta tänkbara kastlängd ska 

beräknas vid bedömning av riskavstånd till nedisade vindkraftverk.  

Tidigare har kommunen utgått från verkets totalhöjd multiplicerat med tre och använt summan som 

ett utgångsvärde för hur nära ett vindkraftverk kan placeras till ett bostadshus. Tidigare har ett 
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generellt hänsynsavstånd om 600 meter till tätorterna i kommunen samt 3 gånger verkets totalhöjd 

till närmsta bostadshus utgjort riktmärken för bedömningen av vindkraftverk.  

I revideringsarbetet med vindbruksplanen har man beslutat att öka hänsynsavståndet mellan verk och 

bostadshus till 4 gånger vindkraftverkets totalhöjd. Om en verksamhetsutövare skulle ha som avsikt 

att uppföra ett verk med en totalhöjd om 250 meter skulle det innebära att det minsta acceptabla 

avståndet mellan bostadshus och verk är 1000 meter.  

Buller och visuella störningar 

I Naturvårdsverket handbok ”Vägledning om buller från vindkraftverk” beskriver de att den främsta 

störningen allmänheten upplever är buller. I handboken anges vilka riktvärden som är tillämpbara 

samt rekommenderar mätmetoder och beräkningsmodeller vilka kan ge stöd vid lov, anmälan, 

prövning och tillsyn av vindkraftverk och vindkraftsparker.   

Handboken publicerades i december 2020 och ersatte tidigare vägledning från 2012. 

Naturvårdsverket har kvar samma riktvärde som tidigare för vindkraftsbuller vid bostäder, 40 dB(A) 

ekvivalentnivå (Leq).  

För bostadsbebyggelse krävs oftast ett avstånd mellan vindkraftverk och byggnad på 700–800 meter 

för att bullerkravet på 40 dB(A) ska uppfyllas.  

Under det initiala arbetet med vindbruksplanen har en större restriktivitet slagits fast för nya 

bostäder. Ett avstånd om 1000 meter mellan bostäder och storskaliga vindkraftverk har varit ett 

riktmärke i det kommunala utredningsarbetet.  

Naturvårdsverket har gjort en genomgång av forskningsläget kring störning från och baserat på detta 

anser Naturvårdsverket att 40 dB(A) är ett väl avvägt riktvärde. Praxis gällande uppförande av 

vindkraftverk baseras på domar i Mark- och miljööverdomstolen. I samtliga domar har bullervillkor 

om 40 dB(A) ekvivalent angetts som fullt godtagbara. Erfarenheter visar på att ett avstånd om 600–1 

000 meter till bostäder behövs för att ovanstående bullervärde inte ska överskridas. Avståndet 

påverkas bl.a. av faktorer som terräng, markförhållanden, vald turbin och antal vindkraftverk.  

Vindkraftverk alstrar ett karaktäristiskt svischande ljud orsakat av bladens rotation genom luften. Hur 

mycket ljud som kommer från bladen beror främst på rotationshastigheten och bladspetsarnas form. 

Detta ljud, som också kallas aerodynamiskt ljud, kan ibland påminna om naturligt vindbrus. I vissa 

sammanhang kan därför vindkraftsbuller maskeras av naturligt ljud från vinden som blåser i träd och 

buskar.  

Utöver det aerodynamiska ljudet alstras även buller från generatorn, växellådan och övriga mekaniska 

delar. Detta mekaniska ljud upplevs ofta som mer störande än det aerodynamiska ljudet vid samma 

ljudnivå och kan även innehålla hörbara toner. Ljudet sprids från maskinhuset och tornet. Moderna 

vindkraftverk alstrar normalt mindre mekaniskt ljud än vad tidiga vindkraftverk gjorde. 

Vissa karaktärer i ett ljud kan göra att det upplevs som mer störande. En sådan karaktär är tydligt 

hörbara toner. Vindkraftverk kan alstra buller som innehåller tydligt hörbara toner men det är inte 

vanligt förekommande. Hörbarheten av toner i ett visst ljud påverkas allteftersom ljudet sprider sig i 

atmosfären. Tonerna kan dämpas med avståndet men även bli mer påtagliga. Därför bör förekomst av 

toner utvärderas vid bostäderna och inte vid vindkraftverken. 
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Vindkraftsbuller är till sin natur svischande med en frekvens av i storleksordningen en Hertz. Ljud 

som varierar i styrka på detta sätt kallas amplitud modulerat ljud. I närheten av ett vindkraftverk är 

amplitudmodulationen från bladspetsarna påtaglig. I normalfallet avtar den variationen med avståndet. 

Hur påtaglig amplitudmodulationen är beror på verkets utformning, driftförhållanden och 

meteorologiska förhållanden. Ibland uppstår förhållanden med “onormal” amplitudmodulation som då 

kan höras som ett dunkande ljud på långt avstånd från verket. Man har noterat tendenser som visar 

att onormal amplitudmodulation kan uppkomma då vindkraftverkens blad skär genom flera olika lager 

av luft och vinkeln på bladet inte blir optimal i vissa luftlager. Då skapas turbulens runt bladet och 

även mer buller. Detta ger också försämrad energiproduktion och bör därför undvikas av flera skäl. 

Spridningen av ljud har en nära koppling till vädret eller de meteorologiska förhållandena. När ljudet 

sprids i luften kommer luftens molekyler att absorbera en del av ljudenergin. Absorptionen är störst i 

de högre frekvenserna. Det innebär att ljudet blir mer och mer lågfrekvent till sin karaktär ju längre 

bort man kommer från bullerkällan. Detta kan jämföras med hur ett åsknedslag låter på nära eller 

långt avstånd. På nära avstånd är smällen vass och knallig, men på långt avstånd har de höga 

frekvenserna dämpats och kvar finns ett dovt mullrande. 

Med amplitud modulerat ljud menas ljud med en tydlig pulserande eller dunkande karaktär. Det kan 

uppstå från vindkraftverk vid vissa meteorologiska förhållanden.  

Lågfrekvent buller är ljud i frekvensområdet 20 – 200 Hz. Ibland förväxlas amplitudmodulation med 

lågfrekvent buller eftersom båda kan uppfattas som ett dunkande ljud, men amplitudmodulationen är 

en ökning av ljudnivån i flera frekvenser.  

Påtagligt lågfrekvent buller upplevs ofta som mer störande än annat buller. Vanliga bostadsfasader och 

fönster har ofta dålig ljudisolering i låga frekvenser och det lågfrekventa ljudet kan dessutom 

förstärkas inomhus. Därför är det inte ovanligt att upplevelsen av lågfrekvent buller är starkare 

inomhus än utomhus, detta gäller även vindkraftsbuller.  

Det finns en risk att man underskattar risken för störning om buller som är påtagligt lågfrekvent 

anges i dBA. Därför anges Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus i dB, dvs 

utan A-vägningen som filtrerar bort mycket av det lågfrekventa bullret. För vindkraftsbuller utomhus 

är dock dBA-nivån lämplig att använda.  

Svenska studier har visat att så länge buller från vindkraftverk inte överskrider riktvärdet 40 dB(A) 

utomhus är risken liten för att riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids. I detta förutsatt 

att huset är byggt med en normal, svensk byggstandard men utan särskilt ljudisolerande fönster.  

För mer information om buller inomhus kan man läsa mer i Folkhälsomyndighetens vägledning i deras 

vägledning om tillsyn och hälsoskydd.  

Ljud under ca 20 Hz kallas för infraljud. Infraljud är vanligtvis inte hörbart men kan ändå påverka 

människor negativt om ljudnivån är tillräcklig hög. Vindkraftverk alstrar även infraljud. Infraljud kan 

påverka människan negativt men för detta krävs höga nivåer. Vi exponeras konstant för infraljud i 

samhället, både från naturliga källor och från mänskliga aktiviteter, men det är normalt sett bara på 

vissa arbetsplatser, som tung industri, där det finns risk för så pass höga infraljudsnivåer att de kan 

medföra en negativ påverkan. Det är inte styrkt att vindkraftverk skulle alstra infraljud i en sådan 

omfattning att människor påverkas. 
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Vindkraftverkens rotation ger upphov till infraljud som ofta ligger kring 1 Hz. I det frekvensområdet 

krävs en nivå på ca 120 dB för att man ska se en påverkan på människor. På de avstånd som krävs 

mellan vindkraftverk och bostäder i Sverige är nivån av infraljud från vindkraftverk betydligt lägre och 

det finns enligt Naturvårdsverkets bedömning ingen evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av 

infraljud från vindkraftverk. 

Hur människor upplever och påverkas av ljudet från vindkraftverk är också individuellt och förhåller 

sig både till ljud och synintryck. Enligt Naturvårdsverket skrift från 2021, ”Vindkraftens påverkan på 

människors intressen” uppger cirka 10% av de tillfrågade att de upplever sig som störda av ljud som 

understiger riktvärdet 40 dB(A).  

Det riktvärde som tillsynsmyndigheten tillämpar för buller utomhus är i de flesta fall 40 dB(A). Om 

ljudet innehåller rena toner bör riktvärdet vara 5 dB(A) lägre. I vissa områden där ljudmiljön är viktig, 

som till exempel friluftsområden kan det finnas skäl att föreskriva lägre riktvärde än 40 dB(A). 

Förtydliganden om lågfrekvent buller har också gjorts. Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna 

råd och riktvärden för buller inomhus. I normalfallet är det liten risk att riktvärdena inomhus 

överskrids så länge ljudnivån utomhus inte överskrider 40 dB(A). Avståndet mellan vindkraftverk och 

bostad kan behöva utökas om inte Naturvårdsverket riktvärden för buller 40 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå klaras. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd och riktvärden för buller inomhus. I normalfallet är 

det liten risk att riktvärdena inomhus överskrids så länge ljudnivån utomhus inte överskrider 40 

dB(A). Avståndet mellan vindkraftverk och bostad kan behöva utökas om inte Naturvårdsverket 

riktvärden för buller 40 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. 

Reflexer och skuggor 

Reflexer från vindkraftverk uppstår då solljuset speglas på rotorbladen och uppträder som solkatter, 

som kan blända eller störa. Numera målas dock rotorbladen med en antireflexfärg vilket, enligt 

Boverket i skriften ”Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden”, 

gör att reflexer idag inte ska behöva vara ett problem. 

Vindkraftverk kan också ge upphov till rörliga skuggor när solen lyser på verket. Då verket är i gång 

skapas även rörliga skuggor. Skuggtiden beror på avståndet till vindkraftverket och i vilken riktning 

det står i förhållande till den skuggade bostaden Skuggorna kan upplevas som störande för 

omgivningen och för att undvika störningsmoment kan verket stängas av under vissa tider (Boverket 

2009). Skuggstörningar bör därför uppmärksammas såväl för bostäder som för arbetsplatser med 

utemiljöer. I en studie i Tyskland har det konstaterats att försökspersoner som utsattes för mer än 

15 timmar skuggtid per år kände sig väldigt störda och ansåg att deras livskvalitet hade försämrats. 

Någon motsvarande vetenskaplig studie har inte gjorts i Sverige. De bedömningar som används i 

Sverige bygger främst på de tyska erfarenheterna. Det finns idag inga fasta riktvärden för 

skuggeffekter från vindkraftverk.  

De rekommendationer och praxis som tillämpas vid störningskänslig bebyggelse är att de faktiska 

skuggeffekterna inte bör överstiga 8 timmar per år med maximalt 30 minuter om dagen på 

störningskänsliga platser och vid bostäder. 

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har dock i flera avgöranden slagit fast att praxis är att faktisk 

skuggbildning inte får överskrida 8 timmar per år. Ett sätt att undvika skuggor är att utnyttja 
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skuggautomatiken på vindkraftverken. Genom att tillverka turbinblad med matt yta har tidigare 

problem med reflexer försvunnit. 

Ersättning och minskning av fastighetsvärde  

Vid nyetablering av nya vindkraftverk dyker ofta frågan om påverkan av fastighetsvärdet. Som svar på 

dessa frågor regleras detta i miljöbalken 31–33 kap. Vid tillståndsprövning av vindkraft är 

utgångspunkten alltid att vindkraft inte ska lokaliseras så att ett ersättningsanspråk uppstår. Detta 

oberoende av om de har stöd av vindkraftsplanen eller inte.  

 

För- och nackdelar med vindkraft 

Vindkraften ger förnybar och utsläppsfri elproduktion. Vindkraftutbyggnaden har ökat i 

världen. Utbyggnaden måste dock ske i relation till flera av de utmaningar som vindkraft måste 

hantera.  Det blåser inte alltid. Eftersom vindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten 

i kubik är vindförhållandena på platsen av största betydelse för vindkraftens lönsamhet. 

Det är därför av stor vikt att säkerställa att det blåser bra samt att mätningar och analyser har gjorts i 

ett tidigt stadie. Om vindhastigheten är nära noll produceras ingen el, och om det blåser för kraftigt 

stängs vindkraftverket tillfälligt av säkerhetsskäl. Olika fabrikat och modeller har olika vindnivåer för 

när de startar, stoppar och fungerar som mest effektivt. Av årets timmar räknar man med att ett 

vindkraftverk producerar el under 70–80 % av tiden. 

För en etablering i ett bra vindläge på land innebär detta cirka 5 – 6,5 miljoner kilowattimmar (kWh) 

per år för ett vindkraftverk med en effekt på 2 megawatt (MW). Detta motsvarar förbrukningen av 

hushållsel under ett år för mellan 800 och 1000 svenska villor. Hur goda medelvindar som krävs för 

lönsamhet beror på elpriset och investeringskostnaderna. När vindförutsättningarna är bekräftade är 

de framtida intäkterna per kWh den största osäkerhetsposten för lönsamhetsbedömningen. 

Osäkerhet avseende marknadspriset finns för alla typer av elproduktion. För vindkraft finns även en 

osäkerhet avseende intäkter från de gröna certifikaten. Elcertifikatsystemet är dock konstruerat så 

att det på sikt ska utjämna variationerna i marknadspriset på el. 

Det är viktigt att välja bra platser för vindkraftverken:  

• Där det blåser jämnt och bra (högt energiutbyte).  

• På avstånd från människors bostäder (minskad bullerstörning).  

• Där skyddsvärd natur eller hotade arter inte påverkas (naturhänsyn).  

För att minimera riskerna att påverkas av buller har Naturvårdsverket beskrivit olika modeller för 

beräkning av ljudets utbredning dels över land, dels över vatten i rapporten ”Vägledning om buller 

från vindkraftverk”. Boverket påpekar att det finns risker för att beräkningsmodellerna inte alltid 

stämmer med i praktiken vid enskilda hus och att detdärför är av stor vikt att det finns styrsystem i 

vindkraftverken så att det enkelt går att sänka ljudet om ljudnivåerna visar sig vara för höga vid vissa 

platser. I moderna vindkraftverk gör man detta genom att låta datorer i ett eller några verk styra 

driften om ljudnivåerna skulle bli för höga. 

I nya och moderna verk är det huvudsaken två slags ljud som uppstår. Dels det maskinella ljudet, som 

idag är mycket begränsat, dels det aerodynamiska ljudet som är det ljud som uppkommer från 
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rotorbladen. Det är generellt rotorbladens hastighet som generellt bestämmer nivån på den 

aerodynamiska ljudnivån. Ju högre hastighet desto högre ljudnivå som alstras vid rotorbladens 

spetsar. 

 
Illustration för typiska ljudnivåer i olika situationer. Källa: Boverket 

 

Vindenergiresurser i Tidaholms kommun 

En grundförutsättning för att vindkraftsutbyggnaden ska vara hållbar innebär att utbyggnaden sker 

resurseffektivt, vilket förutsätter att goda vindlägen används. Genom att utnyttja goda vindlägen 

behöver färre verk byggas, vilket i sin tur innebär att det behövs mindre markytor.  

Tre olika vindförhållanden har analyserats på 150 och 200 meters höjd.  

Vindförhållandena 6,5, 7,0, och 7,5 m/s (årsmedelvind) är ett uttryck för vindens miniminivåer per 

kvadratmeter. Vinddata har hämtats från New European Wind Atlas (NEWA), baserat på mesoskale-

modellering med upplösning på 3km. Vindförhållandena på 150 och 200 meters höjd, uttryckta som 

miniminivåer för vindens medeleffekt per kvadratmeter.  

Som komplement till vinddata från NEWA har vinddata från MIUU använts som underlag i den GIS-

analys som utförts inom den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. MIUU-modellen 

bygger på stor mängd grunddata och modellberäkningarna baseras på 192 modellerade fall av väder 

samt olika vind- och temperaturförhållanden som vägs samman. Resultatet har sedan analyserats 

statistiskt ur ett långtidsperspektiv för att göra årsklimatet representativt för en 30-årsperiod.  
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Vinddata som används i den nationella strategin.  

Källa: Energimyndigheten. 

Vindkarteringen är framtagen och tänkt att användas som underlag vid vindkraftsplanering hos 

länsstyrelser och kommuner. Vindkarteringen ska även ge projektörer och kraftbolag ett bra 

underlag för lokalisering av vindkraft. Trots att vindberäkningen är relativt säker rekommenderas 

noggrannare vindberäkningar utföras för den specifika platsen. 

 
Illustration av nollplansförskjutningen vilken är 2/3  

av vegetationens höjd. Källa: V. Götalandsregionen. 

 

Vindkarteringen visar att de bästa förutsättningarna med högst vindhastigheter finns i västra samt 

östra delen av kommunen. Vindhastigheten på dessa ställen är minst 7,5 m/sek på 150 meters höjd, 

vilket räknas som goda förutsättningar. Karteringarna visar även att det finns okej och medelgoda 

vindförutsättningar i hela kommunen på 150 meters höjd. 

Vindresurs och 

kartering   
Vindintensitet 

(W/m2) 

Årsmedelvind 

(m/s) 
Vindförhållande 

 

320 6,5 okej 
 

400 7,0 medelgoda  

500 7,5 goda  

Källa: Energimyndigheten 
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Vindkarteringen visar att det är goda vindförutsättningar i de västra och östra delarna av kommunen. 

 

 
Vindkarteringar som visar årsmedelvindar om 6,5 (gul), 7,0 (orange) och 7,5 (röd) m/s på 150 meters höjd. 

 

  

Vindkarteringen visar också att det finns bra vindförutsättningar i hela kommunen på en höjd om 200 

meters höjd. 

 
Vindkarteringar som visar årsmedelvindar om 6,5 (gul), 7,0 (orange) och 7,5 (röd) m/s på 200 meters höjd. 

 

Vindkraftsparker i grannkommuner 

De kommuner som angränsar till Tidaholms kommun är Falköping, Skövde, Hjo, Habo och Mullsjö. 

Samtliga kommuner har vindbruksplaner som är antagna från 2008 till 2020. 

 

Gemensamma kommunala intressen för Falköpings och Tidaholms kommuner är Kambrosilur 

landskapet vid Varvs-, Gerums-, och Plantaberget.  Tidaholm, Hjo och Habo har Hökensåsområdet 

som gemensamt intresse. Kommunerna har gjort olika ställningstaganden till området och dess 

riksintressen. I Tidaholms kommun bedöms Hökensås riksintresse för friluftsliv vara oförenligt med 

vindkraftverksetableringar. 
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Utöver gemensamma riksintressen och landskapsskydd kan det vara av intresse att eventuellt 

samordna vindkraftsparker. Utifrån respektive kommuns planeringsunderlag som reglerar utbyggnad 

av vindkraftverk, finns det dock inget utpekat område som skulle bli föremål för en mellankommunal 

fråga. Även om grannkommunerna har områden utpekade för vindkraft som gränsar till Tidaholms 

kommun är det inget område som sammanfaller med ett område utpekat för vindkraft i Tidaholms 

kommun. 

 

Habo kommun har genom sin översiktsplan, Översiktsplan 2040 den senaste antagna planen pekat ut 

områden för vindkraft varav ett gränsar mot Tidaholms kommun sydöstra delar.  

Skövde kommuns vindkraftsplan från 2010 har också pekat ut områden lämpliga för vindbruk som 

gränsar till Tidaholm kommuns norra delar.  

 

Falköpings kommun vindkraftprogram har stora områden som skulle kunna exploateras med 

vindkraftverk. Två sekundära områden för vindkraftverk gränsar respektive ligger nära till Tidaholms 

nordöstra och sydöstra kommungräns.  

 

Hjo kommuns vindkraftsplan pekar ut flera potentiella områden för vindkraft varav ett ligger cirka två 

mil från Tidaholm kommuns nordöstra delar. Hjo kommuns vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen som antog 2015. 

 

Mullsjö kommun har i sin vindkraftspolicy från 2008 pekat ut lämpliga områden för vindkraft. I Mullsjö 

kommuns norra delar finns områden som klassas som lämpliga och eventuellt lämpliga för 

vindkraftverk.  

 

 
Schematisk kartbild som visar grannkommuners utpekade  

områden där vindkraftverk skulle kunna uppföras. 
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Utdrag ur Vindbrukskollen som redovisar befintliga vindkraftverk och projekteringsområden (blå färg) 

i respektive kommun. Även riksintressen för vindbruk redovisas (rosa färg). 

 

Bland de befintliga och senast uppförda verk som visas i ett utdrag från Vindbrukskollen är de 

högsta verken 150 meter höga samt 175 meter höga. Dessa verk uppfördes 2010 i Falköpings 

kommun och 2021 i Habo kommun. I Mullsjö kommun pågår en projektering av verk med en 

totalhöjd om 250 meter. 

 

Den kommun som främst berörs av vindkraftsplaneringen utifrån denna samrådshandling är 

Habos kommun. Samtliga grannkommuner kommer att höras i samband med 

samrådsutställningen. 
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Landskapskaraktärer och kulturmiljöer 

Tidaholms kommuns landskap präglas av att inbegripa tre typer av miljöer. Landskapskaraktären 

växlar från falbygdslandskap och skogsland. Inom kommunen möts olika naturtyper. Skillnaden är stor 

mellan de västra och de östra delarna. I väster ligger Falbygdens bördiga högslätt med vidsträckta 

odlingslandskap och i öster Hökensås skogbevuxna högland. Mellan dessa områden rinner ån Tidan, 

Ösan och Yan i en mellanbygd som inhyser både jordbruksbygd- och skogsbygdsområden.  

Landskapsbilden är dels en visuell intryckbild och en upplevelse av landskapet. Upplevelsen av 

landskapet bygger på det samlade intrycket av topografi, andelen öppen mark och skog, vatten, 

landmärken som höga byggnader samt kultur och naturvärden. Begreppet landskap kan man förklara 

utifrån de lokala förutsättningarna av naturformationer, vegetation och byggnader.  

Man kan även beskriva landskapet utifrån dess skala, grad av mänsklig påverkan och hur lokala 

förutsättningar har präglat särskilda områden. Landskapet kan även beskrivas genom att jämföra de 

lokala förutsättningarna och göra en regional jämförelse. Utifrån jämförelsen kan man beskriva 

förekomsten av likvärdiga kvaliteter och förhållanden i landskapet. 

Oavsett var ett vindkraftverk placeras i landskapet får det en visuell påverkan på landskapsbilden. 

Landskapet har stor betydelse både för kommunens identitet och för människors vardagsliv samt för 

turistnäringen och friluftslivet. Hur det påverkar landskapsbilden är beroende på hur väl 

vindkraftverket anpassas till topografin och viktiga landmärken etc. Hur mycket vindkraftverk 

påverkar landskapet beror också på vem som betraktar landskapet samt vilka relationer som den 

personen har till landskapet. 

I kommunens Kulturmiljöprogram har landskapet inom kommunen delats in i tre olika zoner med 

specifika karaktärer. 

 
Landskapets förutsättningar illustreras. Källa: Kulturmiljöprogrammet 2020 
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De tre landskapskaraktärerna i kommunen 

• Odlingslandskapet Kambrosilur  

• Tidans dalgång med Yan 

• Hökensås 

Kambrosilurlandskapet och falbygden hör till landets tidigast befolkade och brukade områden, präglat 

av åkerbruk och boskapsskötsel ända sedan forntiden. Landskapet präglas av de höglänta slätterna 

och platåbergen och ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Kambrosilurområdet R100. Detta 

landskap visar på flera sätt att människor har bott och verkat där i flera tusen år. De gamla byarna 

runt slätterna är ett tecken på att det har funnits levnads- och handelsförutsättningar och dagens 

bönder bär på ett landskapshistoriskt arv. Kambrosilurlandskapet och falbygden är ett zonerat 

landskap med flera rumsskapande element som till exempel sluttningar, åsar, trädridåer, stenmurar 

med mera Det zonerade landskapet är i regel kulturpåverkat och erbjuder relativt långa utblickar 

över jordbruksmarkerna. 

Tidans och Yans dalgång har varit en utgångspunkt för industrialisering och orternas framväxt. De 

brukade slätterna vid Tidan och Yan utgör övergångsområden mellan jordbruksbygd och skogsbygd. 

Stormansgårdarna visar på den särställning som stora jordinnehav gav. De medeltida 

stormansgårdarna låg ofta utanför byarna, i utkantsområden med god tillgång till betesmark och 

slåtterängar. Säterier, kungsgårdar och herrgårdar har sedan 1200-talet präglat miljöerna kring byarna 

och odlingslandskapet. Vattendragen och närheten till skog gav redan på 1700-talet förutsättningar 

för bildandet av bruksorter. Detta ledde också fram till bygdens industrialisering under den senare 

delen av 1800-talet. De äldsta offentliga byggnaderna, herrgårdsbyggnaderna och industrimiljöerna har 

försett Tidaholms tätort stora stadsmiljövärden. Det zonerade ålandskapet bjuder på 

mosaik/variationsrik kulturpräglad odlingsbygd med naturbeten, odlingsfält med träddungar, 

vegetationsridåer och mindre skogspartier, varierande markanvändning och blandskogsområden.  

Hökensås högplatå med skog har utgjort en av Västergötlands allmänningsskogar. Hökensås har långt 

fram i tiden varit glesbefolkad och svårforcerad. Skogslandskapet på Hökensås har utgjort en gräns 

mellan inre Västergötlands slättområden och Vättern i öster. Hökensås är en del av flera mil lång, 

böljande och skogbeklädd urbergsrygg. På dalsidorna finns mindre odlingsmarker och gårdar. Troligen 

har det mindre näringsfånget i jordarna begränsas jordbruksverksamheten. Skogsbruket har varit 

viktiga tillskott till ekonomin. Under 1700- och 1800-talen utvecklades trä- och metalhantverken i 

byarna på Hökensås. Hökensås har en prägel av storskalig skogsbygd med få och små öppna ytor 

längs vägar och intill gårdsbebyggelse, produktionsskog av gran/tall/blandskog.  

Olika typer av landskap anses ha olika förutsättningar för påverkan av vindkraft. En avgörande faktor 

är landskapets skala, grad av mänsklig påverkan samt bevarandevärden i landskapet. Skalans betydelse 

påvisar hur storleken på vindkraftverken uppfattas. I ett småskaligt landskap blir en storskalig 

vindkraftsetablering visuellt mer påtaglig. I ett storskaligt landskap med få referenser till den mänskliga 

skalan är vindkraftverken inte lika framträdande.  

Detta betyder allt som oftast att områden som inte har präglats av människan i så stor utsträckning 

eller till största delen är opåverkade kan tyckas tåla etablering av vindkraftverk bättre då det inte 

finns så tydliga storleksreferenser. Samtidigt så innebär en vindkraftsetablering i ett opåverkat område 

att det blir just påverkat, vilket gör att man ur den synvinkeln kan bedöma landskapet som känsligt 

för etableringar. Vad det gäller zonerade och tidigt brukade miljöer där den mänskliga närvaron 

under lång tid har präglat landskapet genom gårdar, alléer, hus och jordbruk kan storskaliga 
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vindkraftverk visuellt bli mer påtagliga. Därför kan dessa landskap ur denna synvinkel bedömas vara 

mindre tåliga för vindkraftsetableringar. Å andra sidan kan dessa landskap beskrivas som redan 

påverkade med flera moderna inslag och skulle på så vis kunna bedömas som lämpliga för 

vindkraftverk. I små- eller storskaligt jordbruk som redan är påverkade av människan skulle kunna 

hållas som lämpligare att kombinera med en vindkraftsutbyggnad i jämförelse med ett friluftsområde i 

ett opåverkat område. I bedömningen av var en eventuell nyetablering skulle kunna ske måste ske 

utifrån de lokala förutsättningarna, graden av påverkan samt kommunen som helhet.  I analysen 

kommer olika landskapstypers känslighet för förändringar att utredas närmare. 

 
Vy över Hökensås skogbevuxna högland. 

 
Vy över odlingslandskap. 
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Markanvändning i kommunen 

Bebyggelse 

Tidaholm är en mindre kommun med cirka 13 000 invånare och en geografisk yta om 518 

kvadratkilometer. Mellan 2010 och 2019 ökade kommunens befolkning från 12 572 till 12 846 

personer. En växande befolkning betyder ett ökat tryck på bostadsmarknaden. Kommunen tycker det 

är viktigt att utveckla och bygga vidare på den infrastruktur som finns i tätorterna och på 

landsbygden. Vid planering av landsbygden krävs alltid en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation 

och bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv. 

I Tidaholms kommun räknas, utöver centralorten Tidaholm, Ekedalen och Madängsholm som 

tätorter. Som småorter definieras enligt befolkningsstatistik från 2015 Baltak, Dimbo-Ottravad, 

Folkabo/Valstad, Fröjered, Gälleberg och Kungslena. 

Kommunen har stora naturmässigt stora skillnader och är kuperad. Inom kommunen finns det både 

platåberg, slättlandskap och skog. Även om de flesta invånare bor i tätorten är i stort sett hela 

kommunen bebyggd med bostäder, gårdar eller fritidshus.  

 
Planförslag med planerad och långsiktig utveckling från kommunens översiktsplan 2030 samt kartbild som med 

orange prickar visar bostadshus i kommunen. 

 

 

 

 

142



Sida 30 av 67 

Naturmiljöer 

Riksintresse naturmiljö 

Områden av riksintresse för naturvård skyddas av 3 kap 6§ MB och representerar huvuddragen i 

svensk natur och visar mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv och ska skyddas från påtaglig 

skada. Följande riksintressen för naturvård finns inom kommunen: 

Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget  

Riksintresset innefattar ett stort område som löper över kommungränsen mot Falköpings kommun. 

Området består av de fyra östliga platåbergen Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och 

Gisseberget på Falbygden. Falbygdens platåberg med omgivningar har mycket höga naturvärden, 

framför allt genom den stora variation av naturtyper som finns i området. 

Djupasjön  

Riksintresset Djupasjön ligger i Tidaholms kommun och utgörs av en myr vid Djupasjön. Myren utgör 

en ovanlig typ av rikkärr med rik flora. 

Kobonäs-Orleka  

Området, som sträcker sig längs Tidan mellan Tidaholms tätort och Fröjered, utgörs av ett 

representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och förekomst av slagna sötvattenstrandängar, 

betade mader och naturbetesmarker. 

Lammevadskärret  

Lammevadskärret i Tidaholms kommun är ett botaniskt värdefullt, soligent kalkkärr med källor 

omgivet av jordbruksmark. 

Vättaksplatån  

Området utgörs av ett isälvsdelta avsatt i issjö och präglas av en särpräglad topografi med branta 

sluttningar och stora nivåskillnader. Deltat vid Vättak är ett av de största i Skaraborg. 

Svedmon – Hökensås  

Riksintresset är beläget i kommunerna Hjo, Tidaholm och Habo, och innefattar delar av 

urbergsplatån Hökensås samt ett stråk av Sydsveriges största sand- och grusavlagringar nedanför 

denna. Området innehåller ett stort antal gölar och mindre sjöar samt värdefulla våtmarkskomplex. 

Baremosse  

Riksintresset är beläget i Tidaholms samt Habos och Mullsjös kommuner. Baremosse och den 

intilliggande Möjamossen bildar ett stort myrkomplex och är belägna i ett höglänt område på 

vattendelaren mellan Tidans och Vätterns dräneringsområden. Baremosse ingår i ett Natura-2000 

området Baremosse (fågeldirektivet samt art och habitatdirektivet). 
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Natura 2000-områden  

I Tidaholms kommun finns idag 13 stycken Natura 2000-områden. Till varje område finns en 

bevarandeplan. I kommunens Naturvårdsprogram finns mer omfattande beskrivning av respektive 

Natura 2000-område. 

1. Baremosse   

2. Gorsan Valstad   

3. Lammevadskärret  

4. Grimmestorp   

5. Gunniltorp   

6. Ettak strömmar   

7. Vitgölen-Tjäremossen   

8. Djupasjön   

9. Vättak Kungsgården   

10. Gullerstorp   

11. Huvudshemmet    

12. Havssjöberg   

13. Eldslyckan-Kobonäs 

Naturreservat 

Naturreservat bildas av Länsstyrelsen eller av enskilda kommuner i syfte är att bevara de specifika 

och värdefulla naturområdena. I kommunen finns 12 stycken naturreservat. Inför en eventuell 

etablering av vindkraft vid eller i närheten av ett naturreservat ska alltid en tidig kontakt tas med 

Länsstyrelsens naturvårdsenhet.  

1. Aplagårdsskogen 

2. Hökensås 

3. Gunnilstorp 

4. Ekedalen Varv bokskog 

5. Lammevadskärret 

6. Hyltan 

7. Ettaks strömmar  

8. Gorsan 

9. Brokvarn 

10. Baremosse 

11. Grimmestorp 

12. Lena borg 

 

Tyst område 

I länsstyrelsens rapport ”Tysta områden i Västra Götalands län” definieras ett tyst område som ett 

område med en ekvivalent ljudtrycksnivå understigande 30 dBA från olika typer av samhällsbuller. I 

Tidaholms kommun utgör delar av Hökensås ett sådant utpekat tyst område. Stora delar av 

Hökensås är idag en allmänning och omfattas av både riksintresse för naturvård och riksintresse för 

friluftslivet. Sammantaget utgör det tysta området på Hökensås en värdefull tillgång och ska därför tas 

till vara och skyddas vid exploatering.  
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Friluftsliv och turism 

Hökensås, riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv 

Hökensås utgör riksintresse för friluftsliv, (FO20) enligt 3 kap. 6 § MB. Hökensås har stor betydelse 

för människors utevistelse och friluftsliv. Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, 

Habo, Hjo och Mullsjö kommuner med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed 

berikande upplevelser. Hökensåsområdet har en mycket omväxlande natur med ett 50-tal sjöar och 

tjärnar med klart och rent vatten där bad- och fiskemöjligheter finns i flera av sjöarna. I området finns 

älg, rådjur och flera fågelarter som är beroende av ostörd natur, till exempel knipa, pärluggla, tjäder 

och orre. Friluftsaktiviteter som erbjuds inkluderar bland annat naturupplevelser, vandring, 

längdåkning, kanot, jakt, fågelskådning samt bär- och svampplockning. Bland anläggningar och 

anordningar i området kan nämnas semesterby med husvagnscamping 

Hökensås ingår även i ett större område med stora natur- och kulturvärden som sträcker sig från 

Vättern och hela Hökensåsområdet vilket utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det är 

framför allt turismens och det rörliga friluftslivets intressen som särskilt ska beaktas vid bedömning av 

eventuella exploateringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbilden visar särskilt värdefulla naturområden, Natura 2000- och riksintresseområden  

samt Hökensås friluftsområde. 
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Fåglar och fladdermöss  

Vindkraftsverks påverkan på växt- och djurliv kan ha både direkta och indirekta effekter. En 

vindkraftsanläggning kan medföra lokala eller regionala effekter beroende på storleken av 

anläggningen och tillkommande förändring i form av nya vägar etcetera För kommunens del berör 

riskerna främst djurarter knutna till skog, våtmarker, sjöar och vattendrag.  

Flera studier har gjorts som hanterar vindkraftverkens påverkan på fåglar och fladdermöss. men även 

på däggdjur. Rapporterna ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss” (Naturvårdsverket 

2017) och ”Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur” (Naturvårdsverket 2012) har sammanställt 

internationell och svensk forskning. I den senaste rapporten ingår även uppföljning från befintliga 

vindkraftsanläggningar. Utifrån rapporterna går det att härleda att vindkraftens påverkan och 

störningar på djur- och fågellivet kan främst delas in i:  

✓ störning och barriäreffekt  

✓ dödlighet genom kollisioner (gäller främst fåglar och fladdermöss)  

✓ habitatsförlust  

✓ ändring i naturtypers struktur och funktion.  

Studier visar att vindkraftverk generellt sätt utgör ett större problem för fladdermöss än för fåglar 

eftersom fladdermöss attraheras till vindkraftverk i samband med födosökandet då vindkraftverk kan 

dra insekter till sig.  

Detta är en stor och viktig skillnad jämfört med fåglar som i första hand undviker verken.  

En annan identifierad risk är att flyttande fladdermöss vid förflyttning riskerar att kollidera med en 

vindkraftsanläggning som ligger i flyttningsstråket. Fladdermuspopulationer är känsliga för 

förändringar. Att vindkraften utgör ett stort problem för fladdermöss beror dels på att fler 

fladdermöss dödas, dels på att dödligheten koncentreras till några få arter som därmed riskerar att 

påverkas kraftigt. Dessa arter är främst de som rör sig och jagar över trädtoppshöjd. En annan del i 

sårbarheten hos fladdermöss ligger i att de endast får en unge per år. En lägre reproduktionstakt gör 

arten mer sårbar. 

Eftersom ansamling av insekter kring vindkraftverken kan vara en viktig orsak till jakt nära 

rotorbladen kan man också tänka sig åtgärder för att minska mängden flygande insekter runt verken. 

Forskning från 2020 visar på att ansamlingen av insekter kan minska om lampan är tänd kortare tid 

per minut än nuvarande blinkregim (Naturvårdsverket, 2020).  

Enligt Länsstyrelsens rapport 2008:90 (Fladdermöss i Marks, Falköpings och Skövde kommuner) finns 

det fem fladdermusarter i Kungslena by. I övrigt har kommunen ingen kunskap om var eventuella 

populationer av fladdermöss finns eller var flygstråken går. Det saknas också en samlad 

dokumentation på storleken av fladdermuspopulationerna i Sverige och därför kan man inte göra 

några tillförlitliga beräkningar av hur vindkraftdödligheten påverkar bestånden.  

Fåglar, djur och insekter trivs i områden med rik fauna samt i orörda naturer. Särskilt i områden med 

sjöar, vattendrag och våtmarker. Vattenmiljöerna erbjuder goda livsbetingelser för en rad olika 

fågelarter. I naturreservat och Natura 2000-områden är det inte ovanligt att sällsynta eller hotade 

fågelarter vistas. Vid Gimmenesjön samt vid våtmarken norr om reningsverket i Tidaholms tätort 

finns rastplatser och häckningslokaler för fåglar. Våtmarken vid reningsverket ingår i ett större 

Natura 2000 område och ingår i ett större riksintresseområde för natur. 
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Yandalen, Tidandalen och Ösandalen utgör ledlinjer för flyttande fåglar. Termikflyttande fåglar som 

tranor och stora rovfåglar förflyttar sig oftast med hjälp av uppvindar vid sluttningar som till exempel 

vid Varvsbergets, Gerumbergets och Hökenås sluttningar. 

Vad gäller fåglar visar resultat om påverkan på deras livsmiljö, undvikande och störning från 

vindkraftverk att det är stor variation mellan olika arter. Hur mycket fåglarna påverkas är också 

beroende av vilket område och vilka miljöer man studerar.  

En generell slutsats är att allmänt sett förefaller fåglarna i mindre utsträckning uppvisa undvikande 

beteenden under häckningstid än under övriga delar av året. Med hänvisning till rådande kunskapsnivå 

och 2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) bör till exempel en skyddszon på minst 1 kilometer 

tillämpas kring häckningssjöar, våtmarker och fiskevatten. Dödligheten är generellt högre för fåglar 

som vistas i ett område under längre tid som under häckning, övervintring eller rastning under 

flyttningstid.  

De allra flesta fåglar som dödas av vindkraftverk är vanliga småfåglar. Rovfåglar, måsar, trutar och 

hönsfåglar dödas dock i högre omfattning än förväntat i förhållande till populationsstorlekarna. 

Förhållandevis få svanar, gäss och tranor förolyckas, troligen eftersom dessa grupper uppvisar starka 

undvikandebeteenden.  

Kommunen tar inte ställning till exakt placering av verk inom områden som pekas ut som nya 

vindkraftsområden. Vid eventuell vindkraftsetablering ska verksamhetsutövaren tidigt kontakta 

Länsstyrelsen så att särskild hänsyn tas till fåglarnas häckningsplatser och sträckningsvägar. 

Förekomster av fladdermöss, fåglar samt annat växt- och djurliv och risker för negativ påverkan ska 

redovisas i en MKB till tillsynsmyndigheten vid prövningen av en vindkraftsetablering i respektive 

vindkraftsområde. 
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Kulturmiljöer 

Kulturmiljöer visar på hur miljön har formats genom tiderna och omfattar allt från isolerade mindre 

platser till vidsträckta storskaliga landskap. Riksantikvarieämbetet pekar ut områden av riksintresse 

för kulturmiljövården och skyddas av 3, 4 kap MB. Dessa områden ska beaktas i den kommunala 

fysiska planeringen och i beslut som berör markanvändningen. Riksintresseområden visar spår efter 

mänsklig aktivitet som pågått sedan stenålder och som tillsammans skapar en miljö med möjligheter 

att läsa av ett landskaps historia. I kommunen finns det gott om kulturmiljöer vilket 

Kulturmiljöprogrammet från 2020 vittnar om. 

Riksintressen för kulturmiljö  

I kommunen finns följande riksintressen för kulturmiljö:  

Kambrosilurområdet (R 100)  

Kambrosilurområdet kring de västgötska platåbergen. Sen stenåldern har människor brukar jorden 

kring de västgötska platåbergen. Landskapet visar spår från stenålder till 1700- och 1800-talets agrara 

revolution. Området har utgjort en bas för den medeltida stadsbildning vars fortsatta utveckling 

präglades av järnvägens tillkomst. I Dimbo-Ottravad finns länets största höggravfält och i 

odlingslandskapet kring Kungslena-Varv kan man avläsa historien bland lämningarna efter folkungarnas 

Lenaborg och platsen för slaget vid Lena 1208, Kungslena medeltida kyrka och översteboställe är 

uppförda av sten från Lenaborg. I området finns också lämningar efter alun- och kalkbruk. 

Hömb-Kavlås (R 51)  

Herrgårdslandskapet kring Kavlås, ett säteri med medeltida ursprung, som på ett mycket tydligt sätt 

speglar godssystemets ekonomiska och sociala struktur från 1700-talet. Vägar och alléer visar på tidig 

och betydande infrastruktur. Hömbs by med omgivande torpbyggnader visar spår från medeltiden. 

Här har människor levt och verkat under mycket lång tid. 

Suntak (R 53)  

Suntaks bymiljö med representativ bebyggelse från järnåldern till 1800-talets gårdsflyttningar. Från 

1100-talet med den gamla romanska kyrkan till en bebyggelseutveckling från järnåldern fram till 1800-

talets gårdsutflyttningar visar områden en för länet representativ bebyggelseutveckling. I området 

finns både gravfält med 70 anläggningar från järnåldern, Storegården från 1817 och Mariebergs 

herrgård med mangårdsbyggnad från 1841som representerar en regional byggnadstradition från tiden 

före laga skiftet. 

Kymbo tall (R 55) 

Kymbo tall, fornlämningsmiljö med ett av landets största hålvägssystem. Kommunikations- och 

fornlämningsmiljö med ett av landets största system av hålvägar. Sammanlagt finns det 35 hålvägar i 

Kymbo tall med i bredd med en sammanlagd längd av två mil. 
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Landskapsbildsskydd  

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte återfinns i miljöbalken (MB). 

Landskapsbildskyddet har gradvis ersätts med andra skyddsformer. Dock kvarstår vissa bestämmelser 

i landskapsskyddsområdena. Varje landskapsområde är unikt och har särskilda föreskrifter som ska 

kontrolleras av tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken. Syftet med skyddet är att skydda stora 

områden från förändring eller påverkan som förstör dess samlade värde. Landskapsbildsskydd finns i 

västra delen av kommunen, bland annat kring Varvsberget som också ligger inom riksintresse för 

kulturmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbilden visar särskilt värdefulla kulturmiljöområden och byggnadsminnen. 
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Byggnadsminnen  

Kyrkor och begravningsplatser är exempel på byggnadsminnen värda att bevara. Även andra 

byggnader kan vara skyddade av kulturmiljölagen. Alla förändringar vid eller i närheten av ett 

byggnadsminne kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Alla byggnadsminnen ska vårdas och underhållas så 

att deras kulturhistoriska värde inte minskas.  

I kommunen finns följande byggnadsminnen:  

1. Kavlås slott, beläget i riksintresseområdet Hömb-Kavlås (R 51). 

2. Kungslena Bosgård, beläget i riksintresseområdet Kambrosilurområdet (R 100). 

3. Suntak gamla kyrka (statligt), beläget i Suntak vid Kambrosilurområdet (R 100). 

4. Ordenshuset Logen 204 Vulcan, beläget i Tidaholm tätort. 

Kavlås slott                     Suntak gamla kyrka 

Kungslena Bosgård                     Ordenshuset Logen 204 Vulcan 
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Kulturlandskapet  

I Kulturmiljöprogrammet beskrivs närmare hur kommunen utgör en gränsbygd mellan 

falbygdslandskap och skogsland. Mötet mellan landskapets olika förutsättningar skapar en väst-östlig 

gränslinje inom kommunen, med Falbygdens bördiga högslätt i väster och Hökensås skogbevuxna 

högland i öster. I mötet däremellan löper ån Tidan och biflödet Yan som kommer från Hökensås. 

 
Framsida Kulturmiljöprogrammet, antaget 2020. 

Försvarsintressen och infrastruktur 

Totalförsvaret 

Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall 

redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält 

och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet.  

I Tidaholms kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Inom kommunen kan de 

riksintressen som inte redovisas öppet framför allt påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt 

så som master och vindkraftverk. Hela kommunens yta är därför samrådsområde för objekt högre än 

20 m utanför, och högre än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse (enligt Lantmäteriets översiktskarta 

i skala 1:250 000). Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till 

Försvarsmakten. 

Kommunikationer, vägar 

Riksintresse kommunikationer (3 kap. 8 § MB) Trafikverket är den myndighet som pekar ut områden 

av riksintresse för kommunikationer för alla trafikslag enligt 3 kap. i miljöbalken. Riksintresseområden 

för anläggningar för kommunikationer ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Inom Tidaholms kommun är väg 26 och 

väg 47 av nationell betydelse och har utpekats som riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. För 

dessa vägar gäller ett utökat byggnadsförbud till 30 meter. I vindbruksplanen har ett säkerhetsavstånd 

om 300 meter tillämpats.  
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Vindbruk 

Riksintresse vindbruk (3 kap. 8 § MB) Vindkraften har identifierats som en viktig energikälla för att 

uppnå Sveriges målsättningar om förnybar energi. Riksintresse för vindbruk avser ett område som av 

Energimyndigheten bedömts som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft med hänsyn till 

bland annat medelvinden i området. Utpekade riksintresseområden ger möjlighet till storskaliga 

etableringar av vindkraft och innebär ett rationellt anspråk på mark- och vattenområden med ett 

långsiktigt hållbarhetsperspektiv.  

I Tidaholms kommun finns ett område utpekat som riksintresse energiproduktion vindkraft enligt 3 

kap 8 § miljöbalken. Området är beläget nordväst i kommunen och delas med Falköpings kommun 

där det innefattar bland annat Gerumsberget och Plantaberget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbilden visar riksintressen för kommunikationer (blålila linjer inom kommunen),  

vindbruk (lilafärgat område vid kommunens västra gräns mot Falköpings kommun) samt  

totalförsvaret (gula och blå skrafferade ytor). 

 

 

152



Sida 40 av 67 

Nationella och regionala miljömål  

De nationella och regionala miljömålen har följande delmål: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Hav i balans, levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

Riksdagen antog 2018 ett klimatpolitiskt ramverk med nya klimatmål, en klimatlag och ett 

klimatpoliskt råd. Sverige ska senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären. Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion.  

Det finns också en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion av vindel, varav 20 TWh 

på land och 10 TWh till havs, som riksdagen antog 2009. Det är framförallt följande miljömål som 

berör vindkraftverk.  

Miljömålen 1 Begränsad klimatpåverkan, 2 Frisk luft och 3 Bara naturlig försurning. De tre nämnda 

miljömålen har att göra med luftutsläpp i samband med omvandling av energi med fossilt ursprung. 

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för en 

hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med den nationella strategin är att utveckla planeringsprocessen 

för den landbaserade vindkraften. De senaste åren har det gjorts en kraftig utbyggnad av vindkraft i 

Sverige. Intresset att bygga vindkraftverk har ökat mycket tack vare en snabb teknikutveckling och 

kraftigt sjunkande kostnader för vindkraften. På den avreglerade elmarknaden är det framför allt 

marknadsekonomiska incitament som styr var utbyggnaden sker, snarare än var det är 

samhällsekonomiskt fördelaktigt på längre sikt.  

Med hjälp av den nationella strategin ska förutsättningarna för energiomställningen stärkas genom att 

ta fram kriterier så att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett långsiktigt hållbart sätt. En 

viktig fråga för en hållbar vindkraftsutbyggnad handlar om att utbyggnaden i allt högre grad fördelas på 

ett lämpligt sätt över landet. Med den nationella strategin är det tänkt att utbyggnaden ska ske utifrån 

ett elförsörjningsperspektiv och medhänsyn till andra markanvändnings- och samhällsintressen. 

Strategin ska bidra till att en framtida utbyggnad sker där den kommer att behövas mest och föreslår 

en fördelning av vindkraftverk regionalt utifrån elförsörjningsperspektivet och med hänsyn till 

markanvändningsintressen och samhällsintressen. Länsstyrelsen kommer utifrån den nationella 

strategin specificera och göra mer noggranna analyser på regional nivå. Initialt är det i Värmlands län 

och Västra Götalands län som behovet bedöms vara som störst att tillskapa verk för att säkra 

energiförsörjningen. 
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Kommunala miljömål och styrdokument 

Översiktsplan 2030 

I kommunens översiktsplan beskrivs en av kommunens övergripande strategi, vilken innebär att 

energiförbrukningen till större delen tryggas genom bioenergi, sol, vind och vatten.  

I Tidaholms kommun finns ett utpekat område för riksintresse energiproduktion, vindbruk vid 

kommunens gräns mot Falköping. Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är 

särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Riksintresset för energiproduktion, vindbruk sammanfaller delvis med riksintresse för kulturmiljövård 

och naturvård. Vid en avvägning mellan de olika intressena är kommunens intention att riksintresse 

för kulturmiljövård och naturvård prioriteras, då dessa bedöms vara mer platsspecifika. 

Koldioxidbudget och strategisk handlingsplan Tidaholms kommun 

Kommunen antog en koldioxidbudget år 2021 vilken beskriver att allaverksamheter inklusive den 

kommunala verksamheten samt invånarna behöver minska sina utsläpp med 14 % per år för att ta sin 

del av ansvaret för minskade utsläpp enligt Parisavtalet.  

För att nå målen räcker det inte med att vänta på energieffektivare teknik och mer förnyelsebar 

energi. Men ett steg som leder mot en hållbar utveckling är att både kommunen, näringslivet och 

civilsamhället övergår från fossildrivna transporter och processer till en förnyelsebar 

energiförsörjning.  

Strategisk plan och budget 2022 – 2024  

I kommunens strategiska plan och budget beskrivs det kommunala arbetet och valda prioriteringar 

för att uppnå antagna politiska mål och ambitioner. De strategiska målen ska skapa förutsättningar för 

det goda livet och baseras på FN:s globala utvecklingsmål och Agenda 2030. Ett av de strategiska 

målen: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

För att kommunens ska utvecklas till ett mer hållbart samhälle ska ett av flera strategiska mål uppnås. 

Ett av målen innebär att kommunen och hela regionen ska vara fossiloberoende 2030 samt att det 

inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. 

 
Illustration av Sveriges nationella miljömål. 
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3. ANALYS OCH AVGRÄNSNING AV 

VINDKRAFTSOMRÅDEN 
Del 3 syftar till att beskriva hur den initiala analysen har gått till och vidare hur urvalet av de 

prioriterade områdena som kommunen föreslår som möjliga vindbruksområden. 

Respektive steg i analysen beskrivs och illustreras med kartbilder. 

Analysmetod 

Analysen baseras på att väga samman nationella, kommunala och allmänna intressen.  

Det initiala arbetet med vindbruksplanen utgick från ett antal ställningstaganden att ha ett 

hänsynsavstånd till bostäder samt att undvara riksintresseområden.  

Till en börja studerades beslut om olika hänsynsavstånd till bostäder i olika kommuners 

vindbruksplaner.  

Då höjden på vindkraftverk gradvis har ökat från 25 meter på 1980-talet till dagens drygt 200 meter 

studerades både äldre och nyligen antagna vindbruksplaner. Jämförelsestudien mellan kommunernas 

vindbruksplaner visade att hänsynsavståndet till bostäder varierade mellan 400 och 1000 meter.   

I kommunens vindbruksplan som antogs 2010 har man bestämt ett hänsynsavstånd om 500 meter 

vilket man bedömde behövde utökas då större verk har en annan påverkan än de äldre och befintliga 

verken. De geografiska analyserna inleddes med att pröva olika hänsynsavstånd till samtliga 

bostadshus inom kommunen. De geografiska analyserna resulterade i att ett hänsynsavstånd om  

1000 meter var rimligt att pröva.  

Steg 1 i analysen utgjordes således av att identifiera möjliga områden för vindkraftverk utifrån följande 

parametrar: 

✓ Avstånd till bostäder, 1000 meter  

✓ Minsta yta för nytt vindbruksområde, 1 km2 
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Kartbilden t.v. visar cirklar med en radie om 1000 meter runt bostäderna i kommunen. Kartbilden t.h. visar de 

svarta ytorna är de ytor som kvarstod efter steg 1. De grön- och orangemarkerade ytorna studeras närmare i 

nästa steg. 

Steg 1 i analysen utvisade 18 ytor för vindkraft. Man bedömer att större och färre områden utgör en 

effektivare användning av mark och infrastruktur och bör prioriteras framför fler och mindre 

vindkraftsområden.  

Enligt Boverket beräknas ytbehovet för en vindkraftspark till 0,1 till 0,2 km2 per megawatt beroende 

på hur terrängen ser ut. I ett område med stora höjdvariationer kan verken stå tätare. En 200 MW 

vindkraftspark har ett ytbehov på 20 – 40 km2. (Vindkraftshandboken, Planering och prövning av 

vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, 2012.)  

De vindkraftverk som i skrivande stund projekteras i Ryfors, Mullsjö kommun har en effekt på 3 MW 

och beräknas behöva cirka 0,5 km2 per verk. Vindkraftsområdet Anneberg i Tidaholms kommun har 

ett projekteringsområde som är 1,65 km2 och är projekterat för fem vindkraftverk. De tre verk som 

är uppförda i Anneberg upptar en yta om 1 km2.  

Om en verksamhetsutövare ska man uppföra nya vindkraftverk behövs det i de flesta fall fler än ett 

verk i ett vindkraftsområde för att det ska bli lönsamt. Därför har en nedre gräns om 1 km2 fått bli 

en avgörande parameter i analysen och låtit utesluta ytor mindre än 1 km2 inför steg 2.  

Undantaget utgörs av det minsta kvarstående lilla området som ligger i anslutning till en befintlig 

vindkraftspark, Velinga vindkraftpark. Utgående vindbruksområde med Velinga vindkraftspark 

markeras med blå streckad linje. 
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Steg 1 i analysen resulterade i att prioriterade områden i den befintliga vindbruksplanen från 2010, 

utgår då ett hänsynsavstånd om 1000 meter släcker ut dessa ytor.  

Nedan beskrivs vindkraftverk som är uppförda eller har tillstånd i prioriterade områden i gällande 

vindbruksplan från 2010. 

Område 1A,1B,1C 

I område 1 A finns tillstånd att uppföra tre vindkraftverk. Verksamheten har fått beviljat förlängd 

igångsättningstid till och med 28 februari 2023. Tillståndet är tidsbegränsat till trettio år räknat från 

det att verksamheten tagits i anspråk.  

I område 1B finns tre vindkraftverk uppförda. 

I område 1 C finns tillstånd att uppföra högst fyra vindkraftverk. Verksamheten har fått beviljat 

förlängd igångsättningstid till och med 28 februari 2023. Tillståndet är tidsbegränsat till trettio år 

räknat från det att verksamheten tagits i drift.  

Område 2 

Inom området finns inga vindkraftverk uppförda och inga pågående processer för att uppföra 

vindkraftverk. 

Område 3 

I område 3 finns tre vindkraftverk uppförda (Råmmarehemmet). Tillståndet gäller 35 år från det att 

tillståndet vann laga kraft. 

I område 3 pågår ett vindkraftsprojekt med 12 vindkraftverk, Velinga. Vindkraftsparken har fått 

förlängd igångsättningstid till och med 10 oktober 2027. Tillståndet gäller 35 år från det att tillståndet 

vann laga kraft. 

De vindkraftverk som är uppförda kan bedriva 

verksamhet tills det att tillståndet inte längre 

gäller.  

För de vindkraftverk som inte är uppförda men 

har tillstånd inom ett visst område måste prövas 

på nytt efter igångsättningstidens slutdatum. Om 

nya vindkraftverk avses uppföras inom samma 

område efter igångsättningstidens datum ska 

dessa prövas mot då gällande vindbruksplan och 

rådande lagstiftning. 

Om vindkraftverken uppförs inom 

igångsättningstiden påverkas de inte av att 

prioriterade områden tas bort då de har 

lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken. 

 

 

 

 

 

Kartbilden visar prioriterade områden i gällande 

vindbruksplan från 2010. 
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Steg 2 i analysen utgjordes av att identifiera möjliga områden för vindkraftverk utifrån följande 

parametrar: 

✓ Ingen vindkraft inom skyddade områden som naturreservat, Natura 2000-områden eller 

inom områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, och friluftsliv/rörligt friluftsliv 

eller i närheten av utpekat byggnadsminne 

✓ Avstånd till statliga vägar och vattendrag, 300 meter  

✓ Vindkartering från vinddata, NEWA, 7,5 m/s på 150 meters höjd  

✓ Kända flyttstråk för fåglar 

 
Kartbilden visar de svarta ytor som kvarstod efter steg 1. De svarta ytor som tangerar kommungränsen och 

som har markerats med grön kantlinje ligger inom riksintresseområde och kommer att utgå. Betydelsefulla 

vägar och Tidan har ett hänsynsavstånd om 300 meter.  

Riksintressen som naturvård, kulturmiljövård, och friluftsliv, utpekat tyst område på Hökensås, Försvarets 

intresseområden samt byggnadsminnen illustreras i kartbilden.  
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Steg 2 i analysen kommer flera av de större ytorna utgått då de är inom ett riksintresseområde 

kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv eller rörligt friluftsliv. Den största ytan i öster påverkades också 

av ett utpekat område för ett så kallat ”tyst område”. Samma område påverkades av hänsynsavstånd 

till flertalet sjöar på Hökensås.  

I kommunen är riksväg 26, riksväg 47 samt väg 193 utpekade som vägar med nationellt intresse.  

Ingen av de större utpekade vägarna berördes i detta analyssteg. Dock påverkar sjöarna på Hökensås 

och motiverar än ännu mer borttagandet av potentiella vindbruksområden på Hökensås. De orange 

ytorna som understiger 1 km2 kommer att utgå. Undantaget är en liten orangemarkerad yta som 

tangerar ett redan befintligt vindbruksområde på Hökensås. 

 
Kartbilden visar var i kommunen det finns goda vindförhållanden på en höjd om 150 meter samt flyttstråk för 

fåglar. Kartbilden visar även riksintresseområde för vindkraft och utredningsområden för vindkraft. De tre ytor 

som kvarstår har en area om 2.40 km2, 0.30 km2 respektive 2.43 km2.  
 

 

159



Sida 47 av 67 

I kartbilden på föregående sida visas röda områden med årsmedelvindar på 7,5 m/s vilket räknas som 

goda vindförhållanden. Flyttstråken för fåglar illustreras också i kartbilden. Det mittersta flyttstråket 

är det som kommer närmast en möjlig yta för vindkraftverk i norra delen av kommunen.  

När Energimyndigheten 2013 pekade ut områden av riksintresse för vindkraft inkluderades endast 

områden med en årsmedelvind på 7,2 meter per sekund på 100 meters höjd. Det är därför som det 

är mest intressant att presentera bilden med goda vindförhållanden på 150 meters höjd. Den 

nordligaste ytan ligger till större delen i ett område där det på 150 meters höjd råder goda 

vindförhållanden. Vindmätningar på 200 meters höjd visar att det finns goda vindförhållanden i hela 

kommunen. En kartbild som illustrerar årsmedelvindar om 7,5 m/s skulle således färga hela 

kommunen med ett rött lager.  

 

Steg 3 i analysen utgjordes av att närmare studera förhållandena i vart och ett av de tre återstående 

ytorna. Ytorna zoomas in och studeras mer i detalj med start i den nordligaste delen av kommunen. 

 
Kartbilden visar den nordligaste ytan nordost om Tidaholms tätort. 

 

Den nordligaste ytan är 2,40 km2 och ligger cirka 2 km nordväst om Tidaholms tätort.  

Den norra delen av ytan ligger inom totalförsvarets riksintresseområde men utanför hänsynsområdet 

för ån Tidan. En del mindre våtmarker berörs och eventuell påverkan får utredas av 

verksamhetsutövaren som söker tillstånd.  
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Kartbilden visar de två sydligaste ytorna i trakterna kring Velinga och sydväst om Bredsjön. 

De två sydligaste ytorna påverkar inget riksintresse och ligger delvis inom ett område som pekades 

ut i den befintliga vindbruksplanen. Den minsta ytan är 0,3 km2, tangerar en våtmark och ligger vid 

Velinga vindbrukspark. 

Den sydligaste ytan är 2,43 km2, tangerat ett hänsynsområde till en mindre sjö och berör våtmarker i 

den allra sydligaste delen av ytan.  

Inom den största ytan av de två sydligaste ytorna finns våtmarksområden.  

Att värna om våtmarker ingår i de 16 nationella miljökvalitetsmålen, Myllrande våtmarker. 

Våtmarkernas värden beskrivs även i Naturvårdsprogrammet. Enligt Naturvårds-programmet finns 

där höga värden knutna till våtmarkerna och utgör ett område där många våtmarksfåglar rastar under 

flyttningen. Trots att delar av ytorna sammanfaller med våtmarksområden bedömer kommunen att 

de skulle kunna utgöra potentiella områden för vindbruk då de kvarstod efter de tidigare analysstegen 

med de viktigaste parametrarna. 
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Steg 4 består i att beskriva den landskapstyp som de kvarstående ytorna är placerade inom. 

Avgränsningen av landskapstyperna baseras på kartunderlaget från Kulturmiljöprogrammet. 

Övergången mellan olika landskapstyper sker succesivt i området och en tydlig gräns går egentligen 

inte att utläsa i landskapet.   

 

Kartbilden visar en schematisk indelning med de olika Landskapstyperna Odlingslandskapet Kambrosilur, Tidans 

dalgång med Yan samt Hökensås inom kommunen. 
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Kartbilden visar att den nordligaste ytan är placerad i mellanbygden som även kallas Tidans dalgång 

med Yan i Kulturmiljöprogrammet. Denna landskapskaraktär innehåller både jordbruksområden med 

betesfält, odlingsfält och åkerholmar, skogsområden och mindre historiska byar och kulturmiljöer.  

Landskapskaraktärens uppbrutenhet, variation och kuperade terräng kan med rätt placering 

kombineras med ett antal vindkraftverk utan att förstöra befintliga värden. Innan tillstånd ges ska 

lokala förstudier och visualiseringar påvisa att nyckelkaraktärer som kulturhistoriska miljöer och 

byggnader inte påverkas i en omfattning som tar bort dess specifika kvaliteter. Vidare ska en eventuell 

vindkraftsetablering placeras så att de inte utgör någon ekologisk störning eller påverkar djurlivet 

negativt. Med en noga vald placering är bedömningen att mellanbygden kan tåla en 

vindbruksetablering. 

De två sydligaste ytorna är enligt kartbilden placerade i landskapskaraktären Hökensås som utgörs av 

en högplatå med gran-, tall- och lövskogar. På sluttningarna av Hökensås finns det få mindre 

odlingsmarker och gårdar. Landskapstypen utgörs av en storskalig och enhetlig skogkaraktär.   

Landskapskaraktärens stora skala med få referensobjekt gör att upplevelsen av vindkraftverken tonas 

ner. Stora områden är orörda i Hökensås. Med hänsyn till landskapets karaktär bör en etablering ske 

i anslutning till redan befintliga vindbruksområden. Etablering kan även ske i anslutning till de stråk där 

landskapet redan är påverkat av tekniska anläggningar som kraftledningstråk eller i anslutning till 

vägar. Kommunens bedömning är att Hökensås kan tåla en vindbruksplacering. 

 

 

 

 
Vy tagen i landskapet med typiska landskapselement i Tidans dalgång. 
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4. FÖRSLAG TILL VINDBRUKSPLAN 
Grundläggande planeringsprinciper  

Kommunens vindbruksplan är avsedd som vägledning inför ansökan om etablering av enstaka 

vindkraftverk såväl som större vindparker. Planen utgör ett underlag för individuella prövningar och 

beslut.  

Huvudprincipen för placering av vindkraftverk är att det ska vara inga eller få motstående intressen 

samt att ett avstånd om 1000 meter till närmsta bostadshus ska finnas om inte flera fastighetsägare är 

eniga om att uppföra ett verk med kortare hänsynsavstånd. Om det planerade verkets höjd 

understiger 250 meter kan ett hänsynsavstånd som motsvarar 4 gånger verkets totalhöjd godtas. 

En etablering av vindkraftverk är inte en självklar rättighet för en markägare utan måste avvägas mot 

andra intressen. Om en etablering av vindkraftverk föreslås ska alltid lämpligheten utredas utifrån de 

lokala och aktuella förutsättningarna. 

Vid etablering inom riksintresseområde för totalförsvaret krävs tidiga samråd med berörd part. 

 

 
Vindkraftverk i närheten av Dimbo.  
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Möjliga områden 

De områden som utpekats som Möjliga områden för vindkraftsetableringar har goda 

vindenergiförutsättningar och få eller inga motstående allmänna intressen.  

 

Det är av högsta prioritet att storskaliga verk placeras i Möjliga områden.  

Det är endast i möjliga områden som sammanhållna grupper av storskaliga verk kommer att tillåtas. 

Enstaka verk tillåts uppföras inom Möjliga områden och bör helst uppföras i anslutning till en befintlig 

grupp av vindkraftverk.  

 

Mindre lämpliga områden 

Inom områden som kommunen anger som Mindre lämpliga områden ska en återhållsam inställning 

hållas till vindkraftsetableringar. Det måste finnas särskilda skäl till etablering av vindkraft inom 

området.  

Undantagsvis kan kommunen ge tillstånd där förutsättningar bedöms som goda och om intrånget i 

miljön bedöms som ringa. Till exempel kan verk tillåtas i Mindre lämpligt område om det uppförs i 

anslutning till befintlig grupp av verk vilka i sin tur är placerade inom ett av de möjliga områdena. 

Inom områden som anges som Mindre lämpliga kan kommunen undantagsvis tillåta samstämmiga 

fastighetsägare att göra avsteg från föreskrivet respektavstånd om 4 gånger verkets höjd. En eller 

flera fastighetsägare ska i undantagsfall kunna uppföra så kallade gårdsverk eller miniverk där det inte 

påverkar något annat än närheten till det egna bostadshuset. 

 

Olämpliga områden 

Tidaholms kommun gör bedömningen att det finns ett antal områden som är olämpliga för 

vindkraftsetablering.  

Dessa områden är de som har ett utpekat värde och/eller skydd enligt listan nedan:  

✓ Riksintresse för friluftsliv  

✓ Riksintresse för naturvård  

✓ Riksintresse för kulturmiljövård 

✓ Utpekat tyst område 

✓ Naturreservat och Natura 2000-områden  

✓ 1000 meter från närmsta tätort 

✓ 300 meter från större nationella vägar 

Inom Olämpliga områden där två eller fler bevarandeintressen som riksintresse, etcetera överlappar 

varandra ska liknas ett stoppområde för vindkraftsanläggningar.  
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Kartbilden visar stoppområden för vindkraft, vilka illustreras med röd färgyta och skrafferade ytor. 

Kartbilden ovan visar de områden som benämns som ”Olämpliga områden” där riksintressen och 

ytor med bevarandevärden har markerats med röd färg och skrafferade ytor. Försvarets 

intresseområden har blå- respektive gulstreckade ytor. Inom de ytor flera röda ytor och skrafferingar 

överlappar varandra klassas som så kallade stoppområden för vindkraftverk. Inom stoppområden 

tillåts inga vindkraftverk.  

Områden benämnda som ”Mindre lämpliga” är alla de ytor utanför utpekade ”Möjliga områden” och 

”Olämpliga områden” som i kartbilden ovan visar markanvändningen samt inte har någon 

områdesmarkering eller skraffering.    
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Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad 

Riktlinjerna beskriver på ett övergripande sätt de principer som gäller vid etablering av såväl 

storskaliga vindkraftverk som för mindre vindkraftverk.  

Syftet är att etableringen ska bli så bra som möjligt och att påverkan på omgivande miljö och boende 

minimeras. Riktlinjerna är även till för att underlätta och effektivisera tillståndsprövningen. 

✓ Sökande ska följa gällande krav i gällande lagstiftning i samtliga etableringsprocesser och där 

till föreskrivna planeringsprinciper och riktlinjer i aktuell vindbruksplan. 

✓ Sökande ska redovisa hur hänsyn har tagits till bostadsbebyggelse och infrastruktur avseende 

buller, skuggor och iskast. 

✓ Ett hänsynsavstånd om 1000 meter ska alltid finnas till Tidaholms tätort, Madängsholm, 

Ekedalen, Fröjered och Folkabo/Valstad. 

✓ Ett hänsynsavstånd om 1000 meter ska alltid finnas till verk med en totalhöjd 150 meter och 

verk högre än 150 meter. 

✓ Om det planerade verkets höjd understiger 150 meter kan ett hänsynsavstånd som 

motsvarar 4 gånger verkets totalhöjd godtas.  

✓ Ett hänsynsavstånd om 1000 meter till närmsta bostadshus ska finnas om inte samtliga 

berörda fastighetsägare är eniga om att uppföra ett verk med kortare hänsynsavstånd.  

✓ Storskaliga verk tillika verk över 150 meter samt grupper av storskaliga verk tillåts endast 

inom Möjliga områden. 

✓ Kommunen kan tillåta vindkraftverk inom områden som benämns som Mindre lämpliga. Där 

förutsättningar bedöms som goda och om intrånget i miljön bedöms som ringa kan till 

exempel ett nytt verk kompletteras till en redan befintlig grupp av vindkraftverk.  

✓ Inom Olämpliga områden där två eller fler bevarandeintressen som riksintresse, etcetera 

överlappar varandra ska liknas ett stoppområde för vindkraftsanläggningar. 

✓ Sökande ska placera vindkraftverk så långt från bostäder att bullernivån understiger 40 dB(A). 

All tillståndsgivning skall bygga på noggranna utredningar med innehåll enligt § 25a 

miljöbalksförordningen 1998:899. 

✓ Sökande ska redovisa hur hänsyn tas till sjöar, vattendrag och våtmarker. Hänsynsavstånd till 

rast- och häckningsplatser ska vara tillräckligt stora för att fåglar inte ska trängas undan eller 

störas. 

✓ Sökande ansvarar för en god hushållning av mark- och vindresurser genom att prioritera 

vindkraftsutbyggnaden i utpekade möjliga områden och göra lokala vindkarteringar så att 

vindinfångningen optimeras. 

✓ Sökanden ska redovisa hur hänsyn kommer att tas till landskapet och med visualiseringar från 

olika platser och redovisa hur en planerad anpassning till platsens specifika förutsättningar ska 

göras så att en etablering medverkar till en estetisk acceptabel helhet.  

✓ Sökande ska ta en tidig kontakt med berörda fastighetsägare och eftersträva en gemensam 

överenskommelse innan en etablering av vindkraft prövas i området. 

✓ Sökande ska vid planering för vindkraft ta en tidig kontakt med Trafikverket, Totalförsvaret 

och PTS (Post- och telestyrelsen). 
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Förslag till möjliga områden för vindkraft 

 
Kartbilden visar möjliga områden för vindkraft. 
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5. MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 

Inledning 
Då en vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplan bedöms den normalt kunna 

medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Konsekvenserna av det tematiska tillägget till översiktsplanen ska tydligt kunna utläsas som en del av 

vindbruksplanen. Det finns också krav på att man i miljöbedömningsprocessen ska göra en uppföljning 

på det planeringsarbete som berör vindbruksplanen då genomförandet av planen kan medföra så 

kallad ”betydande miljöpåverkan”. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera 

miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.  

De initiala studierna med vindbruksplanen har bestått i att välja bort områden där vindkraftverken 

skulle placeras inom en radie om 1000 meter från bostads- eller fritidsbebyggelse. Därtill har 

områden som inrymmer ett eller flera riksintresseområden eller andra områden med bevarandevärde 

sållats bort. Tillvägagångssätt och kartillustrationer till de initiala studierna redovisas i del 3, Analys 

och avgränsning av vindkraftsområden.  

De initiala studierna resulterade i 18 områden i varierande storlek för vindkraft. Dessa områden hade 

en stor geografisk spridning inom kommunen. Då flera av områdena hade en area om 0,5 km2 eller 

mindre gjordes ett ställningstagande att begränsa antalet föreslagna vindbruksområden och bestämma 

en nedre gräns för storleken på ytan för ett vindbruksområde. Kommunen bedömde att större och 

färre områden utgör en effektivare användning av mark och infrastruktur och bör prioriteras framför 

fler och mindre vindkraftsområden. Minsta acceptabla yta för ett vindkraftsområde måste vara minst 

1 km2. Områden med en area mindre än 1 km2 bedömdes kunna accepteras om det låg i anslutning 

till ett redan etablerat vindbruksområde. Att prioritera större och färre områden för vindkraft 

bedömdes även ha en mindre påverkan på landskapsbilden jämfört med många små utspridda 

områden för vindkraft. 

Från de 18 områdena kvarstod 3 områden. De kvarstående 3 ytorna är 2,40 km2, 0,30 km2 respektive 

2,43 km2. I dessa 3 återstående områden ska utbyggnad av vindkraftverk kunna ske utan att påverka 

natur-, friluftsliv- eller kulturvärden eller medföra några hälso- eller säkerhetsrisker. Genom de 

initiala studierna bedömer kommunen att risken för att planen ska ha en betydande miljöpåverkan har 

minskat.  

I samband med tillståndsprövning behövs ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar där eventuell 

miljöpåverkan får utredas på en mer lokal och detaljerad nivå.  

I denna del kommer de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av vindbruksplanen att 

beskrivas. Allra främst kommer planens eventuella miljöpåverkan att beskrivas. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska framför allt beskriva sådana miljöaspekter som kan medföra en 

betydande miljöpåverkan vid ett eventuellt genomförande. I denna vindbruksplan är det främst ur ett 

översiktligt perspektiv som en bedömd miljöpåverkan ska belysas och redovisas.  

På ett mer överskådligt perspektiv så bedöms vindbruksplanen kunna ha en påverkan på följande 

aspekter: 

- Störningar eller påverkan i naturmiljöer 

- Hushållning med mark och vatten  

- Förändrad landskapsbild  

- Störningar eller påverkan på hälsan eller livsmiljöer 

- Påverkan på klimat och riskfaktorer 

- Störningar eller påverkan på naturresurser 

- Störning eller påverkan på kulturmiljö och friluftsliv  

Miljöaspekterna som kommer att beskrivas är hämtade och indelade i ovan nämnda områden enligt 6 

kap 12§ miljöbalken. För respektive område ska den förväntade påverkan beskrivas, vilka åtgärder 

kommunen har gjort i vindbruksplanen samt vilka åtgärder som kommer att krävas med anledning av 

planens konsekvenser.  

Bedömningen av planens påverkan kommer att baseras på information om respektive område och 

dess kommunspecifika karaktär och känslighet. Efter en bedömning och värdering av de förväntade 

konsekvenserna för respektive område ska en samlad bedömning göras för hela planen och dess 

påverkan. Att utvärdera planens konsekvenser är helt i linje med kommunens arbete med att jobba 

mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Detta målarbete fastslås i kommunens kontinuerliga plan- och 

budgetarbete samt i antagen koldioxidbudget. De strategiska målen och förslag på åtgärder kopplas 

till FN:s globala utvecklingsmål och de svenska miljömålen.  

Planförslag och nollalternativ 

Planförslaget  

Planförslaget medger flera alternativ för storskaliga vindkraftsanläggningar och mindre vindkraftverk. 

Tre typer av områden anger i vilken grad etablering av vindkraftverk kommer kunna beviljas.  

✓ Möjliga områden 

✓ Mindre lämpliga områden 

✓ Olämpliga områden 

Storskaliga verk tillåts endast i områden benämnda ”Möjliga områden” eller undantagsvis strax 

utanför möjligt område i anslutning till redan befintligt vindbruksområde.  

Mindre verk som benämns som gårdsverk eller miniverk kan få uppföras inom områden benämnda 

”mindre lämpliga områden”. Dessa mindre verk prövas enligt lagstyrd rutin i bygglovsansökan.  
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Inom område benämnt olämpliga områden där två eller fler bevarandeintressen som riksintresse, 

landskapsbildskydd etcetera överlappar varandra ska liknas ett stoppområde för 

vindkraftsanläggningar.  

Planförslaget medger ytor för vindkraftverk till en total yta om 5,13 km2. 

Nollalternativ 

Planförslaget ska även bedömas i förhållande till ett nollalternativ som visar på en trolig utveckling om 

planförslaget inte antas eller genomförs. Ett nollalternativ måste alltid redovisas. Nollalternativet ska 

inte beskriva hur det ser ut om allting förblir som i dagsläget utan hur miljöförhållandena och miljöns 

sannolika utveckling skulle se ut om föreslagen vindbruksplanen inte realiseras. En bedömd effekt och 

påverkan av framtida klimatförändringar ska också beskrivas i nollalternativet.  

Ett troligt nollalternativ skulle kunna vara följande. 

✓ Den befintliga vindbruksplanen, antagen 2010 fortsätter att gälla tills vidare. 

Om den befintliga vindbruksplanen ska fortsätta att gälla tills vidare kommer det att innebära att så 

kallade prioriterade områden utpekade för vindkraft kan komma att byggas ut i större utsträckning än 

vad de har gjorts tidigare. Det skulle kunna innebära att fler och större områden med vindkraftverk 

tillkommer. Fler verk skulle kunna uppföras i södra delarna av kommunen på Hökensås.  

Därtill skulle utpekat obebyggt område i kommunens nordöstra del vid Klämmesbo och Sänneryd, 

kunna exploateras med vindkraftverk.  

Därtill skulle områden i kommunens västra delar, strax norr och söder om Valstad kunna exploateras 

med fler vindkraftverk.  Antalet verk skulle vid full utbyggnad kunna fördubblas.  

Om nollalternativet realiseras innebär det bland annat att; 

- Ett utökat behov av att bygga ut infrastruktur 

- En påverkan på landskapsbilden  

- En större produktion av förnyelsebar energi 

- Fler invånare/hushåll som ser, hör eller berörs av vindkraftverk då större arealer blir 

bebyggda  

Vid full utbyggnad av utpekade områden skulle cirka ytterligare 34,8 km2 kunna byggas ut med 

vindkraftverk. Total area möjlig att exploatera inklusive redan utbyggda ytor: 48,5km2. 

Miljökonsekvenser 

De miljöaspekter som kan medföra en betydande miljöpåverkan vid genomförande av 

vindbruksplanen kommer att beskrivas under respektive rubrik. Under respektive rubrik kommer 

både de positiva och negativa konsekvenserna att beskrivas. 

Värderingen av konsekvenser görs för varje miljöaspekt och i en samlad bedömning för hela 

planförslaget. Värderingen baserar sig på befintlig tillgänglig information om delområdenas och dess 

närområdes karaktär, värden och känslighet. 

Naturmiljö  

Uppförande av vindkraftverk samt framdragning av infrastruktur innebär ingrepp i naturen vid 

byggnationen och påverkar även naturen efter byggnationen. Inom mer sårbara områden kan 
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byggnation och uppförande av verk påverka mark, växtlighet, biotoper, arter och eventuellt hydrologi. 

I de fall verken uppförs i eller i angränsning till skogsområden innebär det en större risk för 

stormfällning. 

Fåglar och fladdermöss kan påverkas på flera sätt i samband med uppförande av verk. Fåglarnas och 

fladdermössens livsmiljö kan påverkas eller förloras. Störst påverkan kommer av förlust av boplatser, 

häckningsområden och flyttleder. Därför är det ytterst viktigt att lokaliseringen av nya verk föregås av 

en inventering eller vetskap av fågelfaunan, fladdermösspopulationer, bon tillhörande utsatta arter 

och betydelsefulla flyttstråk på den aktuella platsen.  

Däggdjur påverkas också men främst under byggnationen av infrastruktur och verk. De långsiktiga 

konsekvenserna på de landlevande däggdjuren bedöms som små då dessa arter är mer 

anpassningsbara. Älgar, rådjur, räv, harar, vildsvin och sorkar med flera påverkas i större utsträckning 

av jakt och naturens cykler.  

Planförslagets tre utpekade områden för vindbruk har inga kända naturvärden. Om inventering av 

fåglar och fladdermöss visar att inga av dessa arter kommer att störas bedöms planförslagets 

påverkan bli mindre jämfört med nollalternativet, alt endast bli marginell. 

Mark och vatten 

Förslagets tänkbara påverkan på mark och vatten utgörs främst av ianspråktagandet av skog- och 

naturmark. Dels genom den fysiska installationen med fundament, vägar och kraftledningar, dels ett 

indirekt framtida anspråk på omgivande marks behov. De fysiska ingreppen innebär ett direkt 

markanspråk genom fundament, uppställningsplats för lyftkran samt anslutningsvägar. 

Om vägnätet, anpassat för tung trafik byggs ut i jordbrukslandskapet kan det minska jordbrukarens 

möjligheter att bruka marken på ett rationellt sätt. Å andra sidan skulle fler vägar kunna bidra till en 

större tillgänglighet och förbättrat logistiskt arbete. Om vägnätet byggs inom skogslandskapet, ut på 

Hökensås skulle det kunna påverka skogsbrukaren på samma sätt som en jordbrukare. Antingen blir 

det ett inkomstbortfall eller så bidrar vägarna till en ökad tillgänglighet.  

Vägar som hindrar vattenflödet i naturen har mest negativa konsekvenser. Påverkan på vattenmiljöer 

skulle kunna bestå av grumling och sedimentation samt skapande av vandringshinder. Dock skulle en 

byggnation av väg kunna förbättra vattenflödena om man ser till att säkerställa eller förbättra 

vattenflödet på de ställen där vattnet ger en positiv effekt på växt- och djurlivet. på det ursprungliga 

flödet påverkas. Eventuell påverkan på yt- eller grundvatten ska inte medföra en försämring av den 

biologiska eller kemiska statusen på vattenmiljöer i eller i närheten av utpekade områden.   

De indirekta anspråken på mark är svårare att ge en exakt beskrivning av då det beror på var och 

inom vilken naturtyp som vindkraftverken uppförs. För allmänna vägar och järnvägar gäller ett 

skyddsavstånd om verkets totalhöjd och beroende på vindkraftsområdet storlek och placering i 

förhållande till väg medför det indirekt markanspråk. Genom att föra ett resonemang kring 

markanspråk i relation till skyddsvärda arter och natur kommer skyddsavståndet till en 

kungsörnsfågels bo vara 3 km vilket i sin tur medför ett markanspråk på cirka 2800 ha.  

Utpekandet i vindbruksplanen bedöms medföra konsekvenser på mark- och vattenanvändningen då 

mark tas i anspråk men i övrigt inte kommer att innebära några betydande konsekvenser. 
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Landskapsbild 

Vid utbyggnad av nya vindkraftområden kommer kraftledningsnätet och vägar att behöva byggas ut 

och den nya infrastrukturen att påverka naturen och landskapsbilden. Om kraftledningsnätet är 

luftburet kan det komma att påverka landskapsbilden. Om något eller några verk uppförs inom Tidans 

och Yans dalgång och dess zonerade landskap med historiska och moderna inslag kan landskapsbilden 

komma att påverkas. Därför rekommenderas att om möjligt placera nya kraftledningar i gamla stråk 

eller utmed befintliga vägar. Om de nya kraftledningarna grävs ned kommer naturen att påverkas 

temporärt till dess att växtligheten har återställts. När nya vägar byggs kommer dessa också att 

påverka naturen och vissa fall även landskapsbilden.  

Hur nya verk påverkar landskapsbilden beror på verkens storlek, antal, utformning, konstruktion, 

synbarhet och betraktningsavstånd. Dessa premisser är de samma för landskapsbilden på 

skogbeklädda Hökensås såväl som för Tidans och Yans dalgång. För att förklara vindkraftverkens 

påverkan på landskapsbilden kan man studera samspelet mellan landskapet och graden av dominans, 

kontrast och samverkan. Begreppet dominans kan beskrivas närmare som hur ett vindkraftverk 

upplevs på ett långt respektive kort avstånd. Ett vindkraftverk utan andra dominerande inslag 

kommer att dominera landskapsbilden på nära håll. Ett vindkraftverk på ett längre avstånd kan 

relatera till andra inslag i landskapet. I ett stort obrutet skogslandskap kan vindkraftverken uppfattas 

som mindre dominerande. I det enhetliga och mera storskaliga landskapet kan man uppfatta att ett 

tillskott av fler vindkraftverk till redan befintliga verk inte utgör någon större skillnad.  

Begreppet kontrast kan beskrivas närmare som verkets förmåga att passa in i landskapets element 

och komplexitet. I en historisk miljö utan moderna inslag av byggnader, kraftledningar etc. blir 

kontrasten med ett vindkraftverk stor i jämförelse med områden som har förändrats över tid och 

som innehåller flera moderna inslag. Kontrasten mellan vindkraftverk i ett storskaligt 

skogsbruksområde än i ett gammalt urskogsområde.  

Begreppet samverkan kan beskrivas som om det finns eller saknas en naturlig koppling till 

vindkraftverket och dess placering. Exempelvis kan folk i allmänhet se ett mera självklart samband 

mellan ett så kallat gårdsverk och verksam lantbruksgård. Ett annat typ av samband kan ses mellan 

etablering av vindkraftverk i anslutning till industriområden.  

Hindersbelysning ska finnas på verk med en totalhöjd från 45 till 150 meter. Dessa verk ska förses 

med blinkande, medelintensiv röd belysning. Verk med en totalhöjd som överstiger 150 meter ska 

förses med vit, högintensiv belysning. 

Konsekvenser på landskapsbilden 

Planförslaget anger tre vindkraftsområden vilka är placerade inom två olika landskapstyper.  

Det nordligaste föreslagna vindkraftsområdet ligger i Tidans och Yans dalgång. I detta område finns 

en stor variation i landskapet. Landskapet är kuperat och innehåller både jordbruksområden, 

skogsområden, historiska kulturmiljöer och tätorter. Jordbruksområden har ofta inslag av moderna 

byggnader och infrastruktur vilket minskar vindkraftverkens dominans. En noggrann förstudie 

innehållande visualiseringar och redovisning ska säkerställa att verken medverkar till en estetisk 

acceptabel helhet i närheten utpekade värdefulla kulturmiljöer och byggnadsminnen.  

De två sydligaste föreslagna vindkraftsområden ligger inom landskapstypen Hökensås med dess 

högplatå med gran-, tall- och lövskogar. De två föreslagna områden för vindkraft ligger ej inom 
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utpekade värdefulla naturområden, Natura 2000-område eller riksintresseområden för rörligt 

friluftsliv, friluftsliv eller Hökensås friluftsområde. Det bor inte många människor i skogslandskapet, 

men däremot är det många som rör sig på vägnätet och i friluftsområdet uppe på Hökensås. 

Skogsvegetationen fungerar som en visuell barriär och döljer vindkraftverken för dem som vistas på 

Hökensås. Det är främst från de öppna platserna som vindkraftverken syns. Det storskaliga 

skogslandskapet, med få inslag av bebyggelse, har en jämförelsevis stor tålighet för storskalig 

vindkraft. På förhand är det svårt att ge en samlad objektiv bedömning av hur landskapsbilden kan 

komma att förändras eftersom olika betraktare upplever landskapet på olika sätt. Några tycker att 

vindkraftverk är helt acceptabla och har positiva begrepp kopplade till verken medan andra ser 

verken som oattraktiva intrång i landskapsbilden med enbart negativa associationer. Eftersom 

vindkraftutbyggnaden föreslås ske i den del av kommunen som präglas av skogslandskap, mycket gles 

befolkning och få kulturmiljö- och friluftslivsintressen bedöms vindbruksplanen sammantaget innebära 

små negativa konsekvenser för landskapsbilden.  

Hälsa och livsmiljö 

Vindbruksplanen har reviderats och i arbetet med planen har kommunen analyserat områden vilka är 

lämpliga för vindbruk utan att en eventuell etablering ska påverka närområdet. Hänsynsavståndet 

mellan verk och bostad har utökats från 500 meter, vilket föreskrivs i den befintliga vindbruksplanen 

till 1000 meter. Därmed bör de bostäder som ligger närmast de föreslagna områdena för vindbruk 

inte besväras av störande ljud eller ljuseffekter.  

 

I områden med kuperad topografi är det svårare att förutsäga hur ljud färdas. I områden med flack 

topografi är det enklare att förutsäga och beräkna hur ljudet ändras. Landskapets terräng, växtlighet, 

antal vindkraftverk och vald turbin spelar också roll för hur ljud sprids.  

Flertalet domar och praxis vid vindkraftsetableringar visar att bullerkraven om 40 dB(A) klaras på 

avstånd om 600 – 1000 meter. Innan vindkraftverk får uppföras ska likväl tillsynsmyndighetens 

bullermätningar säkerställa att gällande gränsvärden för buller inte överskrids.  

 

Rörliga skuggor och reflexer upplevs som störande och får inte överstiga 8 timmar per år med 

maximalt 30 minuter om dagen på störningskänsliga platser och vid bostäder. 

Störningseffekterna är mest påtagliga vid soligt väder på för- och eftermiddag, då solen är närmare 

horisonten och skuggorna blir längre. Ju längre från verken skuggorna når desto mer diffusa blir de. 

På ett avstånd om 600 – 1000 meter blir skuggorna så diffusa att de inte längre går att uppfatta.  

Solreflexer är ett icke-problem då ytorna på vindkraften ska vara antireflexbehandlade.  

Om hänsyn tas till föreskrivna riktlinjer ska konsekvenser avseende buller och skuggeffekter vara 

obetydliga. Därtill ska vindkraftprövningen säkerställa att gällande riktvärden och rekommenderade 

skyddsavstånd efterföljs så att ingen kommer att utsättas för oacceptabel påverkan. 

 

Klimat- och riskfaktorer 

En etablering av vindkraft bidrar till att nå miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft” samt 

”Bara naturlig försurning”. 

Vindkraften bidrar till att minska utsläpp av den kraftiga växthusgasen koldioxid genom att ersätta 

elenergi från kol- eller oljeeldade kraftverk. Mindre utsläpp från fossildrivna kraftverk bidrar till att 

minska på mängden koldioxid, svaveloxid och kväveoxid. Ett minskat utsläpp från fossildrivna 

kraftverk bidrar således även till att minska på övergödning av sjöar och vattendrag.  

De utpekade områdena ligger långt från bebyggelse, på höjder och påverkar få människor. Risk för 

iskast kvarstår för de som passerar nära vindkraftverken vintertid. Med klimatförändringen kan ökade 
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nederbördsmängder innebära en ökad risk för erosion. Risken för erosion bör studeras i 

förprojekteringen av vägar, elnät och vindkraftverk. Planförslaget innebär en etablering av 

vindkraftverk på andra ställen jämfört med nollalternativet. Då de utpekade ytorna för vindkraft ej 

har blivit bebyggda fullt i nollalternativet ger planförslaget nya alternativ till placering av nya verk.  

Naturresurser  

Planförslaget har pekat ut områden där det inte finns några utpekade värdefulla naturområden, 

Natura 2000- eller riksintresseområden naturmiljö.  

Dock påverkar delar av områdena våtmark vilket berör ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, 

Myllrande våtmarker. Vikten att värna om våtmarkerna lyfts även fram i kommunens 

Naturvårdsprogram. Tack vare att grundvattnet ligger nära eller i nivå med markytan ger 

våtmarkerna betingelser för ett mycket rikt växt- och djurliv. Därtill har våtmarkerna en stor 

betydelse som vattenhållare i landskapet och skyddar sjöar och vattendrag från övergödning.  

Då planförslaget berör en liten del av våtmarkerna ska verkens placering noggrant granskas innan 

tillstånd ges. Vägar och fundament ska inte ha en utdikande eller dränerande effekt eller påverka 

våtmarken negativt. En fågelartsinventering ska genomföras innan tillstånd ges.  

I viss mån påverkar även vindbruksplanen skogs- och jordbruket. Lantbrukare kan i stor utsträckning 

kombinera sin verksamhet med en vindkraftsetablering. Möjligheterna att kombinera ett rationellt 

skogsbruk med finns också men den yta som krävs på och runt platsen för vindkraftverk kan man inte 

ha träd på. I största möjligaste mån kan man uppföra nya kraftledningar och vägar i anslutning till 

redan befintliga vägar och kraftledingsstråk för att hushålla med mark och naturresurser.   

 

Föreslagna utbyggnadsområden och planens riktlinjer bedöms dock medföra att denna påverkan 

endast blir av begränsad omfattning samt att dess påverkan är acceptabel. 

Kulturmiljö och friluftsliv  

Planförslaget har pekat ut områden där det inte finns några riksintresseområden kulturmiljö eller 

friluftsliv. I tillståndsprocessen ingår en noggrannare studie och visualisering av vindkraftverken på den 

aktuella platsen.  

Då vindkraftverken placeras på ett avstånd om 700 meter från ett riksintresseområde för kulturmiljö 

samt 1100 meter från riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv och utpekat tyst område kan 

känslan av opåverkad karaktär påverkas. Större vindkraftsparker brukar omgärdas av stängsel och 

hindrar därför det rörliga friluftslivet. Även om vindkraftverken inte hörs kan upplevelsen av ett 

fridfullt friluftsområde försämras genom verkens blotta förekomst.  Synintrycket kan påverka 

helhetsbilden av ett kulturmiljöområde.  

Då de föreslagna områdena för vindkraft är belägna dels i ett böljande skogslandskap, dels i ett 

zonerat, kuperat landskap med antingen hög växtlighet eller topografi vilket fungerar som visuella 

barriärer bedöms verkens negativa störning som obetydlig.  
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Samlad bedömning 

 

Planförslagets utpekade områden har inga kända naturvärden. Inga skyddsvärda fågelarter eller 

fladdermöss kommer att påverkas då eventuell byggnation av vindkraftverk ska föregås av inventering 

av fågelarter samt fladdermöss.  

Planförslagets genomförande kommer att innebära att mark i form av skog- och jordbruksmark tas i 

anspråk. Vattenmiljöer kan påverkas temporärt och fler anslutningsvägar och uppställningsplats 

innebär ett behov av mark samt skyddsavstånd till dessa. Indirekt kan markanspråket utökas om en 

hotad fågelarts boplats finns i närområdet till ett vindkraftverk. Sammantaget bedöms planförslagets 

påverkan på mark, vatten, naturresurser och naturmiljön som ringa.  

 

Vindkraftsutbyggnaden föreslås ske dels i skogslandskap med gles befolkning, dels i miljöer med få 

kultur- och friluftsintressen. Även om vindkraftverken inte hörs kan synen av ett eller flera 

vindkraftverk påverka upplevelsen av ett friluftsområde och kulturmiljöområde. För att 

vindkraftverken ska medverka till en estetisk acceptabel helhet i landskapet ska en noggrann förstudie 

innehållande visualiseringar och redovisning godkännas innan byggnation. Fastän hänsynsavståndet har 

blivit dubbelt så stort och praxis vid vindkraftsetableringar klaras på kortare avstånd ska 

bullermätningar säkerställa att gällande gränsvärden för buller inte överskrids.  

Sammanfattning av bedömda klimat och riskfaktorer för de utpekade vindkraftsområdena med 

benämningen ”Möjliga områden” är lokaliserade på flera ställen i kommunen och dessa områden har 

bra årsmedelvindar. I revideringsarbetet med vindbruksplanen har kommunens huvudsakliga fokus 

legat i att utöka hänsynsavståndet mellan storskaliga vindkraftverk och bostäder samt att bevara 

riksintresseområden samt naturresurser i största möjligaste mån. I och med revideringen har den 

totala ytan för storskaliga vindkraftverk minskats från 48,5 km2 till 5,13 km2.   

Planförslaget innebär över tid att den totala ytan för storskaliga vindkraftverk minskas med ca 87 %.  

Planförslaget har en restriktiv hållning till verk utanför ytorna benämnda som ”Möjliga områden”. 

Verk som klassas som gårdsverk samt miniverk tillåtas i områden benämnda som ”Mindre lämpliga 

områden”. Jämfört med nollalternativet har ytan där mindre verk kan prövas utökats något.  

Om den nya vindbruksplanens tillåtande av gårdsverk och miniverk innebär en ökad etablering av 

dessa minde verk är dock svårare att bedöma. Då det är vanligare att verksamhetsutövare uppför 

högre vindkraftverk än att enskilda fastighetsägare uppför mindre vindkraftverk görs den samlade 

bedömningen utifrån en potentiell etablering i de utpekade ytorna benämnda ”Möjliga områden”.   

 

Sett ur ett nationellt energiförsörjningsperspektiv är planförslaget sämre än nollalternativet. 

Planförslaget har ett hushållningsperspektiv avseende skyddsvärda områden, hälsa och livsmiljö. 

I avvägningen mellan att ta fram lämpliga områden för vindkraftverk har kommunen funnit tre ytor 

som inte ska påverka miljömål eller andra skyddsvärda miljöer anmärkningsvärt.  
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FÖRORD 

 

Intresset för förnybar energi är större än någonsin. Nu pågår en revidering av kommunens 

vindbruksplan för att aktualisera den utifrån dagens förutsättningar. Det har skett en del förändringar 

sedan befintlig plan antogs 2010.  

Den reviderade vindbruksplanen har ändrats utifrån Energimyndighetens uppdaterade nationella 

vindkartering. Syftet är att utifrån ny kunskap om vindenergiresurser skapa planeringsförutsättningar 

för vindkraftentreprenörer och lokala kooperativ som vill etablera vindkraftsanläggningar i 

kommunen. 

Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 för Tidaholms kommun. Arbetet 

har inriktats mot att identifiera områden med förutsättningar för vindkraft utifrån vindförutsättningar 

och infrastruktur med hänsyn taget till bebyggelse, natur- och kulturvärden, friluftsliv och turism och 

annan markanvändning i kommunen. 

Tidaholms kommun har utifrån den nationella strategin tittat närmare på möjligheterna att ta fram 

områden lämpliga för vindbruk, vilka ska kunna exploateras utan bekostnad på miljön eller andra 

värdefulla resurser.  

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
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1. BAKGRUND 
Del 1 innehåller en översiktlig sammanfattning, bakgrund samt syftet med vindbruksplanen.  

I del 1 ingår även en beskrivning av den lagstyrda process som reglerar framtagandet av en 

vindbruksplan.  

 

Sammanfattning 
Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och ska visa lämpliga 

områden där vindkraftverk kan uppföras.   

I kommunen finns bra vindförutsättningar samtidigt som det finns många områden med 

bevarandeintressen och områden med särskilt skydd enligt miljöbalken. Planen redovisar vad som ska 

beaktas vid etablering av vindkraftverk, vad som kommer att prövas vid bygglov och vid tillstånds-

givning.  

För att få fram vilka områden som är lämpliga för vindkraft har en avvägning mellan allmänna och 

enskilda intressen gjorts. Särskild hänsyn har framför allt tagit till riksintresseområden, 

vindförhållanden och bostäder.   

Analysen baseras huvudsakligen på en studie av hänsyn till bostäder och riksintresseområden. De 

ytor med tillräckligt stark vindstyrka och inga eller få intressekonflikter bedöms som större möjliga 

områden för vindkraftverk.  

Under rubriken ”Förslag till vindbruksplan” anges vilka områden som kommunen bedömer som 

möjliga för verksamhetsutövare att etablera vindkraftverk i. Vindbruksplanen visar också områden 

där kommunen anser att det är mindre lämpligt med vindkraftverk, där flera motstående intressen 

omöjliggör en storskalig vindkraftsutbyggnad.  

Då översiktsplaner bedöms ha en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av 

vindbruksplanen och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. MKB utgör ett beslutsunderlag i 

planprocessen och ska även fungera som ett stöd i planprocessen.   
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Bakgrund 
Framtagande en ny översiktsplan, ett ökat behov av mer förnyelsebar energi samt beslut om att 

revidera vindbruksplanen har föranlett till ett förslag till ny vindbruksplan. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutade 2022-03-24 §33 att uppdra arbetsgruppen för revidering av vindbruksplan att presentera 

ett förslag på reviderad vindbruksplan senast på nämndens sammanträde 2022-06-23. 

Nya regler för tillståndsgivning för vindkraftverk, planeringsmål för förnybar energiproduktion samt 

planmässiga förutsättningar för uppförande av vindkraftverk utgör ramarna för innehållet i 

vindbruksplanen. Förslag till ny vindbruksplan fungerar som ett tematiskt tillägg för vindbruk till 

översiktsplanen och planerna ska därför läsas tillsammans till dess att den tematiska delen arbetas in i 

översiktsplanen. En revidering ska uppdatera planen samt åter lyfta och klargöra syftet, nyttan och 

processen kring etablering av vindkraftverk. 

 

Vindbruksplanens syfte och avgränsning 
Huvudsyftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad av 

vindkraft i kommunen, samt att kartlägga var det är lämpligt att etablera vindkraft. 

Ett översiktligt planeringsdokument ska i första hand redovisa allmänna intressen och är inte juridiskt 

bindande. Vindbruksplanen visar ett politiskt ställningstagande för framtida mark- och 

vattenanvändning och utgör underlag för prövning och fortsatt planering i kommunen. 

Påverkan på den närmaste omgivningen i form av buller och skuggor samt effekter av de 

transportvägar som byggs i samband med vindkraftsetableringar prövas i samband med anmälan enligt 

miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen eller tillståndsprövning enligt miljöbalken. 

Revideringen av vindbruksplanen avgränsas till en uppdatering av riksintresseområdena, ny översyn av 

hänsynsavstånd, vindkartering, riktlinjer för storskaliga vindkraftverk och övriga verk. Därtill 

innehåller revideringen en beskrivning av kommunens olika landskapstypers karaktärer samt 

landskapstypernas bedömda potential att kunna addera vindkraftverk i respektive miljö.  
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Vindbruksplanens process  
Arbetet med en översiktsplan delas in i olika planeringsskeden; beslut om uppdrag, samråd, utställning 

och antagande, se figur 1 nedan. När en fördjupning eller ett tillägg till översiktsplanen upprättas ställs 

samma krav på innehåll och förfaringssätt som för en kommunomfattande översiktsplan. 

 

 

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur den kommunala planeringsprocessen ska gå till och den 

demokratiska samrådsprocessen som bjuder in alla att yttra sig. 

Vindbruksplanen kommer under samrådstiden ställas ut för allmänheten och kungöras i lokaltidningen 

för att informera och ge möjlighet till att lämna synpunkter. Synpunkter av allmän karaktär kommer 

att beaktas och om kommunen bedömer att synpunkterna har betydelse för vindbruksplanen 

kommer dessa synpunkter att tas hänsyn till nästa skede i processen.  

De synpunkter som inkommer till kommunen kommer att sammanställas och kommenteras i en 

samrådsredogörelse. Om inga synpunkter inkommer som föranleder till större förändringar kan 

kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna revideringar samt att förslaget kan komma att 

gälla under kommande mandatperiod. 

Vindkraftverk i närheten av Dimbo 

 

  

samråd utställning antagande laga kraft 

Översiktligt planarbete och dess skeden vilket gäller för framtagandet av en ny vindbruksplan. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 
Del 2 syftar till att beskriva vad som reglerar och påverkar vindkraftsutbyggnaden i kommunen.  

I respektive del finns ställningstaganden som beskriver hur projektörer ska förhålla sig till respektive 

intresse och vilka riktlinjer som ska användas i avgränsning av vindkraftsområden. 

I denna del beskrivs även vad vindkraft är, hur den fungerar, möjlig elproduktion och samhällets 

miljömål. 

Vindkraft 

Så fungerar vindkraft 

Vindkraft är ett förnybart energislag och står idag för cirka 12 procent av den totala elproduktionen i 

Sverige. Ett vindkraftverk fångar in delar av den energi som finns i vinden. Bladen på ett vindkraftverk 

är formade som propellrar som drivs runt av vinden. Oftast finns det tre blad, tillsammans kallas de 

för en rotor. De fångar in energi från vindens rörelse, i motsats till en motor som använder energi 

för att skapa rörelse.  

 
Illustration: Boverket. De horisontella linjerna visar diametern och de vertikala linjerna visar höjden på verken. 

Rotorn sitter på en axel som är kopplad till en generator. Denna gör om den snurrande rörelsen till 

elström. Eftersom rotorn snurrar ganska långsamt sätter man ofta en växellåda mellan axel och 

generator, detta för att få till ett jämnt varvtal som passar generatorn.  Modernare vindkraftverk har 

dock numera ofta generatorer som är kopplade direkt på rotoraxeln. De klarar då att generera 

ström även vid låga varvtal. Vindkraftverken är kopplade till elnätet och levererar ström så länge de 

snurrar.  

Ett vindkraftverk kan inte fånga all vindens energi, den teoretiska gränsen går vid 59 procent. 

Verkningsgraden (hur mycket av den tillförda energin som kan utnyttjas) hos moderna vindkraftverk 

ligger nära denna gräns (cirka 50 procents verkningsgrad). Desto större vindkraftverken är, desto 

högre kan verkningsgraden bli. Energiutbytet vid svaga vindar är lågt, men ökar snabbt när vinden tar 

i. Om vindhastigheten fördubblas ökar energiutbytet med åtta gånger. Vindkraftverken byggs för att 

vara som mest effektiva vid en normal vind (märkvind), ofta kring 12–14 meter per sekund. När det 

blåser storm stängs vindkraftverket av för att skydda det mot alltför stora påfrestningar. 
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Utvecklingen har lett till att allt högre och effektivare verk. Från början av 1980-talet har 

vindkraftverkens storlek ökat från effekter på cirka 20kW och de verk som byggs idag har effekter på 

5 – 7 MW. De första verken som byggdes i Sverige var cirka 25 meter höga och de som vanligtvis 

byggs idag är cirka 200 meter höga. 

 
Grafen visar den energi som vindkraften producerade 1984–2020.  

Källa: Energimyndigheten 

Bedömning av vindkraft 

Vindkraftsplanen, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och tas fram och prövas på samma 

sätt som en översiktsplan fram till antagande. Vindbruksplanen pekar ut områden där lämpligheten 

för vindkraft kan prövas. Även om kommunen är positiva till vindkraft inom ett specifikt område är 

det inte säkert att detta slutligen genomförs. För uppförande av vindkraft krävs även en process enligt 

miljöbalken, ledningslagen, fornminneslagen eller andra lagrum.  

Tidsplan för framtagande av vindbruksplan illustreras i bilden nedan. 

 
Process för framtagande av översiktligt planeringsdokument, översiktsplan samt tematiska delar såsom 

vindbruksplan. 

Med en antagen vindbruksplan beror det sedan på vindkraftsanläggningens utformning, placering och 

storlek hur respektive ansökan prövas och vilka lagrum som är aktuella. En kommun kan även välja 

att planlägga vissa områden för vindkraftverk.  
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När en verksamhetsutövare ska söka tillstånd enligt miljöbalken ska den berörda kommunen lämna 

sitt yttrande (godkännande eller avslag) innan en tillståndsansökan kan beviljas. Den berörda 

kommunen besitter det så kallade kommunala vetot.  

Regeringen tillsatte hösten 2020 en utredning för att se över det kommunala vetot (SOU: 2021:53). 

Utredningens förslag innebär att kommunerna fortsättningsvis ska har rätt att säga nej till vindkraft. 

Men till skillnad från i dag ska kommunen enligt förslaget lämna sitt yttrande tidigt i processen. 

Förslaget innebär också att omfattningen av kommunens beslut ska begränsas till att enbart avse 

mark- och vattenanvändning.  

Om regeringens utredning leder fram till en lagändring kommer det att bli en tydligare skillnad mellan 

kommunala bedömningar och tillståndsmyndighetens prövning. 

Kommunen avgör var i kommunen det är lämpligt med vindkraft och om ett positivt besked från 

kommunen lämnas till verksamhetsutövaren kan de lämna in en ansökan om tillstånd. 

Tillståndsmyndigheten prövar om vindkraftverken kan ges tillstånd med hänsyn till exempelvis 

naturmiljöintressen.  
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Stora vindkraftsanläggningar 

Stora vindkraftsanläggningar består av två eller flera vindkraftverk som har en totalhöjd högre än 150 

m eller sju eller fler vindkraftverk som är högre än 120 m. för att få uppföra stora anläggningar krävs 

tillstånd enligt miljöbalken och detta tillstånd beviljas av länsstyrelsen. Vid beviljande av tillstånd krävs 

inget bygglov från kommunen. Dock kvarstår kravet på att exploatören ska göra en bygganmälan. 

Enligt miljöbalken måste kommunen tillstyrka etableringen för att tillstånd ska ges. Därtill måste 

verksamhetsutövaren samråda med Försvarsmakten, andra statliga myndigheter, kommuner samt den 

allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Medelstora vindkraftsanläggningar 

Till medelstora verk räknas ett eller flera verk med en höjd högre än 50 meter. Om två eller flera 

verk står tillsammans kan dessa även benämnas som gruppstation. Om ett eller flera verk som står 

tillsammans med en höjd över 50 meter kompletteras med ett annat vindkraftverk, räknas det sista 

också som ett medelstort verk trots att dess verksamhet påbörjades senare. 

Gårdsverk 

Till gårdsverk räknas ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20–50 meter eller ett verk vars 

rotordiameter överstiger tre meter. Till ett gårdsverk räknas också det verk som är placerat på ett 

avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än verkets totalhöjd. Ett gårdsverk kan även monteras 

på en byggnad. Vid beräkning av totalhöjden räknas även den anordning eller byggnad som verket är 

monterat på. 

Miniverk 

Definitionen av ett så kallat miniverk räknas ett verk som är 20 meter eller lägre över markytan. 

Miniverket är placerat på ett avstånd från fastighetsgränsen som är större än kraftverkets höjd över 

marken. För att definieras som ett miniverk får verket inte monteras på en byggnad eller annan 

anordning. Miniverkets vindturbin har en diameter på max tre meter. 

 
Illustration för prövning av vindkraftverk. 
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Figuren visar schematiskt hur tillståndsprocessen går till enligt miljöbalken. 

Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen reglerar den fysiska miljön och har bestämmelser för hur byggande och 

användningen ska se ut (PBL, 2010:900, ändrad till och med SFS 2020:603). 

Lagen reglerar också innehåll i översiktsplan liksom hur planprocess och samråd ska genomföras 

innan planen antas. Framtagandet av en ny vindbruksplan regleras på samma sätt som för en ny 

översiktsplan. En vindbruksplan tas fram i form av tematiskt tillägg till översiktsplan. Samråd med 

Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att ske avseende planens eventuells miljöpåverkan och 

avgränsning av MKB. Om vindbruksplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan ska en 

strategisk miljöbedömning genomföras och en MKB ska tas fram enligt 6kap, MB. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara integrerad i planhandlingen för vindbruksplanen.  

Enligt plan- och bygglagsförordningen (2011:338) 6 kap 1§, krävs bygglov för vindkraftsverk som:  

är högre än 20 meter över markytan, eller som  

placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller som 

monteras fast på en byggnad, eller   

har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.  

 

Verk som kräver tillstånd behöver inget bygglov. Det som avgör om verksamhetsutövaren behöver 

söka bygglov är om det finns ett miljötillstånd. 

Miljöbalken 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling och ska säkerställa att kommande generationer 

får en hälsosam och god miljö. I 9 kap. 6 § MB står det beskrivet vilka verksamheter som ska omfattas 

av anmälnings– respektive tillståndsplikt. Beroende på vindkraftverksanläggningens storlek är den 

anmälningspliktig eller tillståndspliktig (13§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  
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Anmälan enligt miljöbalkens 9 kap. görs till kommunens samhällsbyggnadsnämnd och gäller för 

medelstora anläggningar såsom enstaka vindkraftverk med en totalhöjd större än 50 meter, för två 

eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och för tillkommande verk som står 

tillsammans med ett eller flera andra vindkraftverk.  

Vad verksamhetsutövaren ska bifoga i sin anmälan beskrivs i 25 och 25a §§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) (1998:899). Om kommunen bedömer att verksamheten 

kan ha en enligt 26 a § FMH ska verksamhetsutövaren att söka tillstånd.  

Tillstånd för stora anläggningar söks hos länsstyrelsen och avser två eller flera vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation) där verken har en totalhöjd 150 meter eller högre.  

Till stora anläggningar räknas också varje tillkommande verk högre än 150 meter som ska stå 

tillsammans med en redan tillståndspliktig gruppstation.  

Till stora anläggningar räknas även verk högre än 120 meter som tillsammans med redan uppförda 

vindkraftverk bildar sju eller fler verk.  

Miljöbalken reglerar från 2018 hur strategiska miljöbedömningar för planer och program ska göras (6 

kap. MB). I sjätte kapitlet beskrivs vilka åtgärder som avses göras då planer och program 

(miljöbedömning) respektive verksamheter (specifik miljöbedömning) ska bedömas. En specifik 

miljöbedömning ska göras för verksamheter enligt 9, 11kap, MB.  

Då vindkraftsanläggningar omfattas av tillståndsplikt enligt 9 kap ska alltid en undersökning om 

betydande miljöpåverkan göras (6§ miljöbedömningsförordningen (2017:966)). Därav behöver inget 

undersökningssamråd genomföras. Istället ska ett avgränsningssamråd inleda och därefter upprättas 

en MKB. MKB ska bifogas i tillståndsansökan. Se gärna figur ovan/på föregående sida som schematisk 

illustrerar processen på ett översiktligt sätt. Innehåll och tillvägagångssätt för ett avgränsningssamråd 

och MKB regleras i 6kap 29–32, 35§§ MB samt i 8,9,15–19§§ miljöbedömningsförordningen. 

Samråd, överklagan och uppföljning 

Samråd om vindkraftsanläggning ska hållas med berörda boende och myndigheter innan en ansökan 

kan beviljas. Kommunen avgränsar sakägarkretsen och hör grannar och övriga berörda enligt 8 kap 

22 § PBL. Det kan även behöva samrådas med berörda i anmälningsärenden och tillståndsärenden 

enligt 9 eller 11 kap MB. 

I samrådet ska lokalisering, storlek, utformning och miljöeffekter granskas. Fastighetsägare och 

sakägare som anser sig berörda får tillfälle att yttra sig. Vid tillståndsprövning av vindkraft är 

utgångspunkten alltid att vindkraft inte ska lokaliseras så att ett ersättningsanspråk uppstår. Om 

sakägare bedömer att hens fastighetsvärde kan påverkas ska ersättning enligt MB 31–33 kapitel 

utredas. 

Under driftstiden ska verksamhetsutövaren årligen lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. 

Verksamhetsutövaren är tvungen att göra detta för att uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet 26kap, 

20§ MB. I miljörapporten kan det åligga verksamhetsutövaren att exempelvis redovisa 

bullermätningar. Miljörapporterna är till för att motverka att miljön eller människors hälsa påverkas 

26kap, 19§ MB.  
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Bygglovsansökan 

Hur verksamhetsutövaren söker bygglovs regleras enligt PBL och anmälan enligt MB.  

En eventuell ansökan om förhandsbesked för bygglov söks hos kommunen. 

Ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bygglovsansökan och anmälan granskas av kommunen. Miljöanmälan ska göras minst 6 veckor före 

den planerade byggstarten.  

 

Kommunen remitterar anmälningsärendet till Länsstyrelsen.  

Sen begär kommunen ev. kompletteringar. Vid behov kan det krävas en miljökonsekvensbeskrivning. 

Om kommunen förelägger att ett miljötillstånd krävs måste verksamhetsutövare ansöka om det hos 

länsstyrelsen.  

Därefter ska kommunen upprätta sakägarförteckningar och hör grannar, övriga berörda såsom i 

enlighet med PBL och höra om det finns några invändningar mot bygglovet. Kommuniceringen med 

berörda kan samordnas i anmälningsprocessen enligt miljöbalken. Därefter ska: 

– Ärendet beredas 

– Beslut om bygglov/anmälningsärende tas i samhällsbyggnadsnämnden   

– Verksamhetsutövaren ska göra en bygganmälan minst 3 veckor före byggstart 

– Kommunen kallar till byggsamråd  

Förhandsbesked  

Det finns även möjlighet för sökande att i tidigt skede ansöka om förhandsbesked om bygglov.  

I förhandsbeskedet görs en prövning av anläggningens placering. De villkor som godkänds i 

förhandsbeskedet prövas också vid den slutliga prövningen av bygglovet. 

Möjlighet att hänskjuta till länsstyrelsen - om det finns särskilda skäl får den kommunala nämnden 

hänskjuta en anmälan till länsstyrelsen.  

Möjlighet att söka frivilligt tillstånd - exploatören kan frivilligt ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen 

om hen vet att det rör en anmälningspliktig verksamhet eller om den kan tänkas få en betydande 

miljöpåverkan. 

Tillståndsärenden 

Det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningar som omfattas av tillståndsplikt eller där frivilligt 

tillstånd har sökts. Länsstyrelsen handlägger även de anmälningsärenden som kommunen har hänvisat 

till Länsstyrelsen. För mer information om hur handläggning och tillståndsprocessen för dessa 

ärenden går till går att läsa om på Länsstyrelsens webbplats.  

Översiktligt kan tillståndsprövningen delas in i tre etapper:  

A: Avgränsningssamråd 

B: Miljökonsekvensbeskrivning 

C: Ansökan om tillstånd 
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Nedan redovisas hela processen stegvis: 

Steg 1: Samrådsunderlag (avgränsningssamråd) 

Steg 2: Samråd och samrådsredogörelse 

Steg 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Steg 4: Ansökan 

Steg 5: Eventuellt behov av komplettering 

Steg 6: Kungörelse och remiss 

Steg 7: Kommunicering av inkomna synpunkter 

Steg 8: Offentligt sammanträde 

Steg 9: Tillståndsbeslut 

Steg 10: Eventuellt överklagande 

 

 

Anslutning till elnätet 

För att en vindkraftsetablering ska bli av krävs tillstånd för anslutning till elnätet från den som har 

nätkoncession i området, nätägaren. En avgörande fråga för detta är om det finns kapacitet i 

kraftledningsnätet eller om det finns möjlighet att bygga ut kapaciteten. Beroende på storlek hos 

vindkraftverket eller vindkraftsgruppen görs anslutningen till lokalnätet eller till regionnätet. För dessa 

nät svarar det lokala elnätsföretaget eller regionala nätägare. För riktigt stora vindkraftsparker görs 

anslutningar direkt till stamnätet, vilket Svenska Kraftnät ansvarar för.  

Det finns regelverk kring hur vindkraftverk ansluts till elnätet vilket regleras i ellagen 3 kap 7§. Den 

som har nätkoncession i det aktuella området ska i första hand ansluta nya vindbruksområden till 

ledningsnätet. Den avgift som nätbolagen har rätt att ta ut vid en elnätsanslutning motsvarar alla 

kostnader för material och åtgärder i form av nya kablar, luftledningar, transformatorer, brytare etc.  

Ledningsnätet delas in i:  

Stamnätet – omfattar kraftledningar för 220 och 400 kV, hit hör även ställverk, 

transformatorstationer etc. Stamnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät.  

Regionnät – elnät med spänningsnivåerna 30 kV till 130 kV. Regionnätet som ägs och förvaltas av olika 

svenska elnätsföretag. Dessa elnätsföretag möjliggör att det går att överföra effekt mellan eller inom 

olika regioner. I de flesta fall krävs att nya vindkraftsetableringar från 25 MW och uppåt ansluts till 

regionnätet.  

Lokalnät – normala spänningsnivåer för lokala nät är upp till 20 kV. Lokalnäten ägs och förvaltas även 

de av de olika svenska elnätsföretagen och kommunala bolagen runt om i landet. 

Skydds- och hänsynsavstånd 

Avstånd till bostäder 

En planering av vindkraftsverkets placering är viktig, både för människors livsmiljö och andra intressen 

såsom friluftslivet etc. Kommunens översiktsplan och vindbruksplanen är vägledande både för 

lokaliseringen och den prövning av miljötillstånd och bygglov som krävs för vindkraftverk.  

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten skriver i sina handböcker 

och föreskrifter om lämpligt avstånd till bostäder.  

Boverket har i samråd med Energimyndigheten tagit fram en handbok, Vindkraftshandboken, 
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Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, 2012. I handboken 

rekommenderas utifrån studier och rättsfall att vindkraftverken inte får placeras närmare än 400 

meter från bostadshusfasad och uteplatser i bostadens närhet. 

I Energimyndighetens rapport om planering av riksintresseområden för vindkraft, från 2013 

rekommenderas ett avstånd till bostadshus till 800 meter. I föregående upplaga från 2008 från 

Energimyndigheten var rekommendationen 400 meter. 

I Naturvårdsverkets vägledning för vindkraftsbuller, från 2020 innehåller beräkningsmodeller för land 

och havsbaserade och utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinje om max 40 dB(A) utomhus och 30 

dBA inomhus. I samma vägledning om buller beskrivs relationen till lågfrekvent buller. 

Sammanfattningsvis menar Naturvårdsverket att risken att störas av lågfrekvent buller inomhus är 

mycket liten om riktvärdet om 40 dBA utomhus uppfylls. Samma vägledning refererar till en nyare 

kanadensisk studie från 2015, där mätningar inomhus och utomhus har visat att riktvärdena för 

lågfrekvent buller med säkerhet klaras med ett avstånd om 900 meter till vindkraftverk.  

Iskast 

När avstånd och säkerhetsfrågor angående vindkraftverk diskuteras, avser man vanligen risken att 

skadas av nedfallande delar, eller hård snö och is om vintern. Iskast till följd av nedisning bedöms vara 

den största risken för egendoms- eller personskador orsakade av vindkraftverk.  

Nedisning uppträder främst i kallt klimat och ofta på högre höjder men kan även inträffa i samband 

med speciella väderförhållanden, som dimma/hög luftfuktighet följt av frost samt underkylt regn. 

Risken för nedfallande is är mycket liten men bör enligt Boverket minimeras genom att till exempel 

förse verken med is-hindrande system eller med is-detektorer som stannar verken vid nedisning. De 

vanligast förekommande nedfallen har skett inom rotordiameter och det längsta rapporterade 

kastavståndet har rapporterats till 500 meter (Boverket 2009).  

Rekommenderat riskavstånd där isbildning sker regelbundet och allmänheten rör sig frekvent bör 

följa följande formel där d anger skyddsavståndet mellan verk och objekt:  

d = (D + H) x 1.5 där  

d är riskavstånd i meter, D rotordiameter i meter och H navhöjd i meter 

Energimyndigheten har rekommenderat denna formel då rapporten "Svenska erfarenheter av 

vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning" utgiven 2004 beskrivs den maximala teoretiska 

kastlängden för iskast från vindkraftverk enligt ovan givna formel. Ett rekommenderat skyddsavstånd 

mellan en allmän och ett vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter resulterar således till 360 

meter. Andra platser som kan använda samma formel för att bedöma riskavstånd kan till exempel 

vara vägar, järnvägar, bebyggelse, vandringsleder etc. 

I ett senare forskningsprojekt, ”Icethrower” från 2017 kombinerades modellsimuleringar med 

fältobservationer för att utveckla kunskapen om iskast från vindkraftverk. Studien visar att i praktiken 

är ovanstående formel något konservativ och det bedöms att säkerhetsavståndet i stället kan 

beräknas som: 

d = D + H 

I detta arbete bedömer kommunen dock att ett större avstånd och längsta tänkbara kastlängd ska 

beräknas vid bedömning av riskavstånd till nedisade vindkraftverk.  

Tidigare har kommunen utgått från verkets totalhöjd multiplicerat med tre och använt summan som 

ett utgångsvärde för hur nära ett vindkraftverk kan placeras till ett bostadshus. Tidigare har ett 
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generellt hänsynsavstånd om 600 meter till tätorterna i kommunen samt 3 gånger verkets totalhöjd 

till närmsta bostadshus utgjort riktmärken för bedömningen av vindkraftverk.  

I revideringsarbetet med vindbruksplanen har man beslutat att öka hänsynsavståndet mellan verk och 

bostadshus till 4 gånger vindkraftverkets totalhöjd. Om en verksamhetsutövare skulle ha som avsikt 

att uppföra ett verk med en totalhöjd om 250 meter skulle det innebära att det minsta acceptabla 

avståndet mellan bostadshus och verk är 1000 meter.  

Buller och visuella störningar 

I Naturvårdsverket handbok ”Vägledning om buller från vindkraftverk” beskriver de att den främsta 

störningen allmänheten upplever är buller. I handboken anges vilka riktvärden som är tillämpbara 

samt rekommenderar mätmetoder och beräkningsmodeller vilka kan ge stöd vid lov, anmälan, 

prövning och tillsyn av vindkraftverk och vindkraftsparker.   

Handboken publicerades i december 2020 och ersatte tidigare vägledning från 2012. 

Naturvårdsverket har kvar samma riktvärde som tidigare för vindkraftsbuller vid bostäder, 40 dB(A) 

ekvivalentnivå (Leq).  

För bostadsbebyggelse krävs oftast ett avstånd mellan vindkraftverk och byggnad på 700–800 meter 

för att bullerkravet på 40 dB(A) ska uppfyllas.  

Under det initiala arbetet med vindbruksplanen har en större restriktivitet slagits fast för nya 

bostäder. Ett avstånd om 1000 meter mellan bostäder och storskaliga vindkraftverk har varit ett 

riktmärke i det kommunala utredningsarbetet.  

Naturvårdsverket har gjort en genomgång av forskningsläget kring störning från och baserat på detta 

anser Naturvårdsverket att 40 dB(A) är ett väl avvägt riktvärde. Praxis gällande uppförande av 

vindkraftverk baseras på domar i Mark- och miljööverdomstolen. I samtliga domar har bullervillkor 

om 40 dB(A) ekvivalent angetts som fullt godtagbara. Erfarenheter visar på att ett avstånd om 600–1 

000 meter till bostäder behövs för att ovanstående bullervärde inte ska överskridas. Avståndet 

påverkas bl.a. av faktorer som terräng, markförhållanden, vald turbin och antal vindkraftverk.  

Vindkraftverk alstrar ett karaktäristiskt svischande ljud orsakat av bladens rotation genom luften. Hur 

mycket ljud som kommer från bladen beror främst på rotationshastigheten och bladspetsarnas form. 

Detta ljud, som också kallas aerodynamiskt ljud, kan ibland påminna om naturligt vindbrus. I vissa 

sammanhang kan därför vindkraftsbuller maskeras av naturligt ljud från vinden som blåser i träd och 

buskar.  

Utöver det aerodynamiska ljudet alstras även buller från generatorn, växellådan och övriga mekaniska 

delar. Detta mekaniska ljud upplevs ofta som mer störande än det aerodynamiska ljudet vid samma 

ljudnivå och kan även innehålla hörbara toner. Ljudet sprids från maskinhuset och tornet. Moderna 

vindkraftverk alstrar normalt mindre mekaniskt ljud än vad tidiga vindkraftverk gjorde. 

Vissa karaktärer i ett ljud kan göra att det upplevs som mer störande. En sådan karaktär är tydligt 

hörbara toner. Vindkraftverk kan alstra buller som innehåller tydligt hörbara toner men det är inte 

vanligt förekommande. Hörbarheten av toner i ett visst ljud påverkas allteftersom ljudet sprider sig i 

atmosfären. Tonerna kan dämpas med avståndet men även bli mer påtagliga. Därför bör förekomst av 

toner utvärderas vid bostäderna och inte vid vindkraftverken. 
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Vindkraftsbuller är till sin natur svischande med en frekvens av i storleksordningen en Hertz. Ljud 

som varierar i styrka på detta sätt kallas amplitud modulerat ljud. I närheten av ett vindkraftverk är 

amplitudmodulationen från bladspetsarna påtaglig. I normalfallet avtar den variationen med avståndet. 

Hur påtaglig amplitudmodulationen är beror på verkets utformning, driftförhållanden och 

meteorologiska förhållanden. Ibland uppstår förhållanden med “onormal” amplitudmodulation som då 

kan höras som ett dunkande ljud på långt avstånd från verket. Man har noterat tendenser som visar 

att onormal amplitudmodulation kan uppkomma då vindkraftverkens blad skär genom flera olika lager 

av luft och vinkeln på bladet inte blir optimal i vissa luftlager. Då skapas turbulens runt bladet och 

även mer buller. Detta ger också försämrad energiproduktion och bör därför undvikas av flera skäl. 

Spridningen av ljud har en nära koppling till vädret eller de meteorologiska förhållandena. När ljudet 

sprids i luften kommer luftens molekyler att absorbera en del av ljudenergin. Absorptionen är störst i 

de högre frekvenserna. Det innebär att ljudet blir mer och mer lågfrekvent till sin karaktär ju längre 

bort man kommer från bullerkällan. Detta kan jämföras med hur ett åsknedslag låter på nära eller 

långt avstånd. På nära avstånd är smällen vass och knallig, men på långt avstånd har de höga 

frekvenserna dämpats och kvar finns ett dovt mullrande. 

Med amplitud modulerat ljud menas ljud med en tydlig pulserande eller dunkande karaktär. Det kan 

uppstå från vindkraftverk vid vissa meteorologiska förhållanden.  

Lågfrekvent buller är ljud i frekvensområdet 20 – 200 Hz. Ibland förväxlas amplitudmodulation med 

lågfrekvent buller eftersom båda kan uppfattas som ett dunkande ljud, men amplitudmodulationen är 

en ökning av ljudnivån i flera frekvenser.  

Påtagligt lågfrekvent buller upplevs ofta som mer störande än annat buller. Vanliga bostadsfasader och 

fönster har ofta dålig ljudisolering i låga frekvenser och det lågfrekventa ljudet kan dessutom 

förstärkas inomhus. Därför är det inte ovanligt att upplevelsen av lågfrekvent buller är starkare 

inomhus än utomhus, detta gäller även vindkraftsbuller.  

Det finns en risk att man underskattar risken för störning om buller som är påtagligt lågfrekvent 

anges i dBA. Därför anges Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus i dB, dvs 

utan A-vägningen som filtrerar bort mycket av det lågfrekventa bullret. För vindkraftsbuller utomhus 

är dock dBA-nivån lämplig att använda.  

Svenska studier har visat att så länge buller från vindkraftverk inte överskrider riktvärdet 40 dB(A) 

utomhus är risken liten för att riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids. I detta förutsatt 

att huset är byggt med en normal, svensk byggstandard men utan särskilt ljudisolerande fönster.  

För mer information om buller inomhus kan man läsa mer i Folkhälsomyndighetens vägledning i deras 

vägledning om tillsyn och hälsoskydd.  

Ljud under ca 20 Hz kallas för infraljud. Infraljud är vanligtvis inte hörbart men kan ändå påverka 

människor negativt om ljudnivån är tillräcklig hög. Vindkraftverk alstrar även infraljud. Infraljud kan 

påverka människan negativt men för detta krävs höga nivåer. Vi exponeras konstant för infraljud i 

samhället, både från naturliga källor och från mänskliga aktiviteter, men det är normalt sett bara på 

vissa arbetsplatser, som tung industri, där det finns risk för så pass höga infraljudsnivåer att de kan 

medföra en negativ påverkan. Det är inte styrkt att vindkraftverk skulle alstra infraljud i en sådan 

omfattning att människor påverkas. 
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Vindkraftverkens rotation ger upphov till infraljud som ofta ligger kring 1 Hz. I det frekvensområdet 

krävs en nivå på ca 120 dB för att man ska se en påverkan på människor. På de avstånd som krävs 

mellan vindkraftverk och bostäder i Sverige är nivån av infraljud från vindkraftverk betydligt lägre och 

det finns enligt Naturvårdsverkets bedömning ingen evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av 

infraljud från vindkraftverk. 

Hur människor upplever och påverkas av ljudet från vindkraftverk är också individuellt och förhåller 

sig både till ljud och synintryck. Enligt Naturvårdsverket skrift från 2021, ”Vindkraftens påverkan på 

människors intressen” uppger cirka 10% av de tillfrågade att de upplever sig som störda av ljud som 

understiger riktvärdet 40 dB(A).  

Det riktvärde som tillsynsmyndigheten tillämpar för buller utomhus är i de flesta fall 40 dB(A). Om 

ljudet innehåller rena toner bör riktvärdet vara 5 dB(A) lägre. I vissa områden där ljudmiljön är viktig, 

som till exempel friluftsområden kan det finnas skäl att föreskriva lägre riktvärde än 40 dB(A). 

Förtydliganden om lågfrekvent buller har också gjorts. Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna 

råd och riktvärden för buller inomhus. I normalfallet är det liten risk att riktvärdena inomhus 

överskrids så länge ljudnivån utomhus inte överskrider 40 dB(A). Avståndet mellan vindkraftverk och 

bostad kan behöva utökas om inte Naturvårdsverket riktvärden för buller 40 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå klaras. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd och riktvärden för buller inomhus. I normalfallet är 

det liten risk att riktvärdena inomhus överskrids så länge ljudnivån utomhus inte överskrider 40 

dB(A). Avståndet mellan vindkraftverk och bostad kan behöva utökas om inte Naturvårdsverket 

riktvärden för buller 40 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. 

Reflexer och skuggor 

Reflexer från vindkraftverk uppstår då solljuset speglas på rotorbladen och uppträder som solkatter, 

som kan blända eller störa. Numera målas dock rotorbladen med en antireflexfärg vilket, enligt 

Boverket i skriften ”Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden”, 

gör att reflexer idag inte ska behöva vara ett problem. 

Vindkraftverk kan också ge upphov till rörliga skuggor när solen lyser på verket. Då verket är i gång 

skapas även rörliga skuggor. Skuggtiden beror på avståndet till vindkraftverket och i vilken riktning 

det står i förhållande till den skuggade bostaden Skuggorna kan upplevas som störande för 

omgivningen och för att undvika störningsmoment kan verket stängas av under vissa tider (Boverket 

2009). Skuggstörningar bör därför uppmärksammas såväl för bostäder som för arbetsplatser med 

utemiljöer. I en studie i Tyskland har det konstaterats att försökspersoner som utsattes för mer än 

15 timmar skuggtid per år kände sig väldigt störda och ansåg att deras livskvalitet hade försämrats. 

Någon motsvarande vetenskaplig studie har inte gjorts i Sverige. De bedömningar som används i 

Sverige bygger främst på de tyska erfarenheterna. Det finns idag inga fasta riktvärden för 

skuggeffekter från vindkraftverk.  

De rekommendationer och praxis som tillämpas vid störningskänslig bebyggelse är att de faktiska 

skuggeffekterna inte bör överstiga 8 timmar per år med maximalt 30 minuter om dagen på 

störningskänsliga platser och vid bostäder. 

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har dock i flera avgöranden slagit fast att praxis är att faktisk 

skuggbildning inte får överskrida 8 timmar per år. Ett sätt att undvika skuggor är att utnyttja 
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skuggautomatiken på vindkraftverken. Genom att tillverka turbinblad med matt yta har tidigare 

problem med reflexer försvunnit. 

Ersättning och minskning av fastighetsvärde  

Vid nyetablering av nya vindkraftverk dyker ofta frågan om påverkan av fastighetsvärdet. Som svar på 

dessa frågor regleras detta i miljöbalken 31–33 kap. Vid tillståndsprövning av vindkraft är 

utgångspunkten alltid att vindkraft inte ska lokaliseras så att ett ersättningsanspråk uppstår. Detta 

oberoende av om de har stöd av vindkraftsplanen eller inte.  

 

För- och nackdelar med vindkraft 

Vindkraften ger förnybar och utsläppsfri elproduktion. Vindkraftutbyggnaden har ökat i 

världen. Utbyggnaden måste dock ske i relation till flera av de utmaningar som vindkraft måste 

hantera.  Det blåser inte alltid. Eftersom vindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten 

i kubik är vindförhållandena på platsen av största betydelse för vindkraftens lönsamhet. 

Det är därför av stor vikt att säkerställa att det blåser bra samt att mätningar och analyser har gjorts i 

ett tidigt stadie. Om vindhastigheten är nära noll produceras ingen el, och om det blåser för kraftigt 

stängs vindkraftverket tillfälligt av säkerhetsskäl. Olika fabrikat och modeller har olika vindnivåer för 

när de startar, stoppar och fungerar som mest effektivt. Av årets timmar räknar man med att ett 

vindkraftverk producerar el under 70–80 % av tiden. 

För en etablering i ett bra vindläge på land innebär detta cirka 5 – 6,5 miljoner kilowattimmar (kWh) 

per år för ett vindkraftverk med en effekt på 2 megawatt (MW). Detta motsvarar förbrukningen av 

hushållsel under ett år för mellan 800 och 1000 svenska villor. Hur goda medelvindar som krävs för 

lönsamhet beror på elpriset och investeringskostnaderna. När vindförutsättningarna är bekräftade är 

de framtida intäkterna per kWh den största osäkerhetsposten för lönsamhetsbedömningen. 

Osäkerhet avseende marknadspriset finns för alla typer av elproduktion. För vindkraft finns även en 

osäkerhet avseende intäkter från de gröna certifikaten. Elcertifikatsystemet är dock konstruerat så 

att det på sikt ska utjämna variationerna i marknadspriset på el. 

Det är viktigt att välja bra platser för vindkraftverken:  

• Där det blåser jämnt och bra (högt energiutbyte).  

• På avstånd från människors bostäder (minskad bullerstörning).  

• Där skyddsvärd natur eller hotade arter inte påverkas (naturhänsyn).  

För att minimera riskerna att påverkas av buller har Naturvårdsverket beskrivit olika modeller för 

beräkning av ljudets utbredning dels över land, dels över vatten i rapporten ”Vägledning om buller 

från vindkraftverk”. Boverket påpekar att det finns risker för att beräkningsmodellerna inte alltid 

stämmer med i praktiken vid enskilda hus och att detdärför är av stor vikt att det finns styrsystem i 

vindkraftverken så att det enkelt går att sänka ljudet om ljudnivåerna visar sig vara för höga vid vissa 

platser. I moderna vindkraftverk gör man detta genom att låta datorer i ett eller några verk styra 

driften om ljudnivåerna skulle bli för höga. 

I nya och moderna verk är det huvudsaken två slags ljud som uppstår. Dels det maskinella ljudet, som 

idag är mycket begränsat, dels det aerodynamiska ljudet som är det ljud som uppkommer från 
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rotorbladen. Det är generellt rotorbladens hastighet som generellt bestämmer nivån på den 

aerodynamiska ljudnivån. Ju högre hastighet desto högre ljudnivå som alstras vid rotorbladens 

spetsar. 

 
Illustration för typiska ljudnivåer i olika situationer. Källa: Boverket 

 

Vindenergiresurser i Tidaholms kommun 

En grundförutsättning för att vindkraftsutbyggnaden ska vara hållbar innebär att utbyggnaden sker 

resurseffektivt, vilket förutsätter att goda vindlägen används. Genom att utnyttja goda vindlägen 

behöver färre verk byggas, vilket i sin tur innebär att det behövs mindre markytor.  

Tre olika vindförhållanden har analyserats på 150 och 200 meters höjd.  

Vindförhållandena 6,5, 7,0, och 7,5 m/s (årsmedelvind) är ett uttryck för vindens miniminivåer per 

kvadratmeter. Vinddata har hämtats från New European Wind Atlas (NEWA), baserat på mesoskale-

modellering med upplösning på 3km. Vindförhållandena på 150 och 200 meters höjd, uttryckta som 

miniminivåer för vindens medeleffekt per kvadratmeter.  

Som komplement till vinddata från NEWA har vinddata från MIUU använts som underlag i den GIS-

analys som utförts inom den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. MIUU-modellen 

bygger på stor mängd grunddata och modellberäkningarna baseras på 192 modellerade fall av väder 

samt olika vind- och temperaturförhållanden som vägs samman. Resultatet har sedan analyserats 

statistiskt ur ett långtidsperspektiv för att göra årsklimatet representativt för en 30-årsperiod.  
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Vinddata som används i den nationella strategin.  

Källa: Energimyndigheten. 

Vindkarteringen är framtagen och tänkt att användas som underlag vid vindkraftsplanering hos 

länsstyrelser och kommuner. Vindkarteringen ska även ge projektörer och kraftbolag ett bra 

underlag för lokalisering av vindkraft. Trots att vindberäkningen är relativt säker rekommenderas 

noggrannare vindberäkningar utföras för den specifika platsen. 

 
Illustration av nollplansförskjutningen vilken är 2/3  

av vegetationens höjd. Källa: V. Götalandsregionen. 

 

Vindkarteringen visar att de bästa förutsättningarna med högst vindhastigheter finns i västra samt 

östra delen av kommunen. Vindhastigheten på dessa ställen är minst 7,5 m/sek på 150 meters höjd, 

vilket räknas som goda förutsättningar. Karteringarna visar även att det finns okej och medelgoda 

vindförutsättningar i hela kommunen på 150 meters höjd. 

Vindresurs och 

kartering   
Vindintensitet 

(W/m2) 

Årsmedelvind 

(m/s) 
Vindförhållande 

 

320 6,5 okej 
 

400 7,0 medelgoda  

500 7,5 goda  

Källa: Energimyndigheten 

202



Sida 23 av 67 

Vindkarteringen visar att det är goda vindförutsättningar i de västra och östra delarna av kommunen. 

 

 
Vindkarteringar som visar årsmedelvindar om 6,5 (gul), 7,0 (orange) och 7,5 (röd) m/s på 150 meters höjd. 

 

  

Vindkarteringen visar också att det finns bra vindförutsättningar i hela kommunen på en höjd om 200 

meters höjd. 

 
Vindkarteringar som visar årsmedelvindar om 6,5 (gul), 7,0 (orange) och 7,5 (röd) m/s på 200 meters höjd. 

 

Vindkraftsparker i grannkommuner 

De kommuner som angränsar till Tidaholms kommun är Falköping, Skövde, Hjo, Habo och Mullsjö. 

Samtliga kommuner har vindbruksplaner som är antagna från 2008 till 2020. 

 

Gemensamma kommunala intressen för Falköpings och Tidaholms kommuner är Kambrosilur 

landskapet vid Varvs-, Gerums-, och Plantaberget.  Tidaholm, Hjo och Habo har Hökensåsområdet 

som gemensamt intresse. Kommunerna har gjort olika ställningstaganden till området och dess 

riksintressen. I Tidaholms kommun bedöms Hökensås riksintresse för friluftsliv vara oförenligt med 

vindkraftverksetableringar. 
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Utöver gemensamma riksintressen och landskapsskydd kan det vara av intresse att eventuellt 

samordna vindkraftsparker. Utifrån respektive kommuns planeringsunderlag som reglerar utbyggnad 

av vindkraftverk, finns det dock inget utpekat område som skulle bli föremål för en mellankommunal 

fråga. Även om grannkommunerna har områden utpekade för vindkraft som gränsar till Tidaholms 

kommun är det inget område som sammanfaller med ett område utpekat för vindkraft i Tidaholms 

kommun. 

 

Habo kommun har genom sin översiktsplan, Översiktsplan 2040 den senaste antagna planen pekat ut 

områden för vindkraft varav ett gränsar mot Tidaholms kommun sydöstra delar.  

Skövde kommuns vindkraftsplan från 2010 har också pekat ut områden lämpliga för vindbruk som 

gränsar till Tidaholm kommuns norra delar.  

 

Falköpings kommun vindkraftprogram har stora områden som skulle kunna exploateras med 

vindkraftverk. Två sekundära områden för vindkraftverk gränsar respektive ligger nära till Tidaholms 

nordöstra och sydöstra kommungräns.  

 

Hjo kommuns vindkraftsplan pekar ut flera potentiella områden för vindkraft varav ett ligger cirka två 

mil från Tidaholm kommuns nordöstra delar. Hjo kommuns vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen som antog 2015. 

 

Mullsjö kommun har i sin vindkraftspolicy från 2008 pekat ut lämpliga områden för vindkraft. I Mullsjö 

kommuns norra delar finns områden som klassas som lämpliga och eventuellt lämpliga för 

vindkraftverk.  

 

 
Schematisk kartbild som visar grannkommuners utpekade  

områden där vindkraftverk skulle kunna uppföras. 
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Utdrag ur Vindbrukskollen som redovisar befintliga vindkraftverk och projekteringsområden (blå färg) 

i respektive kommun. Även riksintressen för vindbruk redovisas (rosa färg). 

 

Bland de befintliga och senast uppförda verk som visas i ett utdrag från Vindbrukskollen är de 

högsta verken 150 meter höga samt 175 meter höga. Dessa verk uppfördes 2010 i Falköpings 

kommun och 2021 i Habo kommun. I Mullsjö kommun pågår en projektering av verk med en 

totalhöjd om 250 meter. 

 

Den kommun som främst berörs av vindkraftsplaneringen utifrån denna samrådshandling är 

Habos kommun. Samtliga grannkommuner kommer att höras i samband med 

samrådsutställningen. 
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Landskapskaraktärer och kulturmiljöer 

Tidaholms kommuns landskap präglas av att inbegripa tre typer av miljöer. Landskapskaraktären 

växlar från falbygdslandskap och skogsland. Inom kommunen möts olika naturtyper. Skillnaden är stor 

mellan de västra och de östra delarna. I väster ligger Falbygdens bördiga högslätt med vidsträckta 

odlingslandskap och i öster Hökensås skogbevuxna högland. Mellan dessa områden rinner ån Tidan, 

Ösan och Yan i en mellanbygd som inhyser både jordbruksbygd- och skogsbygdsområden.  

Landskapsbilden är dels en visuell intryckbild och en upplevelse av landskapet. Upplevelsen av 

landskapet bygger på det samlade intrycket av topografi, andelen öppen mark och skog, vatten, 

landmärken som höga byggnader samt kultur och naturvärden. Begreppet landskap kan man förklara 

utifrån de lokala förutsättningarna av naturformationer, vegetation och byggnader.  

Man kan även beskriva landskapet utifrån dess skala, grad av mänsklig påverkan och hur lokala 

förutsättningar har präglat särskilda områden. Landskapet kan även beskrivas genom att jämföra de 

lokala förutsättningarna och göra en regional jämförelse. Utifrån jämförelsen kan man beskriva 

förekomsten av likvärdiga kvaliteter och förhållanden i landskapet. 

Oavsett var ett vindkraftverk placeras i landskapet får det en visuell påverkan på landskapsbilden. 

Landskapet har stor betydelse både för kommunens identitet och för människors vardagsliv samt för 

turistnäringen och friluftslivet. Hur det påverkar landskapsbilden är beroende på hur väl 

vindkraftverket anpassas till topografin och viktiga landmärken etc. Hur mycket vindkraftverk 

påverkar landskapet beror också på vem som betraktar landskapet samt vilka relationer som den 

personen har till landskapet. 

I kommunens Kulturmiljöprogram har landskapet inom kommunen delats in i tre olika zoner med 

specifika karaktärer. 

 
Landskapets förutsättningar illustreras. Källa: Kulturmiljöprogrammet 2020 
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De tre landskapskaraktärerna i kommunen 

• Odlingslandskapet Kambrosilur  

• Tidans dalgång med Yan 

• Hökensås 

Kambrosilurlandskapet och falbygden hör till landets tidigast befolkade och brukade områden, präglat 

av åkerbruk och boskapsskötsel ända sedan forntiden. Landskapet präglas av de höglänta slätterna 

och platåbergen och ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Kambrosilurområdet R100. Detta 

landskap visar på flera sätt att människor har bott och verkat där i flera tusen år. De gamla byarna 

runt slätterna är ett tecken på att det har funnits levnads- och handelsförutsättningar och dagens 

bönder bär på ett landskapshistoriskt arv. Kambrosilurlandskapet och falbygden är ett zonerat 

landskap med flera rumsskapande element som till exempel sluttningar, åsar, trädridåer, stenmurar 

med mera Det zonerade landskapet är i regel kulturpåverkat och erbjuder relativt långa utblickar 

över jordbruksmarkerna. 

Tidans och Yans dalgång har varit en utgångspunkt för industrialisering och orternas framväxt. De 

brukade slätterna vid Tidan och Yan utgör övergångsområden mellan jordbruksbygd och skogsbygd. 

Stormansgårdarna visar på den särställning som stora jordinnehav gav. De medeltida 

stormansgårdarna låg ofta utanför byarna, i utkantsområden med god tillgång till betesmark och 

slåtterängar. Säterier, kungsgårdar och herrgårdar har sedan 1200-talet präglat miljöerna kring byarna 

och odlingslandskapet. Vattendragen och närheten till skog gav redan på 1700-talet förutsättningar 

för bildandet av bruksorter. Detta ledde också fram till bygdens industrialisering under den senare 

delen av 1800-talet. De äldsta offentliga byggnaderna, herrgårdsbyggnaderna och industrimiljöerna har 

försett Tidaholms tätort stora stadsmiljövärden. Det zonerade ålandskapet bjuder på 

mosaik/variationsrik kulturpräglad odlingsbygd med naturbeten, odlingsfält med träddungar, 

vegetationsridåer och mindre skogspartier, varierande markanvändning och blandskogsområden.  

Hökensås högplatå med skog har utgjort en av Västergötlands allmänningsskogar. Hökensås har långt 

fram i tiden varit glesbefolkad och svårforcerad. Skogslandskapet på Hökensås har utgjort en gräns 

mellan inre Västergötlands slättområden och Vättern i öster. Hökensås är en del av flera mil lång, 

böljande och skogbeklädd urbergsrygg. På dalsidorna finns mindre odlingsmarker och gårdar. Troligen 

har det mindre näringsfånget i jordarna begränsas jordbruksverksamheten. Skogsbruket har varit 

viktiga tillskott till ekonomin. Under 1700- och 1800-talen utvecklades trä- och metalhantverken i 

byarna på Hökensås. Hökensås har en prägel av storskalig skogsbygd med få och små öppna ytor 

längs vägar och intill gårdsbebyggelse, produktionsskog av gran/tall/blandskog.  

Olika typer av landskap anses ha olika förutsättningar för påverkan av vindkraft. En avgörande faktor 

är landskapets skala, grad av mänsklig påverkan samt bevarandevärden i landskapet. Skalans betydelse 

påvisar hur storleken på vindkraftverken uppfattas. I ett småskaligt landskap blir en storskalig 

vindkraftsetablering visuellt mer påtaglig. I ett storskaligt landskap med få referenser till den mänskliga 

skalan är vindkraftverken inte lika framträdande.  

Detta betyder allt som oftast att områden som inte har präglats av människan i så stor utsträckning 

eller till största delen är opåverkade kan tyckas tåla etablering av vindkraftverk bättre då det inte 

finns så tydliga storleksreferenser. Samtidigt så innebär en vindkraftsetablering i ett opåverkat område 

att det blir just påverkat, vilket gör att man ur den synvinkeln kan bedöma landskapet som känsligt 

för etableringar. Vad det gäller zonerade och tidigt brukade miljöer där den mänskliga närvaron 

under lång tid har präglat landskapet genom gårdar, alléer, hus och jordbruk kan storskaliga 
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vindkraftverk visuellt bli mer påtagliga. Därför kan dessa landskap ur denna synvinkel bedömas vara 

mindre tåliga för vindkraftsetableringar. Å andra sidan kan dessa landskap beskrivas som redan 

påverkade med flera moderna inslag och skulle på så vis kunna bedömas som lämpliga för 

vindkraftverk. I små- eller storskaligt jordbruk som redan är påverkade av människan skulle kunna 

hållas som lämpligare att kombinera med en vindkraftsutbyggnad i jämförelse med ett friluftsområde i 

ett opåverkat område. I bedömningen av var en eventuell nyetablering skulle kunna ske måste ske 

utifrån de lokala förutsättningarna, graden av påverkan samt kommunen som helhet.  I analysen 

kommer olika landskapstypers känslighet för förändringar att utredas närmare. 

 
Vy över Hökensås skogbevuxna högland. 

 
Vy över odlingslandskap. 
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Markanvändning i kommunen 

Bebyggelse 

Tidaholm är en mindre kommun med cirka 13 000 invånare och en geografisk yta om 518 

kvadratkilometer. Mellan 2010 och 2019 ökade kommunens befolkning från 12 572 till 12 846 

personer. En växande befolkning betyder ett ökat tryck på bostadsmarknaden. Kommunen tycker det 

är viktigt att utveckla och bygga vidare på den infrastruktur som finns i tätorterna och på 

landsbygden. Vid planering av landsbygden krävs alltid en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation 

och bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv. 

I Tidaholms kommun räknas, utöver centralorten Tidaholm, Ekedalen och Madängsholm som 

tätorter. Som småorter definieras enligt befolkningsstatistik från 2015 Baltak, Dimbo-Ottravad, 

Folkabo/Valstad, Fröjered, Gälleberg och Kungslena. 

Kommunen har stora naturmässigt stora skillnader och är kuperad. Inom kommunen finns det både 

platåberg, slättlandskap och skog. Även om de flesta invånare bor i tätorten är i stort sett hela 

kommunen bebyggd med bostäder, gårdar eller fritidshus.  

 
Planförslag med planerad och långsiktig utveckling från kommunens översiktsplan 2030 samt kartbild som med 

orange prickar visar bostadshus i kommunen. 
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Naturmiljöer 

Riksintresse naturmiljö 

Områden av riksintresse för naturvård skyddas av 3 kap 6§ MB och representerar huvuddragen i 

svensk natur och visar mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv och ska skyddas från påtaglig 

skada. Följande riksintressen för naturvård finns inom kommunen: 

Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget  

Riksintresset innefattar ett stort område som löper över kommungränsen mot Falköpings kommun. 

Området består av de fyra östliga platåbergen Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och 

Gisseberget på Falbygden. Falbygdens platåberg med omgivningar har mycket höga naturvärden, 

framför allt genom den stora variation av naturtyper som finns i området. 

Djupasjön  

Riksintresset Djupasjön ligger i Tidaholms kommun och utgörs av en myr vid Djupasjön. Myren utgör 

en ovanlig typ av rikkärr med rik flora. 

Kobonäs-Orleka  

Området, som sträcker sig längs Tidan mellan Tidaholms tätort och Fröjered, utgörs av ett 

representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och förekomst av slagna sötvattenstrandängar, 

betade mader och naturbetesmarker. 

Lammevadskärret  

Lammevadskärret i Tidaholms kommun är ett botaniskt värdefullt, soligent kalkkärr med källor 

omgivet av jordbruksmark. 

Vättaksplatån  

Området utgörs av ett isälvsdelta avsatt i issjö och präglas av en särpräglad topografi med branta 

sluttningar och stora nivåskillnader. Deltat vid Vättak är ett av de största i Skaraborg. 

Svedmon – Hökensås  

Riksintresset är beläget i kommunerna Hjo, Tidaholm och Habo, och innefattar delar av 

urbergsplatån Hökensås samt ett stråk av Sydsveriges största sand- och grusavlagringar nedanför 

denna. Området innehåller ett stort antal gölar och mindre sjöar samt värdefulla våtmarkskomplex. 

Baremosse  

Riksintresset är beläget i Tidaholms samt Habos och Mullsjös kommuner. Baremosse och den 

intilliggande Möjamossen bildar ett stort myrkomplex och är belägna i ett höglänt område på 

vattendelaren mellan Tidans och Vätterns dräneringsområden. Baremosse ingår i ett Natura-2000 

området Baremosse (fågeldirektivet samt art och habitatdirektivet). 
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Natura 2000-områden  

I Tidaholms kommun finns idag 13 stycken Natura 2000-områden. Till varje område finns en 

bevarandeplan. I kommunens Naturvårdsprogram finns mer omfattande beskrivning av respektive 

Natura 2000-område. 

1. Baremosse   

2. Gorsan Valstad   

3. Lammevadskärret  

4. Grimmestorp   

5. Gunniltorp   

6. Ettak strömmar   

7. Vitgölen-Tjäremossen   

8. Djupasjön   

9. Vättak Kungsgården   

10. Gullerstorp   

11. Huvudshemmet    

12. Havssjöberg   

13. Eldslyckan-Kobonäs 

Naturreservat 

Naturreservat bildas av Länsstyrelsen eller av enskilda kommuner i syfte är att bevara de specifika 

och värdefulla naturområdena. I kommunen finns 12 stycken naturreservat. Inför en eventuell 

etablering av vindkraft vid eller i närheten av ett naturreservat ska alltid en tidig kontakt tas med 

Länsstyrelsens naturvårdsenhet.  

1. Aplagårdsskogen 

2. Hökensås 

3. Gunnilstorp 

4. Ekedalen Varv bokskog 

5. Lammevadskärret 

6. Hyltan 

7. Ettaks strömmar  

8. Gorsan 

9. Brokvarn 

10. Baremosse 

11. Grimmestorp 

12. Lena borg 

 

Tyst område 

I länsstyrelsens rapport ”Tysta områden i Västra Götalands län” definieras ett tyst område som ett 

område med en ekvivalent ljudtrycksnivå understigande 30 dBA från olika typer av samhällsbuller. I 

Tidaholms kommun utgör delar av Hökensås ett sådant utpekat tyst område. Stora delar av 

Hökensås är idag en allmänning och omfattas av både riksintresse för naturvård och riksintresse för 

friluftslivet. Sammantaget utgör det tysta området på Hökensås en värdefull tillgång och ska därför tas 

till vara och skyddas vid exploatering.  
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Friluftsliv och turism 

Hökensås, riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv 

Hökensås utgör riksintresse för friluftsliv, (FO20) enligt 3 kap. 6 § MB. Hökensås har stor betydelse 

för människors utevistelse och friluftsliv. Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, 

Habo, Hjo och Mullsjö kommuner med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed 

berikande upplevelser. Hökensåsområdet har en mycket omväxlande natur med ett 50-tal sjöar och 

tjärnar med klart och rent vatten där bad- och fiskemöjligheter finns i flera av sjöarna. I området finns 

älg, rådjur och flera fågelarter som är beroende av ostörd natur, till exempel knipa, pärluggla, tjäder 

och orre. Friluftsaktiviteter som erbjuds inkluderar bland annat naturupplevelser, vandring, 

längdåkning, kanot, jakt, fågelskådning samt bär- och svampplockning. Bland anläggningar och 

anordningar i området kan nämnas semesterby med husvagnscamping 

Hökensås ingår även i ett större område med stora natur- och kulturvärden som sträcker sig från 

Vättern och hela Hökensåsområdet vilket utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det är 

framför allt turismens och det rörliga friluftslivets intressen som särskilt ska beaktas vid bedömning av 

eventuella exploateringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbilden visar särskilt värdefulla naturområden, Natura 2000- och riksintresseområden  

samt Hökensås friluftsområde. 
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Fåglar och fladdermöss  

Vindkraftsverks påverkan på växt- och djurliv kan ha både direkta och indirekta effekter. En 

vindkraftsanläggning kan medföra lokala eller regionala effekter beroende på storleken av 

anläggningen och tillkommande förändring i form av nya vägar etcetera För kommunens del berör 

riskerna främst djurarter knutna till skog, våtmarker, sjöar och vattendrag.  

Flera studier har gjorts som hanterar vindkraftverkens påverkan på fåglar och fladdermöss. men även 

på däggdjur. Rapporterna ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss” (Naturvårdsverket 

2017) och ”Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur” (Naturvårdsverket 2012) har sammanställt 

internationell och svensk forskning. I den senaste rapporten ingår även uppföljning från befintliga 

vindkraftsanläggningar. Utifrån rapporterna går det att härleda att vindkraftens påverkan och 

störningar på djur- och fågellivet kan främst delas in i:  

✓ störning och barriäreffekt  

✓ dödlighet genom kollisioner (gäller främst fåglar och fladdermöss)  

✓ habitatsförlust  

✓ ändring i naturtypers struktur och funktion.  

Studier visar att vindkraftverk generellt sätt utgör ett större problem för fladdermöss än för fåglar 

eftersom fladdermöss attraheras till vindkraftverk i samband med födosökandet då vindkraftverk kan 

dra insekter till sig.  

Detta är en stor och viktig skillnad jämfört med fåglar som i första hand undviker verken.  

En annan identifierad risk är att flyttande fladdermöss vid förflyttning riskerar att kollidera med en 

vindkraftsanläggning som ligger i flyttningsstråket. Fladdermuspopulationer är känsliga för 

förändringar. Att vindkraften utgör ett stort problem för fladdermöss beror dels på att fler 

fladdermöss dödas, dels på att dödligheten koncentreras till några få arter som därmed riskerar att 

påverkas kraftigt. Dessa arter är främst de som rör sig och jagar över trädtoppshöjd. En annan del i 

sårbarheten hos fladdermöss ligger i att de endast får en unge per år. En lägre reproduktionstakt gör 

arten mer sårbar. 

Eftersom ansamling av insekter kring vindkraftverken kan vara en viktig orsak till jakt nära 

rotorbladen kan man också tänka sig åtgärder för att minska mängden flygande insekter runt verken. 

Forskning från 2020 visar på att ansamlingen av insekter kan minska om lampan är tänd kortare tid 

per minut än nuvarande blinkregim (Naturvårdsverket, 2020).  

Enligt Länsstyrelsens rapport 2008:90 (Fladdermöss i Marks, Falköpings och Skövde kommuner) finns 

det fem fladdermusarter i Kungslena by. I övrigt har kommunen ingen kunskap om var eventuella 

populationer av fladdermöss finns eller var flygstråken går. Det saknas också en samlad 

dokumentation på storleken av fladdermuspopulationerna i Sverige och därför kan man inte göra 

några tillförlitliga beräkningar av hur vindkraftdödligheten påverkar bestånden.  

Fåglar, djur och insekter trivs i områden med rik fauna samt i orörda naturer. Särskilt i områden med 

sjöar, vattendrag och våtmarker. Vattenmiljöerna erbjuder goda livsbetingelser för en rad olika 

fågelarter. I naturreservat och Natura 2000-områden är det inte ovanligt att sällsynta eller hotade 

fågelarter vistas. Vid Gimmenesjön samt vid våtmarken norr om reningsverket i Tidaholms tätort 

finns rastplatser och häckningslokaler för fåglar. Våtmarken vid reningsverket ingår i ett större 

Natura 2000 område och ingår i ett större riksintresseområde för natur. 
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Yandalen, Tidandalen och Ösandalen utgör ledlinjer för flyttande fåglar. Termikflyttande fåglar som 

tranor och stora rovfåglar förflyttar sig oftast med hjälp av uppvindar vid sluttningar som till exempel 

vid Varvsbergets, Gerumbergets och Hökenås sluttningar. 

Vad gäller fåglar visar resultat om påverkan på deras livsmiljö, undvikande och störning från 

vindkraftverk att det är stor variation mellan olika arter. Hur mycket fåglarna påverkas är också 

beroende av vilket område och vilka miljöer man studerar.  

En generell slutsats är att allmänt sett förefaller fåglarna i mindre utsträckning uppvisa undvikande 

beteenden under häckningstid än under övriga delar av året. Med hänvisning till rådande kunskapsnivå 

och 2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) bör till exempel en skyddszon på minst 1 kilometer 

tillämpas kring häckningssjöar, våtmarker och fiskevatten. Dödligheten är generellt högre för fåglar 

som vistas i ett område under längre tid som under häckning, övervintring eller rastning under 

flyttningstid.  

De allra flesta fåglar som dödas av vindkraftverk är vanliga småfåglar. Rovfåglar, måsar, trutar och 

hönsfåglar dödas dock i högre omfattning än förväntat i förhållande till populationsstorlekarna. 

Förhållandevis få svanar, gäss och tranor förolyckas, troligen eftersom dessa grupper uppvisar starka 

undvikandebeteenden.  

Kommunen tar inte ställning till exakt placering av verk inom områden som pekas ut som nya 

vindkraftsområden. Vid eventuell vindkraftsetablering ska verksamhetsutövaren tidigt kontakta 

Länsstyrelsen så att särskild hänsyn tas till fåglarnas häckningsplatser och sträckningsvägar. 

Förekomster av fladdermöss, fåglar samt annat växt- och djurliv och risker för negativ påverkan ska 

redovisas i en MKB till tillsynsmyndigheten vid prövningen av en vindkraftsetablering i respektive 

vindkraftsområde. 
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Kulturmiljöer 

Kulturmiljöer visar på hur miljön har formats genom tiderna och omfattar allt från isolerade mindre 

platser till vidsträckta storskaliga landskap. Riksantikvarieämbetet pekar ut områden av riksintresse 

för kulturmiljövården och skyddas av 3, 4 kap MB. Dessa områden ska beaktas i den kommunala 

fysiska planeringen och i beslut som berör markanvändningen. Riksintresseområden visar spår efter 

mänsklig aktivitet som pågått sedan stenålder och som tillsammans skapar en miljö med möjligheter 

att läsa av ett landskaps historia. I kommunen finns det gott om kulturmiljöer vilket 

Kulturmiljöprogrammet från 2020 vittnar om. 

Riksintressen för kulturmiljö  

I kommunen finns följande riksintressen för kulturmiljö:  

Kambrosilurområdet (R 100)  

Kambrosilurområdet kring de västgötska platåbergen. Sen stenåldern har människor brukar jorden 

kring de västgötska platåbergen. Landskapet visar spår från stenålder till 1700- och 1800-talets agrara 

revolution. Området har utgjort en bas för den medeltida stadsbildning vars fortsatta utveckling 

präglades av järnvägens tillkomst. I Dimbo-Ottravad finns länets största höggravfält och i 

odlingslandskapet kring Kungslena-Varv kan man avläsa historien bland lämningarna efter folkungarnas 

Lenaborg och platsen för slaget vid Lena 1208, Kungslena medeltida kyrka och översteboställe är 

uppförda av sten från Lenaborg. I området finns också lämningar efter alun- och kalkbruk. 

Hömb-Kavlås (R 51)  

Herrgårdslandskapet kring Kavlås, ett säteri med medeltida ursprung, som på ett mycket tydligt sätt 

speglar godssystemets ekonomiska och sociala struktur från 1700-talet. Vägar och alléer visar på tidig 

och betydande infrastruktur. Hömbs by med omgivande torpbyggnader visar spår från medeltiden. 

Här har människor levt och verkat under mycket lång tid. 

Suntak (R 53)  

Suntaks bymiljö med representativ bebyggelse från järnåldern till 1800-talets gårdsflyttningar. Från 

1100-talet med den gamla romanska kyrkan till en bebyggelseutveckling från järnåldern fram till 1800-

talets gårdsutflyttningar visar områden en för länet representativ bebyggelseutveckling. I området 

finns både gravfält med 70 anläggningar från järnåldern, Storegården från 1817 och Mariebergs 

herrgård med mangårdsbyggnad från 1841som representerar en regional byggnadstradition från tiden 

före laga skiftet. 

Kymbo tall (R 55) 

Kymbo tall, fornlämningsmiljö med ett av landets största hålvägssystem. Kommunikations- och 

fornlämningsmiljö med ett av landets största system av hålvägar. Sammanlagt finns det 35 hålvägar i 

Kymbo tall med i bredd med en sammanlagd längd av två mil. 
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Landskapsbildsskydd  

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte återfinns i miljöbalken (MB). 

Landskapsbildskyddet har gradvis ersätts med andra skyddsformer. Dock kvarstår vissa bestämmelser 

i landskapsskyddsområdena. Varje landskapsområde är unikt och har särskilda föreskrifter som ska 

kontrolleras av tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken. Syftet med skyddet är att skydda stora 

områden från förändring eller påverkan som förstör dess samlade värde. Landskapsbildsskydd finns i 

västra delen av kommunen, bland annat kring Varvsberget som också ligger inom riksintresse för 

kulturmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbilden visar särskilt värdefulla kulturmiljöområden och byggnadsminnen. 
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Byggnadsminnen  

Kyrkor och begravningsplatser är exempel på byggnadsminnen värda att bevara. Även andra 

byggnader kan vara skyddade av kulturmiljölagen. Alla förändringar vid eller i närheten av ett 

byggnadsminne kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Alla byggnadsminnen ska vårdas och underhållas så 

att deras kulturhistoriska värde inte minskas.  

I kommunen finns följande byggnadsminnen:  

1. Kavlås slott, beläget i riksintresseområdet Hömb-Kavlås (R 51). 

2. Kungslena Bosgård, beläget i riksintresseområdet Kambrosilurområdet (R 100). 

3. Suntak gamla kyrka (statligt), beläget i Suntak vid Kambrosilurområdet (R 100). 

4. Ordenshuset Logen 204 Vulcan, beläget i Tidaholm tätort. 

Kavlås slott                     Suntak gamla kyrka 

Kungslena Bosgård                     Ordenshuset Logen 204 Vulcan 
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Kulturlandskapet  

I Kulturmiljöprogrammet beskrivs närmare hur kommunen utgör en gränsbygd mellan 

falbygdslandskap och skogsland. Mötet mellan landskapets olika förutsättningar skapar en väst-östlig 

gränslinje inom kommunen, med Falbygdens bördiga högslätt i väster och Hökensås skogbevuxna 

högland i öster. I mötet däremellan löper ån Tidan och biflödet Yan som kommer från Hökensås. 

 
Framsida Kulturmiljöprogrammet, antaget 2020. 

Försvarsintressen och infrastruktur 

Totalförsvaret 

Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall 

redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält 

och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet.  

I Tidaholms kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Inom kommunen kan de 

riksintressen som inte redovisas öppet framför allt påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt 

så som master och vindkraftverk. Hela kommunens yta är därför samrådsområde för objekt högre än 

20 m utanför, och högre än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse (enligt Lantmäteriets översiktskarta 

i skala 1:250 000). Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till 

Försvarsmakten. 

Kommunikationer, vägar 

Riksintresse kommunikationer (3 kap. 8 § MB) Trafikverket är den myndighet som pekar ut områden 

av riksintresse för kommunikationer för alla trafikslag enligt 3 kap. i miljöbalken. Riksintresseområden 

för anläggningar för kommunikationer ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Inom Tidaholms kommun är väg 26 och 

väg 47 av nationell betydelse och har utpekats som riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. För 

dessa vägar gäller ett utökat byggnadsförbud till 30 meter. I vindbruksplanen har ett säkerhetsavstånd 

om 300 meter tillämpats.  

  

218



Sida 39 av 67 

Vindbruk 

Riksintresse vindbruk (3 kap. 8 § MB) Vindkraften har identifierats som en viktig energikälla för att 

uppnå Sveriges målsättningar om förnybar energi. Riksintresse för vindbruk avser ett område som av 

Energimyndigheten bedömts som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft med hänsyn till 

bland annat medelvinden i området. Utpekade riksintresseområden ger möjlighet till storskaliga 

etableringar av vindkraft och innebär ett rationellt anspråk på mark- och vattenområden med ett 

långsiktigt hållbarhetsperspektiv.  

I Tidaholms kommun finns ett område utpekat som riksintresse energiproduktion vindkraft enligt 3 

kap 8 § miljöbalken. Området är beläget nordväst i kommunen och delas med Falköpings kommun 

där det innefattar bland annat Gerumsberget och Plantaberget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbilden visar riksintressen för kommunikationer (blålila linjer inom kommunen),  

vindbruk (lilafärgat område vid kommunens västra gräns mot Falköpings kommun) samt  

totalförsvaret (gula och blå skrafferade ytor). 
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Nationella och regionala miljömål  

De nationella och regionala miljömålen har följande delmål: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Hav i balans, levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

Riksdagen antog 2018 ett klimatpolitiskt ramverk med nya klimatmål, en klimatlag och ett 

klimatpoliskt råd. Sverige ska senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären. Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion.  

Det finns också en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion av vindel, varav 20 TWh 

på land och 10 TWh till havs, som riksdagen antog 2009. Det är framförallt följande miljömål som 

berör vindkraftverk.  

Miljömålen 1 Begränsad klimatpåverkan, 2 Frisk luft och 3 Bara naturlig försurning. De tre nämnda 

miljömålen har att göra med luftutsläpp i samband med omvandling av energi med fossilt ursprung. 

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för en 

hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med den nationella strategin är att utveckla planeringsprocessen 

för den landbaserade vindkraften. De senaste åren har det gjorts en kraftig utbyggnad av vindkraft i 

Sverige. Intresset att bygga vindkraftverk har ökat mycket tack vare en snabb teknikutveckling och 

kraftigt sjunkande kostnader för vindkraften. På den avreglerade elmarknaden är det framför allt 

marknadsekonomiska incitament som styr var utbyggnaden sker, snarare än var det är 

samhällsekonomiskt fördelaktigt på längre sikt.  

Med hjälp av den nationella strategin ska förutsättningarna för energiomställningen stärkas genom att 

ta fram kriterier så att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett långsiktigt hållbart sätt. En 

viktig fråga för en hållbar vindkraftsutbyggnad handlar om att utbyggnaden i allt högre grad fördelas på 

ett lämpligt sätt över landet. Med den nationella strategin är det tänkt att utbyggnaden ska ske utifrån 

ett elförsörjningsperspektiv och medhänsyn till andra markanvändnings- och samhällsintressen. 

Strategin ska bidra till att en framtida utbyggnad sker där den kommer att behövas mest och föreslår 

en fördelning av vindkraftverk regionalt utifrån elförsörjningsperspektivet och med hänsyn till 

markanvändningsintressen och samhällsintressen. Länsstyrelsen kommer utifrån den nationella 

strategin specificera och göra mer noggranna analyser på regional nivå. Initialt är det i Värmlands län 

och Västra Götalands län som behovet bedöms vara som störst att tillskapa verk för att säkra 

energiförsörjningen. 
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Kommunala miljömål och styrdokument 

Översiktsplan 2030 

I kommunens översiktsplan beskrivs en av kommunens övergripande strategi, vilken innebär att 

energiförbrukningen till större delen tryggas genom bioenergi, sol, vind och vatten.  

I Tidaholms kommun finns ett utpekat område för riksintresse energiproduktion, vindbruk vid 

kommunens gräns mot Falköping. Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är 

särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Riksintresset för energiproduktion, vindbruk sammanfaller delvis med riksintresse för kulturmiljövård 

och naturvård. Vid en avvägning mellan de olika intressena är kommunens intention att riksintresse 

för kulturmiljövård och naturvård prioriteras, då dessa bedöms vara mer platsspecifika. 

Koldioxidbudget och strategisk handlingsplan Tidaholms kommun 

Kommunen antog en koldioxidbudget år 2021 vilken beskriver att allaverksamheter inklusive den 

kommunala verksamheten samt invånarna behöver minska sina utsläpp med 14 % per år för att ta sin 

del av ansvaret för minskade utsläpp enligt Parisavtalet.  

För att nå målen räcker det inte med att vänta på energieffektivare teknik och mer förnyelsebar 

energi. Men ett steg som leder mot en hållbar utveckling är att både kommunen, näringslivet och 

civilsamhället övergår från fossildrivna transporter och processer till en förnyelsebar 

energiförsörjning.  

Strategisk plan och budget 2022 – 2024  

I kommunens strategiska plan och budget beskrivs det kommunala arbetet och valda prioriteringar 

för att uppnå antagna politiska mål och ambitioner. De strategiska målen ska skapa förutsättningar för 

det goda livet och baseras på FN:s globala utvecklingsmål och Agenda 2030. Ett av de strategiska 

målen: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

För att kommunens ska utvecklas till ett mer hållbart samhälle ska ett av flera strategiska mål uppnås. 

Ett av målen innebär att kommunen och hela regionen ska vara fossiloberoende 2030 samt att det 

inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. 

 
Illustration av Sveriges nationella miljömål. 
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3. ANALYS OCH AVGRÄNSNING AV 

VINDKRAFTSOMRÅDEN 
Del 3 syftar till att beskriva hur den initiala analysen har gått till och vidare hur urvalet av de 

prioriterade områdena som kommunen föreslår som möjliga vindbruksområden. 

Respektive steg i analysen beskrivs och illustreras med kartbilder. 

Analysmetod 

Analysen baseras på att väga samman nationella, kommunala och allmänna intressen.  

Det initiala arbetet med vindbruksplanen utgick från ett antal ställningstaganden att ha ett 

hänsynsavstånd till bostäder samt att undvara riksintresseområden.  

Till en börja studerades beslut om olika hänsynsavstånd till bostäder i olika kommuners 

vindbruksplaner.  

Då höjden på vindkraftverk gradvis har ökat från 25 meter på 1980-talet till dagens drygt 200 meter 

studerades både äldre och nyligen antagna vindbruksplaner. Jämförelsestudien mellan kommunernas 

vindbruksplaner visade att hänsynsavståndet till bostäder varierade mellan 400 och 1000 meter.   

I kommunens vindbruksplan som antogs 2010 har man bestämt ett hänsynsavstånd om 500 meter 

vilket man bedömde behövde utökas då större verk har en annan påverkan än de äldre och befintliga 

verken. De geografiska analyserna inleddes med att pröva olika hänsynsavstånd till samtliga 

bostadshus inom kommunen. De geografiska analyserna resulterade i att ett hänsynsavstånd om  

1000 meter var rimligt att pröva.  

Steg 1 i analysen utgjordes således av att identifiera möjliga områden för vindkraftverk utifrån följande 

parametrar: 

✓ Avstånd till bostäder, 1000 meter  

✓ Minsta yta för nytt vindbruksområde, 1 km2 
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Kartbilden t.v. visar cirklar med en radie om 1000 meter runt bostäderna i kommunen. Kartbilden t.h. visar de 

svarta ytorna är de ytor som kvarstod efter steg 1. De grön- och orangemarkerade ytorna studeras närmare i 

nästa steg. 

Steg 1 i analysen utvisade 18 ytor för vindkraft. Man bedömer att större och färre områden utgör en 

effektivare användning av mark och infrastruktur och bör prioriteras framför fler och mindre 

vindkraftsområden.  

Enligt Boverket beräknas ytbehovet för en vindkraftspark till 0,1 till 0,2 km2 per megawatt beroende 

på hur terrängen ser ut. I ett område med stora höjdvariationer kan verken stå tätare. En 200 MW 

vindkraftspark har ett ytbehov på 20 – 40 km2. (Vindkraftshandboken, Planering och prövning av 

vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, 2012.)  

De vindkraftverk som i skrivande stund projekteras i Ryfors, Mullsjö kommun har en effekt på 3 MW 

och beräknas behöva cirka 0,5 km2 per verk. Vindkraftsområdet Anneberg i Tidaholms kommun har 

ett projekteringsområde som är 1,65 km2 och är projekterat för fem vindkraftverk. De tre verk som 

är uppförda i Anneberg upptar en yta om 1 km2.  

Om en verksamhetsutövare ska man uppföra nya vindkraftverk behövs det i de flesta fall fler än ett 

verk i ett vindkraftsområde för att det ska bli lönsamt. Därför har en nedre gräns om 1 km2 fått bli 

en avgörande parameter i analysen och låtit utesluta ytor mindre än 1 km2 inför steg 2.  

Undantaget utgörs av det minsta kvarstående lilla området som ligger i anslutning till en befintlig 

vindkraftspark, Velinga vindkraftpark. Utgående vindbruksområde med Velinga vindkraftspark 

markeras med blå streckad linje. 
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Steg 1 i analysen resulterade i att prioriterade områden i den befintliga vindbruksplanen från 2010, 

utgår då ett hänsynsavstånd om 1000 meter släcker ut dessa ytor.  

Nedan beskrivs vindkraftverk som är uppförda eller har tillstånd i prioriterade områden i gällande 

vindbruksplan från 2010. 

Område 1A,1B,1C 

I område 1 A finns tillstånd att uppföra tre vindkraftverk. Verksamheten har fått beviljat förlängd 

igångsättningstid till och med 28 februari 2023. Tillståndet är tidsbegränsat till trettio år räknat från 

det att verksamheten tagits i anspråk.  

I område 1B finns tre vindkraftverk uppförda. 

I område 1 C finns tillstånd att uppföra högst fyra vindkraftverk. Verksamheten har fått beviljat 

förlängd igångsättningstid till och med 28 februari 2023. Tillståndet är tidsbegränsat till trettio år 

räknat från det att verksamheten tagits i drift.  

Område 2 

Inom området finns inga vindkraftverk uppförda och inga pågående processer för att uppföra 

vindkraftverk. 

Område 3 

I område 3 finns tre vindkraftverk uppförda (Råmmarehemmet). Tillståndet gäller 35 år från det att 

tillståndet vann laga kraft. 

I område 3 pågår ett vindkraftsprojekt med 12 vindkraftverk, Velinga. Vindkraftsparken har fått 

förlängd igångsättningstid till och med 10 oktober 2027. Tillståndet gäller 35 år från det att tillståndet 

vann laga kraft. 

De vindkraftverk som är uppförda kan bedriva 

verksamhet tills det att tillståndet inte längre 

gäller.  

För de vindkraftverk som inte är uppförda men 

har tillstånd inom ett visst område måste prövas 

på nytt efter igångsättningstidens slutdatum. Om 

nya vindkraftverk avses uppföras inom samma 

område efter igångsättningstidens datum ska 

dessa prövas mot då gällande vindbruksplan och 

rådande lagstiftning. 

Om vindkraftverken uppförs inom 

igångsättningstiden påverkas de inte av att 

prioriterade områden tas bort då de har 

lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken. 

 

 

 

 

 

Kartbilden visar prioriterade områden i gällande 

vindbruksplan från 2010. 
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Steg 2 i analysen utgjordes av att identifiera möjliga områden för vindkraftverk utifrån följande 

parametrar: 

✓ Ingen vindkraft inom skyddade områden som naturreservat, Natura 2000-områden eller 

inom områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, och friluftsliv/rörligt friluftsliv 

eller i närheten av utpekat byggnadsminne 

✓ Avstånd till statliga vägar och vattendrag, 300 meter  

✓ Vindkartering från vinddata, NEWA, 7,5 m/s på 150 meters höjd  

✓ Kända flyttstråk för fåglar 

 
Kartbilden visar de svarta ytor som kvarstod efter steg 1. De svarta ytor som tangerar kommungränsen och 

som har markerats med grön kantlinje ligger inom riksintresseområde och kommer att utgå. Betydelsefulla 

vägar och Tidan har ett hänsynsavstånd om 300 meter.  

Riksintressen som naturvård, kulturmiljövård, och friluftsliv, utpekat tyst område på Hökensås, Försvarets 

intresseområden samt byggnadsminnen illustreras i kartbilden.  
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Steg 2 i analysen kommer flera av de större ytorna utgått då de är inom ett riksintresseområde 

kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv eller rörligt friluftsliv. Den största ytan i öster påverkades också 

av ett utpekat område för ett så kallat ”tyst område”. Samma område påverkades av hänsynsavstånd 

till flertalet sjöar på Hökensås.  

I kommunen är riksväg 26, riksväg 47 samt väg 193 utpekade som vägar med nationellt intresse.  

Ingen av de större utpekade vägarna berördes i detta analyssteg. Dock påverkar sjöarna på Hökensås 

och motiverar än ännu mer borttagandet av potentiella vindbruksområden på Hökensås. De orange 

ytorna som understiger 1 km2 kommer att utgå. Undantaget är en liten orangemarkerad yta som 

tangerar ett redan befintligt vindbruksområde på Hökensås. 

 
Kartbilden visar var i kommunen det finns goda vindförhållanden på en höjd om 150 meter samt flyttstråk för 

fåglar. Kartbilden visar även riksintresseområde för vindkraft och utredningsområden för vindkraft. De tre ytor 

som kvarstår har en area om 2.40 km2, 0.30 km2 respektive 2.43 km2.  
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I kartbilden på föregående sida visas röda områden med årsmedelvindar på 7,5 m/s vilket räknas som 

goda vindförhållanden. Flyttstråken för fåglar illustreras också i kartbilden. Det mittersta flyttstråket 

är det som kommer närmast en möjlig yta för vindkraftverk i norra delen av kommunen.  

När Energimyndigheten 2013 pekade ut områden av riksintresse för vindkraft inkluderades endast 

områden med en årsmedelvind på 7,2 meter per sekund på 100 meters höjd. Det är därför som det 

är mest intressant att presentera bilden med goda vindförhållanden på 150 meters höjd. Den 

nordligaste ytan ligger till större delen i ett område där det på 150 meters höjd råder goda 

vindförhållanden. Vindmätningar på 200 meters höjd visar att det finns goda vindförhållanden i hela 

kommunen. En kartbild som illustrerar årsmedelvindar om 7,5 m/s skulle således färga hela 

kommunen med ett rött lager.  

 

Steg 3 i analysen utgjordes av att närmare studera förhållandena i vart och ett av de tre återstående 

ytorna. Ytorna zoomas in och studeras mer i detalj med start i den nordligaste delen av kommunen. 

 
Kartbilden visar den nordligaste ytan nordost om Tidaholms tätort. 

 

Den nordligaste ytan är 2,40 km2 och ligger cirka 2 km nordväst om Tidaholms tätort.  

Den norra delen av ytan ligger inom totalförsvarets riksintresseområde men utanför hänsynsområdet 

för ån Tidan. En del mindre våtmarker berörs och eventuell påverkan får utredas av 

verksamhetsutövaren som söker tillstånd.  
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Kartbilden visar de två sydligaste ytorna i trakterna kring Velinga och sydväst om Bredsjön. 

De två sydligaste ytorna påverkar inget riksintresse och ligger delvis inom ett område som pekades 

ut i den befintliga vindbruksplanen. Den minsta ytan är 0,3 km2, tangerar en våtmark och ligger vid 

Velinga vindbrukspark. 

Den sydligaste ytan är 2,43 km2, tangerat ett hänsynsområde till en mindre sjö och berör våtmarker i 

den allra sydligaste delen av ytan.  

Inom den största ytan av de två sydligaste ytorna finns våtmarksområden.  

Att värna om våtmarker ingår i de 16 nationella miljökvalitetsmålen, Myllrande våtmarker. 

Våtmarkernas värden beskrivs även i Naturvårdsprogrammet. Enligt Naturvårds-programmet finns 

där höga värden knutna till våtmarkerna och utgör ett område där många våtmarksfåglar rastar under 

flyttningen. Trots att delar av ytorna sammanfaller med våtmarksområden bedömer kommunen att 

de skulle kunna utgöra potentiella områden för vindbruk då de kvarstod efter de tidigare analysstegen 

med de viktigaste parametrarna. 
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Steg 4 består i att beskriva den landskapstyp som de kvarstående ytorna är placerade inom. 

Avgränsningen av landskapstyperna baseras på kartunderlaget från Kulturmiljöprogrammet. 

Övergången mellan olika landskapstyper sker succesivt i området och en tydlig gräns går egentligen 

inte att utläsa i landskapet.   

 

Kartbilden visar en schematisk indelning med de olika Landskapstyperna Odlingslandskapet Kambrosilur, Tidans 

dalgång med Yan samt Hökensås inom kommunen. 
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Kartbilden visar att den nordligaste ytan är placerad i mellanbygden som även kallas Tidans dalgång 

med Yan i Kulturmiljöprogrammet. Denna landskapskaraktär innehåller både jordbruksområden med 

betesfält, odlingsfält och åkerholmar, skogsområden och mindre historiska byar och kulturmiljöer.  

Landskapskaraktärens uppbrutenhet, variation och kuperade terräng kan med rätt placering 

kombineras med ett antal vindkraftverk utan att förstöra befintliga värden. Innan tillstånd ges ska 

lokala förstudier och visualiseringar påvisa att nyckelkaraktärer som kulturhistoriska miljöer och 

byggnader inte påverkas i en omfattning som tar bort dess specifika kvaliteter. Vidare ska en eventuell 

vindkraftsetablering placeras så att de inte utgör någon ekologisk störning eller påverkar djurlivet 

negativt. Med en noga vald placering är bedömningen att mellanbygden kan tåla en 

vindbruksetablering. 

De två sydligaste ytorna är enligt kartbilden placerade i landskapskaraktären Hökensås som utgörs av 

en högplatå med gran-, tall- och lövskogar. På sluttningarna av Hökensås finns det få mindre 

odlingsmarker och gårdar. Landskapstypen utgörs av en storskalig och enhetlig skogkaraktär.   

Landskapskaraktärens stora skala med få referensobjekt gör att upplevelsen av vindkraftverken tonas 

ner. Stora områden är orörda i Hökensås. Med hänsyn till landskapets karaktär bör en etablering ske 

i anslutning till redan befintliga vindbruksområden. Etablering kan även ske i anslutning till de stråk där 

landskapet redan är påverkat av tekniska anläggningar som kraftledningstråk eller i anslutning till 

vägar. Kommunens bedömning är att Hökensås kan tåla en vindbruksplacering. 

 

 

 

 
Vy tagen i landskapet med typiska landskapselement i Tidans dalgång. 
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4. FÖRSLAG TILL VINDBRUKSPLAN 
Grundläggande planeringsprinciper  

Kommunens vindbruksplan är avsedd som vägledning inför ansökan om etablering av enstaka 

vindkraftverk såväl som större vindparker. Planen utgör ett underlag för individuella prövningar och 

beslut.  

Huvudprincipen för placering av vindkraftverk är att det ska vara inga eller få motstående intressen 

samt att ett avstånd om 1000 meter till närmsta bostadshus ska finnas om inte flera fastighetsägare är 

eniga om att uppföra ett verk med kortare hänsynsavstånd. Om det planerade verkets höjd 

understiger 250 meter kan ett hänsynsavstånd som motsvarar 4 gånger verkets totalhöjd godtas. 

En etablering av vindkraftverk är inte en självklar rättighet för en markägare utan måste avvägas mot 

andra intressen. Om en etablering av vindkraftverk föreslås ska alltid lämpligheten utredas utifrån de 

lokala och aktuella förutsättningarna. 

Vid etablering inom riksintresseområde för totalförsvaret krävs tidiga samråd med berörd part. 

 

 
Vindkraftverk i närheten av Dimbo.  
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Möjliga områden 

De områden som utpekats som Möjliga områden för vindkraftsetableringar har goda 

vindenergiförutsättningar och få eller inga motstående allmänna intressen.  

 

Det är av högsta prioritet att storskaliga verk placeras i Möjliga områden.  

Det är endast i möjliga områden som sammanhållna grupper av storskaliga verk kommer att tillåtas. 

Enstaka verk tillåts uppföras inom Möjliga områden och bör helst uppföras i anslutning till en befintlig 

grupp av vindkraftverk.  

 

Mindre lämpliga områden 

Inom områden som kommunen anger som Mindre lämpliga områden ska en återhållsam inställning 

hållas till vindkraftsetableringar. Det måste finnas särskilda skäl till etablering av vindkraft inom 

området.  

Undantagsvis kan kommunen ge tillstånd där förutsättningar bedöms som goda och om intrånget i 

miljön bedöms som ringa. Till exempel kan verk tillåtas i Mindre lämpligt område om det uppförs i 

anslutning till befintlig grupp av verk vilka i sin tur är placerade inom ett av de möjliga områdena. 

Inom områden som anges som Mindre lämpliga kan kommunen undantagsvis tillåta samstämmiga 

fastighetsägare att göra avsteg från föreskrivet respektavstånd om 4 gånger verkets höjd. En eller 

flera fastighetsägare ska i undantagsfall kunna uppföra så kallade gårdsverk eller miniverk där det inte 

påverkar något annat än närheten till det egna bostadshuset. 

 

Olämpliga områden 

Tidaholms kommun gör bedömningen att det finns ett antal områden som är olämpliga för 

vindkraftsetablering.  

Dessa områden är de som har ett utpekat värde och/eller skydd enligt listan nedan:  

✓ Riksintresse för friluftsliv  

✓ Riksintresse för naturvård  

✓ Riksintresse för kulturmiljövård 

✓ Utpekat tyst område 

✓ Naturreservat och Natura 2000-områden  

✓ 1000 meter från närmsta tätort 

✓ 300 meter från större nationella vägar 

Inom Olämpliga områden där två eller fler bevarandeintressen som riksintresse, etcetera överlappar 

varandra ska liknas ett stoppområde för vindkraftsanläggningar.  
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Kartbilden visar stoppområden för vindkraft, vilka illustreras med röd färgyta och skrafferade ytor. 

Kartbilden ovan visar de områden som benämns som ”Olämpliga områden” där riksintressen och 

ytor med bevarandevärden har markerats med röd färg och skrafferade ytor. Försvarets 

intresseområden har blå- respektive gulstreckade ytor. Inom de ytor flera röda ytor och skrafferingar 

överlappar varandra klassas som så kallade stoppområden för vindkraftverk. Inom stoppområden 

tillåts inga vindkraftverk.  

Områden benämnda som ”Mindre lämpliga” är alla de ytor utanför utpekade ”Möjliga områden” och 

”Olämpliga områden” som i kartbilden ovan visar markanvändningen samt inte har någon 

områdesmarkering eller skraffering.    
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Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad 

Riktlinjerna beskriver på ett övergripande sätt de principer som gäller vid etablering av såväl 

storskaliga vindkraftverk som för mindre vindkraftverk.  

Syftet är att etableringen ska bli så bra som möjligt och att påverkan på omgivande miljö och boende 

minimeras. Riktlinjerna är även till för att underlätta och effektivisera tillståndsprövningen. 

✓ Sökande ska följa gällande krav i gällande lagstiftning i samtliga etableringsprocesser och där 

till föreskrivna planeringsprinciper och riktlinjer i aktuell vindbruksplan. 

✓ Sökande ska redovisa hur hänsyn har tagits till bostadsbebyggelse och infrastruktur avseende 

buller, skuggor och iskast. 

✓ Ett hänsynsavstånd om 1000 meter ska alltid finnas till Tidaholms tätort, Madängsholm, 

Ekedalen, Fröjered och Folkabo/Valstad. 

✓ Ett hänsynsavstånd om 1000 meter ska alltid finnas till verk med en totalhöjd 150 meter och 

verk högre än 150 meter. 

✓ Om det planerade verkets höjd understiger 150 meter kan ett hänsynsavstånd som 

motsvarar 4 gånger verkets totalhöjd godtas.  

✓ Ett hänsynsavstånd om 1000 meter till närmsta bostadshus ska finnas om inte samtliga 

berörda fastighetsägare är eniga om att uppföra ett verk med kortare hänsynsavstånd.  

✓ Storskaliga verk tillika verk över 150 meter samt grupper av storskaliga verk tillåts endast 

inom Möjliga områden. 

✓ Kommunen kan tillåta vindkraftverk inom områden som benämns som Mindre lämpliga. Där 

förutsättningar bedöms som goda och om intrånget i miljön bedöms som ringa kan till 

exempel ett nytt verk kompletteras till en redan befintlig grupp av vindkraftverk.  

✓ Inom Olämpliga områden där två eller fler bevarandeintressen som riksintresse, etcetera 

överlappar varandra ska liknas ett stoppområde för vindkraftsanläggningar. 

✓ Sökande ska placera vindkraftverk så långt från bostäder att bullernivån understiger 40 dB(A). 

All tillståndsgivning skall bygga på noggranna utredningar med innehåll enligt § 25a 

miljöbalksförordningen 1998:899. 

✓ Sökande ska redovisa hur hänsyn tas till sjöar, vattendrag och våtmarker. Hänsynsavstånd till 

rast- och häckningsplatser ska vara tillräckligt stora för att fåglar inte ska trängas undan eller 

störas. 

✓ Sökande ansvarar för en god hushållning av mark- och vindresurser genom att prioritera 

vindkraftsutbyggnaden i utpekade möjliga områden och göra lokala vindkarteringar så att 

vindinfångningen optimeras. 

✓ Sökanden ska redovisa hur hänsyn kommer att tas till landskapet och med visualiseringar från 

olika platser och redovisa hur en planerad anpassning till platsens specifika förutsättningar ska 

göras så att en etablering medverkar till en estetisk acceptabel helhet.  

✓ Sökande ska ta en tidig kontakt med berörda fastighetsägare och eftersträva en gemensam 

överenskommelse innan en etablering av vindkraft prövas i området. 

✓ Sökande ska vid planering för vindkraft ta en tidig kontakt med Trafikverket, Totalförsvaret 

och PTS (Post- och telestyrelsen). 
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Förslag till möjliga områden för vindkraft 

 
Kartbilden visar möjliga områden för vindkraft. 

 

 

 

235



Sida 56 av 67 

 

 

5. MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 

Inledning 
Då en vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplan bedöms den normalt kunna 

medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Konsekvenserna av det tematiska tillägget till översiktsplanen ska tydligt kunna utläsas som en del av 

vindbruksplanen. Det finns också krav på att man i miljöbedömningsprocessen ska göra en uppföljning 

på det planeringsarbete som berör vindbruksplanen då genomförandet av planen kan medföra så 

kallad ”betydande miljöpåverkan”. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera 

miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.  

De initiala studierna med vindbruksplanen har bestått i att välja bort områden där vindkraftverken 

skulle placeras inom en radie om 1000 meter från bostads- eller fritidsbebyggelse. Därtill har 

områden som inrymmer ett eller flera riksintresseområden eller andra områden med bevarandevärde 

sållats bort. Tillvägagångssätt och kartillustrationer till de initiala studierna redovisas i del 3, Analys 

och avgränsning av vindkraftsområden.  

De initiala studierna resulterade i 18 områden i varierande storlek för vindkraft. Dessa områden hade 

en stor geografisk spridning inom kommunen. Då flera av områdena hade en area om 0,5 km2 eller 

mindre gjordes ett ställningstagande att begränsa antalet föreslagna vindbruksområden och bestämma 

en nedre gräns för storleken på ytan för ett vindbruksområde. Kommunen bedömde att större och 

färre områden utgör en effektivare användning av mark och infrastruktur och bör prioriteras framför 

fler och mindre vindkraftsområden. Minsta acceptabla yta för ett vindkraftsområde måste vara minst 

1 km2. Områden med en area mindre än 1 km2 bedömdes kunna accepteras om det låg i anslutning 

till ett redan etablerat vindbruksområde. Att prioritera större och färre områden för vindkraft 

bedömdes även ha en mindre påverkan på landskapsbilden jämfört med många små utspridda 

områden för vindkraft. 

Från de 18 områdena kvarstod 3 områden. De kvarstående 3 ytorna är 2,40 km2, 0,30 km2 respektive 

2,43 km2. I dessa 3 återstående områden ska utbyggnad av vindkraftverk kunna ske utan att påverka 

natur-, friluftsliv- eller kulturvärden eller medföra några hälso- eller säkerhetsrisker. Genom de 

initiala studierna bedömer kommunen att risken för att planen ska ha en betydande miljöpåverkan har 

minskat.  

I samband med tillståndsprövning behövs ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar där eventuell 

miljöpåverkan får utredas på en mer lokal och detaljerad nivå.  

I denna del kommer de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av vindbruksplanen att 

beskrivas. Allra främst kommer planens eventuella miljöpåverkan att beskrivas. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska framför allt beskriva sådana miljöaspekter som kan medföra en 

betydande miljöpåverkan vid ett eventuellt genomförande. I denna vindbruksplan är det främst ur ett 

översiktligt perspektiv som en bedömd miljöpåverkan ska belysas och redovisas.  

På ett mer överskådligt perspektiv så bedöms vindbruksplanen kunna ha en påverkan på följande 

aspekter: 

- Störningar eller påverkan i naturmiljöer 

- Hushållning med mark och vatten  

- Förändrad landskapsbild  

- Störningar eller påverkan på hälsan eller livsmiljöer 

- Påverkan på klimat och riskfaktorer 

- Störningar eller påverkan på naturresurser 

- Störning eller påverkan på kulturmiljö och friluftsliv  

Miljöaspekterna som kommer att beskrivas är hämtade och indelade i ovan nämnda områden enligt 6 

kap 12§ miljöbalken. För respektive område ska den förväntade påverkan beskrivas, vilka åtgärder 

kommunen har gjort i vindbruksplanen samt vilka åtgärder som kommer att krävas med anledning av 

planens konsekvenser.  

Bedömningen av planens påverkan kommer att baseras på information om respektive område och 

dess kommunspecifika karaktär och känslighet. Efter en bedömning och värdering av de förväntade 

konsekvenserna för respektive område ska en samlad bedömning göras för hela planen och dess 

påverkan. Att utvärdera planens konsekvenser är helt i linje med kommunens arbete med att jobba 

mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Detta målarbete fastslås i kommunens kontinuerliga plan- och 

budgetarbete samt i antagen koldioxidbudget. De strategiska målen och förslag på åtgärder kopplas 

till FN:s globala utvecklingsmål och de svenska miljömålen.  

Planförslag och nollalternativ 

Planförslaget  

Planförslaget medger flera alternativ för storskaliga vindkraftsanläggningar och mindre vindkraftverk. 

Tre typer av områden anger i vilken grad etablering av vindkraftverk kommer kunna beviljas.  

✓ Möjliga områden 

✓ Mindre lämpliga områden 

✓ Olämpliga områden 

Storskaliga verk tillåts endast i områden benämnda ”Möjliga områden” eller undantagsvis strax 

utanför möjligt område i anslutning till redan befintligt vindbruksområde.  

Mindre verk som benämns som gårdsverk eller miniverk kan få uppföras inom områden benämnda 

”mindre lämpliga områden”. Dessa mindre verk prövas enligt lagstyrd rutin i bygglovsansökan.  
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Inom område benämnt olämpliga områden där två eller fler bevarandeintressen som riksintresse, 

landskapsbildskydd etcetera överlappar varandra ska liknas ett stoppområde för 

vindkraftsanläggningar.  

Planförslaget medger ytor för vindkraftverk till en total yta om 5,13 km2. 

Nollalternativ 

Planförslaget ska även bedömas i förhållande till ett nollalternativ som visar på en trolig utveckling om 

planförslaget inte antas eller genomförs. Ett nollalternativ måste alltid redovisas. Nollalternativet ska 

inte beskriva hur det ser ut om allting förblir som i dagsläget utan hur miljöförhållandena och miljöns 

sannolika utveckling skulle se ut om föreslagen vindbruksplanen inte realiseras. En bedömd effekt och 

påverkan av framtida klimatförändringar ska också beskrivas i nollalternativet.  

Ett troligt nollalternativ skulle kunna vara följande. 

✓ Den befintliga vindbruksplanen, antagen 2010 fortsätter att gälla tills vidare. 

Om den befintliga vindbruksplanen ska fortsätta att gälla tills vidare kommer det att innebära att så 

kallade prioriterade områden utpekade för vindkraft kan komma att byggas ut i större utsträckning än 

vad de har gjorts tidigare. Det skulle kunna innebära att fler och större områden med vindkraftverk 

tillkommer. Fler verk skulle kunna uppföras i södra delarna av kommunen på Hökensås.  

Därtill skulle utpekat obebyggt område i kommunens nordöstra del vid Klämmesbo och Sänneryd, 

kunna exploateras med vindkraftverk.  

Därtill skulle områden i kommunens västra delar, strax norr och söder om Valstad kunna exploateras 

med fler vindkraftverk.  Antalet verk skulle vid full utbyggnad kunna fördubblas.  

Om nollalternativet realiseras innebär det bland annat att; 

- Ett utökat behov av att bygga ut infrastruktur 

- En påverkan på landskapsbilden  

- En större produktion av förnyelsebar energi 

- Fler invånare/hushåll som ser, hör eller berörs av vindkraftverk då större arealer blir 

bebyggda  

Vid full utbyggnad av utpekade områden skulle cirka ytterligare 34,8 km2 kunna byggas ut med 

vindkraftverk. Total area möjlig att exploatera inklusive redan utbyggda ytor: 48,5km2. 

Miljökonsekvenser 

De miljöaspekter som kan medföra en betydande miljöpåverkan vid genomförande av 

vindbruksplanen kommer att beskrivas under respektive rubrik. Under respektive rubrik kommer 

både de positiva och negativa konsekvenserna att beskrivas. 

Värderingen av konsekvenser görs för varje miljöaspekt och i en samlad bedömning för hela 

planförslaget. Värderingen baserar sig på befintlig tillgänglig information om delområdenas och dess 

närområdes karaktär, värden och känslighet. 

Naturmiljö  

Uppförande av vindkraftverk samt framdragning av infrastruktur innebär ingrepp i naturen vid 

byggnationen och påverkar även naturen efter byggnationen. Inom mer sårbara områden kan 
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byggnation och uppförande av verk påverka mark, växtlighet, biotoper, arter och eventuellt hydrologi. 

I de fall verken uppförs i eller i angränsning till skogsområden innebär det en större risk för 

stormfällning. 

Fåglar och fladdermöss kan påverkas på flera sätt i samband med uppförande av verk. Fåglarnas och 

fladdermössens livsmiljö kan påverkas eller förloras. Störst påverkan kommer av förlust av boplatser, 

häckningsområden och flyttleder. Därför är det ytterst viktigt att lokaliseringen av nya verk föregås av 

en inventering eller vetskap av fågelfaunan, fladdermösspopulationer, bon tillhörande utsatta arter 

och betydelsefulla flyttstråk på den aktuella platsen.  

Däggdjur påverkas också men främst under byggnationen av infrastruktur och verk. De långsiktiga 

konsekvenserna på de landlevande däggdjuren bedöms som små då dessa arter är mer 

anpassningsbara. Älgar, rådjur, räv, harar, vildsvin och sorkar med flera påverkas i större utsträckning 

av jakt och naturens cykler.  

Planförslagets tre utpekade områden för vindbruk har inga kända naturvärden. Om inventering av 

fåglar och fladdermöss visar att inga av dessa arter kommer att störas bedöms planförslagets 

påverkan bli mindre jämfört med nollalternativet, alt endast bli marginell. 

Mark och vatten 

Förslagets tänkbara påverkan på mark och vatten utgörs främst av ianspråktagandet av skog- och 

naturmark. Dels genom den fysiska installationen med fundament, vägar och kraftledningar, dels ett 

indirekt framtida anspråk på omgivande marks behov. De fysiska ingreppen innebär ett direkt 

markanspråk genom fundament, uppställningsplats för lyftkran samt anslutningsvägar. 

Om vägnätet, anpassat för tung trafik byggs ut i jordbrukslandskapet kan det minska jordbrukarens 

möjligheter att bruka marken på ett rationellt sätt. Å andra sidan skulle fler vägar kunna bidra till en 

större tillgänglighet och förbättrat logistiskt arbete. Om vägnätet byggs inom skogslandskapet, ut på 

Hökensås skulle det kunna påverka skogsbrukaren på samma sätt som en jordbrukare. Antingen blir 

det ett inkomstbortfall eller så bidrar vägarna till en ökad tillgänglighet.  

Vägar som hindrar vattenflödet i naturen har mest negativa konsekvenser. Påverkan på vattenmiljöer 

skulle kunna bestå av grumling och sedimentation samt skapande av vandringshinder. Dock skulle en 

byggnation av väg kunna förbättra vattenflödena om man ser till att säkerställa eller förbättra 

vattenflödet på de ställen där vattnet ger en positiv effekt på växt- och djurlivet. på det ursprungliga 

flödet påverkas. Eventuell påverkan på yt- eller grundvatten ska inte medföra en försämring av den 

biologiska eller kemiska statusen på vattenmiljöer i eller i närheten av utpekade områden.   

De indirekta anspråken på mark är svårare att ge en exakt beskrivning av då det beror på var och 

inom vilken naturtyp som vindkraftverken uppförs. För allmänna vägar och järnvägar gäller ett 

skyddsavstånd om verkets totalhöjd och beroende på vindkraftsområdet storlek och placering i 

förhållande till väg medför det indirekt markanspråk. Genom att föra ett resonemang kring 

markanspråk i relation till skyddsvärda arter och natur kommer skyddsavståndet till en 

kungsörnsfågels bo vara 3 km vilket i sin tur medför ett markanspråk på cirka 2800 ha.  

Utpekandet i vindbruksplanen bedöms medföra konsekvenser på mark- och vattenanvändningen då 

mark tas i anspråk men i övrigt inte kommer att innebära några betydande konsekvenser. 
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Landskapsbild 

Vid utbyggnad av nya vindkraftområden kommer kraftledningsnätet och vägar att behöva byggas ut 

och den nya infrastrukturen att påverka naturen och landskapsbilden. Om kraftledningsnätet är 

luftburet kan det komma att påverka landskapsbilden. Om något eller några verk uppförs inom Tidans 

och Yans dalgång och dess zonerade landskap med historiska och moderna inslag kan landskapsbilden 

komma att påverkas. Därför rekommenderas att om möjligt placera nya kraftledningar i gamla stråk 

eller utmed befintliga vägar. Om de nya kraftledningarna grävs ned kommer naturen att påverkas 

temporärt till dess att växtligheten har återställts. När nya vägar byggs kommer dessa också att 

påverka naturen och vissa fall även landskapsbilden.  

Hur nya verk påverkar landskapsbilden beror på verkens storlek, antal, utformning, konstruktion, 

synbarhet och betraktningsavstånd. Dessa premisser är de samma för landskapsbilden på 

skogbeklädda Hökensås såväl som för Tidans och Yans dalgång. För att förklara vindkraftverkens 

påverkan på landskapsbilden kan man studera samspelet mellan landskapet och graden av dominans, 

kontrast och samverkan. Begreppet dominans kan beskrivas närmare som hur ett vindkraftverk 

upplevs på ett långt respektive kort avstånd. Ett vindkraftverk utan andra dominerande inslag 

kommer att dominera landskapsbilden på nära håll. Ett vindkraftverk på ett längre avstånd kan 

relatera till andra inslag i landskapet. I ett stort obrutet skogslandskap kan vindkraftverken uppfattas 

som mindre dominerande. I det enhetliga och mera storskaliga landskapet kan man uppfatta att ett 

tillskott av fler vindkraftverk till redan befintliga verk inte utgör någon större skillnad.  

Begreppet kontrast kan beskrivas närmare som verkets förmåga att passa in i landskapets element 

och komplexitet. I en historisk miljö utan moderna inslag av byggnader, kraftledningar etc. blir 

kontrasten med ett vindkraftverk stor i jämförelse med områden som har förändrats över tid och 

som innehåller flera moderna inslag. Kontrasten mellan vindkraftverk i ett storskaligt 

skogsbruksområde än i ett gammalt urskogsområde.  

Begreppet samverkan kan beskrivas som om det finns eller saknas en naturlig koppling till 

vindkraftverket och dess placering. Exempelvis kan folk i allmänhet se ett mera självklart samband 

mellan ett så kallat gårdsverk och verksam lantbruksgård. Ett annat typ av samband kan ses mellan 

etablering av vindkraftverk i anslutning till industriområden.  

Hindersbelysning ska finnas på verk med en totalhöjd från 45 till 150 meter. Dessa verk ska förses 

med blinkande, medelintensiv röd belysning. Verk med en totalhöjd som överstiger 150 meter ska 

förses med vit, högintensiv belysning. 

Konsekvenser på landskapsbilden 

Planförslaget anger tre vindkraftsområden vilka är placerade inom två olika landskapstyper.  

Det nordligaste föreslagna vindkraftsområdet ligger i Tidans och Yans dalgång. I detta område finns 

en stor variation i landskapet. Landskapet är kuperat och innehåller både jordbruksområden, 

skogsområden, historiska kulturmiljöer och tätorter. Jordbruksområden har ofta inslag av moderna 

byggnader och infrastruktur vilket minskar vindkraftverkens dominans. En noggrann förstudie 

innehållande visualiseringar och redovisning ska säkerställa att verken medverkar till en estetisk 

acceptabel helhet i närheten utpekade värdefulla kulturmiljöer och byggnadsminnen.  

De två sydligaste föreslagna vindkraftsområden ligger inom landskapstypen Hökensås med dess 

högplatå med gran-, tall- och lövskogar. De två föreslagna områden för vindkraft ligger ej inom 
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utpekade värdefulla naturområden, Natura 2000-område eller riksintresseområden för rörligt 

friluftsliv, friluftsliv eller Hökensås friluftsområde. Det bor inte många människor i skogslandskapet, 

men däremot är det många som rör sig på vägnätet och i friluftsområdet uppe på Hökensås. 

Skogsvegetationen fungerar som en visuell barriär och döljer vindkraftverken för dem som vistas på 

Hökensås. Det är främst från de öppna platserna som vindkraftverken syns. Det storskaliga 

skogslandskapet, med få inslag av bebyggelse, har en jämförelsevis stor tålighet för storskalig 

vindkraft. På förhand är det svårt att ge en samlad objektiv bedömning av hur landskapsbilden kan 

komma att förändras eftersom olika betraktare upplever landskapet på olika sätt. Några tycker att 

vindkraftverk är helt acceptabla och har positiva begrepp kopplade till verken medan andra ser 

verken som oattraktiva intrång i landskapsbilden med enbart negativa associationer. Eftersom 

vindkraftutbyggnaden föreslås ske i den del av kommunen som präglas av skogslandskap, mycket gles 

befolkning och få kulturmiljö- och friluftslivsintressen bedöms vindbruksplanen sammantaget innebära 

små negativa konsekvenser för landskapsbilden.  

Hälsa och livsmiljö 

Vindbruksplanen har reviderats och i arbetet med planen har kommunen analyserat områden vilka är 

lämpliga för vindbruk utan att en eventuell etablering ska påverka närområdet. Hänsynsavståndet 

mellan verk och bostad har utökats från 500 meter, vilket föreskrivs i den befintliga vindbruksplanen 

till 1000 meter. Därmed bör de bostäder som ligger närmast de föreslagna områdena för vindbruk 

inte besväras av störande ljud eller ljuseffekter.  

 

I områden med kuperad topografi är det svårare att förutsäga hur ljud färdas. I områden med flack 

topografi är det enklare att förutsäga och beräkna hur ljudet ändras. Landskapets terräng, växtlighet, 

antal vindkraftverk och vald turbin spelar också roll för hur ljud sprids.  

Flertalet domar och praxis vid vindkraftsetableringar visar att bullerkraven om 40 dB(A) klaras på 

avstånd om 600 – 1000 meter. Innan vindkraftverk får uppföras ska likväl tillsynsmyndighetens 

bullermätningar säkerställa att gällande gränsvärden för buller inte överskrids.  

 

Rörliga skuggor och reflexer upplevs som störande och får inte överstiga 8 timmar per år med 

maximalt 30 minuter om dagen på störningskänsliga platser och vid bostäder. 

Störningseffekterna är mest påtagliga vid soligt väder på för- och eftermiddag, då solen är närmare 

horisonten och skuggorna blir längre. Ju längre från verken skuggorna når desto mer diffusa blir de. 

På ett avstånd om 600 – 1000 meter blir skuggorna så diffusa att de inte längre går att uppfatta.  

Solreflexer är ett icke-problem då ytorna på vindkraften ska vara antireflexbehandlade.  

Om hänsyn tas till föreskrivna riktlinjer ska konsekvenser avseende buller och skuggeffekter vara 

obetydliga. Därtill ska vindkraftprövningen säkerställa att gällande riktvärden och rekommenderade 

skyddsavstånd efterföljs så att ingen kommer att utsättas för oacceptabel påverkan. 

 

Klimat- och riskfaktorer 

En etablering av vindkraft bidrar till att nå miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft” samt 

”Bara naturlig försurning”. 

Vindkraften bidrar till att minska utsläpp av den kraftiga växthusgasen koldioxid genom att ersätta 

elenergi från kol- eller oljeeldade kraftverk. Mindre utsläpp från fossildrivna kraftverk bidrar till att 

minska på mängden koldioxid, svaveloxid och kväveoxid. Ett minskat utsläpp från fossildrivna 

kraftverk bidrar således även till att minska på övergödning av sjöar och vattendrag.  

De utpekade områdena ligger långt från bebyggelse, på höjder och påverkar få människor. Risk för 

iskast kvarstår för de som passerar nära vindkraftverken vintertid. Med klimatförändringen kan ökade 
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nederbördsmängder innebära en ökad risk för erosion. Risken för erosion bör studeras i 

förprojekteringen av vägar, elnät och vindkraftverk. Planförslaget innebär en etablering av 

vindkraftverk på andra ställen jämfört med nollalternativet. Då de utpekade ytorna för vindkraft ej 

har blivit bebyggda fullt i nollalternativet ger planförslaget nya alternativ till placering av nya verk.  

Naturresurser  

Planförslaget har pekat ut områden där det inte finns några utpekade värdefulla naturområden, 

Natura 2000- eller riksintresseområden naturmiljö.  

Dock påverkar delar av områdena våtmark vilket berör ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, 

Myllrande våtmarker. Vikten att värna om våtmarkerna lyfts även fram i kommunens 

Naturvårdsprogram. Tack vare att grundvattnet ligger nära eller i nivå med markytan ger 

våtmarkerna betingelser för ett mycket rikt växt- och djurliv. Därtill har våtmarkerna en stor 

betydelse som vattenhållare i landskapet och skyddar sjöar och vattendrag från övergödning.  

Då planförslaget berör en liten del av våtmarkerna ska verkens placering noggrant granskas innan 

tillstånd ges. Vägar och fundament ska inte ha en utdikande eller dränerande effekt eller påverka 

våtmarken negativt. En fågelartsinventering ska genomföras innan tillstånd ges.  

I viss mån påverkar även vindbruksplanen skogs- och jordbruket. Lantbrukare kan i stor utsträckning 

kombinera sin verksamhet med en vindkraftsetablering. Möjligheterna att kombinera ett rationellt 

skogsbruk med finns också men den yta som krävs på och runt platsen för vindkraftverk kan man inte 

ha träd på. I största möjligaste mån kan man uppföra nya kraftledningar och vägar i anslutning till 

redan befintliga vägar och kraftledingsstråk för att hushålla med mark och naturresurser.   

 

Föreslagna utbyggnadsområden och planens riktlinjer bedöms dock medföra att denna påverkan 

endast blir av begränsad omfattning samt att dess påverkan är acceptabel. 

Kulturmiljö och friluftsliv  

Planförslaget har pekat ut områden där det inte finns några riksintresseområden kulturmiljö eller 

friluftsliv. I tillståndsprocessen ingår en noggrannare studie och visualisering av vindkraftverken på den 

aktuella platsen.  

Då vindkraftverken placeras på ett avstånd om 700 meter från ett riksintresseområde för kulturmiljö 

samt 1100 meter från riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv och utpekat tyst område kan 

känslan av opåverkad karaktär påverkas. Större vindkraftsparker brukar omgärdas av stängsel och 

hindrar därför det rörliga friluftslivet. Även om vindkraftverken inte hörs kan upplevelsen av ett 

fridfullt friluftsområde försämras genom verkens blotta förekomst.  Synintrycket kan påverka 

helhetsbilden av ett kulturmiljöområde.  

Då de föreslagna områdena för vindkraft är belägna dels i ett böljande skogslandskap, dels i ett 

zonerat, kuperat landskap med antingen hög växtlighet eller topografi vilket fungerar som visuella 

barriärer bedöms verkens negativa störning som obetydlig.  
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Samlad bedömning 

 

Planförslagets utpekade områden har inga kända naturvärden. Inga skyddsvärda fågelarter eller 

fladdermöss kommer att påverkas då eventuell byggnation av vindkraftverk ska föregås av inventering 

av fågelarter samt fladdermöss.  

Planförslagets genomförande kommer att innebära att mark i form av skog- och jordbruksmark tas i 

anspråk. Vattenmiljöer kan påverkas temporärt och fler anslutningsvägar och uppställningsplats 

innebär ett behov av mark samt skyddsavstånd till dessa. Indirekt kan markanspråket utökas om en 

hotad fågelarts boplats finns i närområdet till ett vindkraftverk. Sammantaget bedöms planförslagets 

påverkan på mark, vatten, naturresurser och naturmiljön som ringa.  

 

Vindkraftsutbyggnaden föreslås ske dels i skogslandskap med gles befolkning, dels i miljöer med få 

kultur- och friluftsintressen. Även om vindkraftverken inte hörs kan synen av ett eller flera 

vindkraftverk påverka upplevelsen av ett friluftsområde och kulturmiljöområde. För att 

vindkraftverken ska medverka till en estetisk acceptabel helhet i landskapet ska en noggrann förstudie 

innehållande visualiseringar och redovisning godkännas innan byggnation. Fastän hänsynsavståndet har 

blivit dubbelt så stort och praxis vid vindkraftsetableringar klaras på kortare avstånd ska 

bullermätningar säkerställa att gällande gränsvärden för buller inte överskrids.  

Sammanfattning av bedömda klimat och riskfaktorer för de utpekade vindkraftsområdena med 

benämningen ”Möjliga områden” är lokaliserade på flera ställen i kommunen och dessa områden har 

bra årsmedelvindar. I revideringsarbetet med vindbruksplanen har kommunens huvudsakliga fokus 

legat i att utöka hänsynsavståndet mellan storskaliga vindkraftverk och bostäder samt att bevara 

riksintresseområden samt naturresurser i största möjligaste mån. I och med revideringen har den 

totala ytan för storskaliga vindkraftverk minskats från 48,5 km2 till 5,13 km2.   

Planförslaget innebär över tid att den totala ytan för storskaliga vindkraftverk minskas med ca 87 %.  

Planförslaget har en restriktiv hållning till verk utanför ytorna benämnda som ”Möjliga områden”. 

Verk som klassas som gårdsverk samt miniverk tillåtas i områden benämnda som ”Mindre lämpliga 

områden”. Jämfört med nollalternativet har ytan där mindre verk kan prövas utökats något.  

Om den nya vindbruksplanens tillåtande av gårdsverk och miniverk innebär en ökad etablering av 

dessa minde verk är dock svårare att bedöma. Då det är vanligare att verksamhetsutövare uppför 

högre vindkraftverk än att enskilda fastighetsägare uppför mindre vindkraftverk görs den samlade 

bedömningen utifrån en potentiell etablering i de utpekade ytorna benämnda ”Möjliga områden”.   

 

Sett ur ett nationellt energiförsörjningsperspektiv är planförslaget sämre än nollalternativet. 

Planförslaget har ett hushållningsperspektiv avseende skyddsvärda områden, hälsa och livsmiljö. 

I avvägningen mellan att ta fram lämpliga områden för vindkraftverk har kommunen funnit tre ytor 

som inte ska påverka miljömål eller andra skyddsvärda miljöer anmärkningsvärt.  
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Källor 
Tidaholm översiktsplan ÖP 2030, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-29 

https://tidaholm.se/bygga-bo-miljo--trafik/samhallsplanering/oversiktsplan.html  

Tidaholms Naturvårdsprogram Naturvårdsprogrammets programdel, antagen 2012 

https://tidaholm.se/download/18.2657d7cc163675f930310d65/1526992146692/Programdel.pdf 2022-

05-25, 07:12 

Boverket, Vindkraften och landskapet-att analysera förutsättningar och utforma anläggningar 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/vindkraften-och-

landskapet---att-analysera-forutsattningar-och-utforma-anlaggningar/ 2022-05-22, 12:14 

Boverket, Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-

boverket/publikationer/2009/vindkraftshandboken/ 2022-05-30, 10:42 

Strategisk plan och budget 2022 – 2024, antagen av Kommunfullmäktige 2021-01-25 

https://tidaholm.se/kommun--politik/styrande-dokument--allmanna-handlingar/strategisk-plan-och-

budget.html 2022-04-06, 16:21 

Koldioxidbudget och strategisk handlingsplan Tidaholms kommun, antagen 2021 

https://tidaholm.se/kommun--politik/kvalitet--utveckling/koldioxidbudget.html 2022-04-06, 11:44 

Folkhälsomyndigheten, Tillsynsvägledning inom hälsoskydd 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-

halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/ 2022-05-21, 15:28 

Energimyndigheten, Vindkartering - MIUU 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-

tillstand/vindkraftsplanering1/nationell-vindkartering/ 2022-04-05, 11:02 

Energimyndigheten, Vindkartering – New European Wind Atlas 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-

tillstand/vindkraftsplanering1/vindkartering-new-european-wind-atlas/ 2022-04-05, 11:34 

Energimyndigheten, Bedömning av vindkraft 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/vindlov/planering-och-tillstand/ 2022-05-20, 

13:13 

Energimyndigheten, strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad 
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http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-

vindkraftsutbyggnad/ 2022-04-07, 10:47 

Energimyndigheten, Vindkraftstatistik  

https://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-

statistiken/statistikprodukter/vindkraftsstatistik/ 2022-05-17, 13:53 

Länsstyrelsen, Västra Götaland, Tysta områden i Västra Götalands län 

https://www.lansstyrelsen.se/webdav/files/planeringskatalogen/vastragotaland/publikationer/2001/2001

_18.pdf 2022-06-01, 14:38  

Mark och miljööverdomstolen 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-

avgoranden/2017/76602/ 2022-05-26, 10:22 

Boverket, Vindkraftshandboken, Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära 

vattenområden, 2012 

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden 

(boverket.se) 2022-08-26, 15:39 

Naturvårdsverket, Vägledning om buller från vindkraftverk 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/vindkraft/vagledning-om-buller-fran-

vindkraftverk.pdf 2022-05-21, 15:04 

Naturvårdsverket, Vindkraftens påverkan på människor intressen 

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6400/vindkraftens-paverkan-pa-manniskors-

intressen/ 2022-05-30, 07:43 

Regeringen, Miljödepartementet 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/04/dir.-202227/ 

 2022-05-30, 07:41 

Statens offentliga utredningar, En rättssäker vindkraftsprövning 

https://www.regeringen.se/49e6a7/contentassets/8b16a30f6de3468ab6fa640ebb23851f/en-rattssaker-

vindkraftsprovning-sou-202153 2022-05-25, 14:06 

Trafikverket, Landskapet är arenan Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/35569/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_180_landskapet_ar_arenan_integrerad_landskapsanalys_e

n_metodbeskrivning.pdf 2022-05-22, 12:25 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 109 Beslut om ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning 
KFN 2022/73 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga sista datum för 

redovisning till 2023-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i september och oktober 2022 bidrag till Tidaholms 
Gymnastiksällskap till höj- och sänkbart tumblinggolv. Sista datum för redovisning är 2022-11-30. 

Tidaholms Gymnastiksällskap har nu inkommit med en ansökan om anstånd med redovisning till 
2023-02-28 då det höj- och sänkbara tumblinggolvet ännu ej kommit på plats på grund av att 
leverantören ännu ej tillverkat golvet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga sista datum för 

redovisning till 2023-02-28. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med 

redovisning”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-11-21. 
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning, 2022-11-21. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 71/2022 ”Beslut om komplettering av ansökan från 

Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-10-11. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms 

Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-09-13. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/73 

2022-11-21 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga sista datum för redovisning till 2023-02-
28. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i september och oktober 2022 bidrag till Tidaholms 
Gymnastiksällskap till höj- och sänkbart tumblinggolv. Sista datum för redovisning är 2022-11-30. 

Tidaholms Gymnastiksällskap har nu inkommit med en ansökan om anstånd med redovisning till 
2023-02-28 då det höj- och sänkbara tumblinggolvet ännu ej kommit på plats på grund av att 
leverantören ännu ej tillverkat golvet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om anstånd med redovisning, 2022-11-21. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 71/2022 ”Beslut om komplettering av ansökan från 

Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-10-11. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms 

Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-09-13. 

Sändlista 
Tidaholms Gymnastiksällskap 
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From:                                 Kent Ödvall
Sent:                                  Mon, 21 Nov 2022 17:11:37 +0000
To:                                      Åsa Sjögren
Cc:                                      kennet Bergman; Margaretha Johansson; andreasjanssontgs@hotmail.com; 
Lennartsson; Marie Holgerson; Andreas Bertilsson
Subject:                             TGS

Hej Åsa!
TGS beviljades ett bidrag KFN 2022/73 till höj och sänkbart tumblinggolv.
Efter beslutet gjordes beställningen.
TGS har inte fått svar på när leverans kan ske då det skall konstrueras och tillverkas.
Föreningen kan därför inte redovisa kostnaden 20221130 som står i beslutet.
TGS ansöker om förlängning av beslutet till 28 februari 2023.
Mvh Kent Ödvall

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 71 Beslut om komplettering av ansökan från 
Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- 
och sänkbart tumblinggolv 
KFN 2022/73 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kompletterande bidrag till Tidaholms 

Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart tumblinggolv 
vilket blir 19 388 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap har inkommit med en komplettering av ansökan om bidrag till höj- 
och sänkbart tumblinggolv. Ansökt belopp inkluderar nu även moms. Ansökt belopp i 
komplettering av ansökan uppgår till 64 625 kr.  

Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2022-09-13 bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap till höj- 
och sänkbart tumblinggolv. Ansökt belopp uppgick till 258 500 kr exklusive moms. Tidaholms 
Gymnastiksällskap har nu inkommit med en komplettering av ansökan där ansökt belopp uppgår 
till 323 125 kr inklusive moms och föreningen söker således bidrag på mellanskillnaden.  

Då den första ansökan inkom utan att inkludera momsbeloppet föreslås att föreningen beviljas 
bidrag med max 30 % även på momsbeloppet.  

I enlighet med bifogad offert framgår att momsbeloppet uppgår till 64 625 kr. 30 % av kostnaden 
blir 19 388 kr. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja kompletterande 

bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och 
sänkbart tumblinggolv vilket blir 19 388 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-11-30. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-11 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 74/2022 ”Beslut om komplettering av 

ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 
2022-09-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Komplettering av ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag 
till höj- och sänkbart tumblinggolv”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-09-20. 

 Komplettering av ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och 
sänkbart tumblinggolv, 2022-09-15. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-09-13. 

 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv, 
2022-06-22. 

 Offert höj- och sänkbart tumblinggolv, 2022-06-22. 

Sändlista 
Tidaholms Gymnastiksällskap 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-09-13 
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Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 Beslut om ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart 
tumblinggolv 
KFN 2022/73 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap 

med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart tumblinggolv vilket blir 77 550 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap ansöker om bidrag till ett höj- och sänkbart tumblinggolv för att 
kunna ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. Ansökt belopp uppgår till 258 500 kr. 

Tidaholms Gymnastiksällskap anger i ansökan att ett höj- och sänkbart tumblinggolv utvecklar 
verksamheten på så sätt att de kan ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. I samband 
med att en hoppgrop kommer att anläggas finns behovet att kunna hissa upp tumblinggolvet för 
att möjliggöra ytan också till hopp. På det viset utvecklas verksamheten för såväl trupp som 
artistisk gymnastik och ungdomsgymnastik.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten eller annat som främjar barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Ett höj- och sänkbart tumblinggolv bedöms vara en utveckling av verksamheten genom att 
Tidaholms Gymnastiksällskap då kan bedriva fler träningsverksamheter vid samma redskap vilket 
bedöms gagna alla barn och ungdomar i deras verksamhet. Därav bedöms ansökan vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Det bör dock beaktas att 
Tidaholms Gymnastiksällskap under år 2017 erhöll bidrag på 16 200 kr för inköp av ett begagnat 
tumblinggolv.   

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för ett höj- och sänkbart tumblinggolv uppgår 
till 258 500 kr. 30 % av kostnaden blir 77 550 kr. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till 

Tidaholms Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart 
tumblinggolv vilket blir 77 550 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av 
kvitton. Sista datum för redovisning 2022-11-30. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och 

sänkbart tumblinggolv”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv, 

2022-06-22. 
 Offert höj- och sänkbart tumblinggolv, 2022-06-22. 

Sändlista 
Tidaholms Gymnastiksällskap 
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§ 110 Beslut om komplettering av ansökan från IFK 
Tidaholm om bidrag till nya dörrar 
KFN 2022/87 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja kompletterande 

bidrag till IFK Tidaholm med max 20 % av ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 900 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm har inkommit med en komplettering av ansökan om bidrag till nya dörrar. Ansökt 
belopp inkluderar nu även moms. Ansökt belopp i komplettering av ansökan uppgår till 4 500 kr.  

Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2022-10-11 bidrag till IFK Tidaholm till nya dörrar. Ansökt 
belopp uppgick till 18 000 kr exklusive moms. IFK Tidaholm har nu inkommit med en 
komplettering av ansökan där ansökt belopp uppgår till 22 500 kr inklusive moms och föreningen 
söker således bidrag på mellanskillnaden. Mellanskillnaden blir 4 500 kr. 

Då den första ansökan inkom utan att inkludera momsbeloppet föreslås att föreningen beviljas 
bidrag med max 20 % även på momsbeloppet.  

I enlighet med bifogad offert framgår att momsbeloppet uppgår till 4 500 kr. 20 % av kostnaden 
blir 900 kr. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja kompletterande 

bidrag till IFK Tidaholm med max 20 % av ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 900 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering av ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar”, 

enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-11-09. 
 Komplettering av ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-11-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 69/2022 ”Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 

bidrag till nya dörrar”, 2022-10-11. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-09-18. 
 Offert nya dörrar, 2022-09-18. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/87 

2022-11-09 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Komplettering av ansökan från 
IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kompletterande bidrag till IFK Tidaholm 
med max 20 % av ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 900 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-12-31. 

Ärendet 
IFK Tidaholm har inkommit med en komplettering av ansökan om bidrag till nya dörrar. Ansökt 
belopp inkluderar nu även moms. Ansökt belopp i komplettering av ansökan uppgår till 4 500 kr.  

Utredning 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2022-10-11 bidrag till IFK Tidaholm till nya dörrar. Ansökt 
belopp uppgick till 18 000 kr exklusive moms. IFK Tidaholm har nu inkommit med en 
komplettering av ansökan där ansökt belopp uppgår till 22 500 kr inklusive moms och föreningen 
söker således bidrag på mellanskillnaden. Mellanskillnaden blir 4 500 kr. 

Barnrättsbedömning 
Att byta dörrar i paviljongen bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
Då den första ansökan inkom utan att inkludera momsbeloppet föreslås att föreningen beviljas 
bidrag med max 20 % även på momsbeloppet.  

I enlighet med bifogad offert framgår att momsbeloppet uppgår till 4 500 kr. 20 % av kostnaden 
blir 900 kr. 

Beslutsunderlag 
 Komplettering av ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-11-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 69/2022 ”Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 

bidrag till nya dörrar”, 2022-10-11. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-09-18. 
 Offert nya dörrar, 2022-09-18. 
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Sändlista 
IFK Tidaholm 
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Bidragsansökan: 136643

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

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

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

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

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

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

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

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

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

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

Kund: IFK TIDAHOLM (867200-3822)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id: KFN 2022/87

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  565

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

  355

Vad gäller din ansökan?

Energibesparande åtgärder

Hur stor beräknas besparingen bli i kronor per år?

  500

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Nya dörrar som isolerar byggnaden bättre. Beräknas få ner el samt värmekostnad.
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Copyright Rbok AB 2022

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-12-31

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

Egen budget

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

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

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

20220918_194504.jpg

Ansökt belopp

22 500 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Redovisat belopp

Redovisat belopp beviljat

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-11-02 08:35

Åsa Sjögren

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-11-01 18:58

Tobias Larsson

Byggnaden är stora paviljongen på Tidavallen. Komplettering krävs
2022-11-01 18:57

Tobias Larsson

Ärendet bytte status

Utveckla gärna vilken byggnad som avses.

Komplettering krävs
2022-10-25 08:41

Åsa Sjögren

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-10-24 16:06

Tobias Larsson

Observera också att ni kan ändra ansökt belopp så att det inkuderar 
moms.

Komplettering krävs
2022-09-19 14:23
Daniel Andersson

Ärendet bytte status

Utveckla gärna vilken byggnad som avses.

Komplettering krävs
2022-09-19 08:02
Daniel Andersson

Ärendet bytte status Mottagen
2022-09-19 07:58

Åsa Sjögren

Ärendet skapades Inskickad
2022-09-18 19:59

Tobias Larsson

Handläggare ändrad Inskickad
2022-09-18 19:59
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§ 69 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till nya dörrar 
KFN 2022/87 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IFK Tidaholm med max 20 % av 

ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 3 600 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag till nya dörrar som ger bättre isolering och därmed sänkta 
energikostnader. Ansökt belopp uppgår till 18 000 kr exklusive moms. 

IFK Tidaholm anger i ansökan att de har för avsikt att byta ut sex dörrar i den så kallade 
paviljongen då de nuvarande är gamla och uttjänta. Föreningen uppger att de beräknar sänka 
energikostnaderna med cirka 500 kr per år.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader.  

Att byta ut gamla dörrar bedöms vara löpande underhåll och är således ej bidragsgrundande. 
Dock bör beaktas att nya dörrar är en energibesparande åtgärd om än marginellt. Att minska 
driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 
Med hänsyn till ovanstående skäl föreslås ett bidrag med max 20 % av ansökt belopp. I enlighet 
med bifogad offert framgår att kostnaden för nya dörrar uppgår till 18 000 kr. 20 % av kostnaden 
blir 3 600 kr. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till IFK 

Tidaholm med max 20 % av ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 3 600 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-
12-31. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om ansökan från IFK 

Tidaholm om bidrag till nya dörrar”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar”, enhetschef Fritid 

Daniel Andersson, 2022-09-19. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-09-18. 
 Offert nya dörrar, 2022-09-18. 
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Sändlista 
IFK Tidaholm 
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Copyright Rbok AB 2022

Bidragsansökan: 136643

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

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

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

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

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

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

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

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

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

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

Kund: IFK TIDAHOLM (867200-3822)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  565

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

  355

Vad gäller din ansökan?

Energibesparande åtgärder

Hur stor beräknas besparingen bli i kronor per år?

  500

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Nya dörrar som isolerar byggnaden bättre. Beräknas få ner el samt värmekostnad.
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När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-12-31

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

Egen budget

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

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

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

20220918_194504.jpg

Ansökt belopp

18 000 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-09-19 07:58

Åsa Sjögren

Handläggare ändrad Inskickad
2022-09-18 19:59

Ärendet skapades Inskickad
2022-09-18 19:59

Tobias Larsson
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§ 111 Beslut om ansökan från Tidaholms 
Motorklubb om bidrag till installation av 
luftvärmepump 
KFN 2022/104 

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

Tidaholms Motorklubb med max 30 % av ansökt belopp till installation av luftvärmepump 
vilket blir 6 960 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Motorklubb ansöker om bidrag för att installera luftvärmepump i föreningens gamla 
klubbstuga för att sänka energikostnaderna. Klubbstugan har idag direktverkande el. Ansökt 
belopp uppgår till 23 200 kr inklusive moms. 

I syfte att minska driftskostnader har föreningen för avsikt att investera i en luftvärmepump. Att 
installera luftvärmepump är en energibesparande åtgärd och Tidaholms Motorklubb anger i 
ansökan att besparingen beräknas bli 20 000 kr per år.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader.  

Att byta från direktverkande el till luftvärmepump bedöms vara en energibesparande åtgärd. Att 
minska driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för 
utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för installation av luftvärmepump uppgår till 23 
200 kr inklusive moms. 30 % av kostnaden blir 6 960 kr. 

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

Motorklubb med max 30 % av ansökt belopp till installation av luftvärmepump vilket blir 6 
960 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Motorklubb om bidrag till installation av 

luftvärmepump”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-11-07. 
 Ansökan från Tidaholms Motorklubb om bidrag till installation av luftvärmepump, 2022-

10-13. 
 Offert installation av luftvärmepump, 2022-10-13. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/104 

2022-11-07 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms 
Motorklubb om bidrag till installation av 
luftvärmepump 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms Motorklubb med max 
30 % av ansökt belopp till installation av luftvärmepump vilket blir 6 960 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-
12-31. 

Ärendet 
Tidaholms Motorklubb ansöker om bidrag för att installera luftvärmepump i föreningens gamla 
klubbstuga för att sänka energikostnaderna. Klubbstugan har idag direktverkande el. Ansökt 
belopp uppgår till 23 200 kr inklusive moms. 

Utredning 
Tidaholms Motorklubb ansöker om bidrag för att installera en luftvärmepump i gamla klubbstugan. 
Föreningen uppger i ansökan att de idag har direktverkande el i klubbstugan. I syfte att minska 
driftskostnader har föreningen för avsikt att investera i en luftvärmepump. Att installera 
luftvärmepump är en energibesparande åtgärd och Tidaholms Motorklubb anger i ansökan att 
besparingen beräknas bli 20 000 kr per år. Kostnaden för installation av luftvärmepump beräknas 
till 23 200 kr inklusive moms. 

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Dock kan sänkta energikostnader vara positivt för 
föreningens verksamhet vilket gynnar alla föreningens medlemmar.  

Utredningens slutsatser 
Att byta från direktverkande el till luftvärmepump bedöms vara en energibesparande åtgärd. Att 
minska driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för 
utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för installation av luftvärmepump uppgår till 23 
200 kr inklusive moms. 30 % av kostnaden blir 6 960 kr. 
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Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms Motorklubb om bidrag till installation av luftvärmepump, 2022-

10-13. 
 Offert installation av luftvärmepump, 2022-10-13. 

Sändlista 
Tidaholms Motorklubb 
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Bidragsansökan: 141647

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

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

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

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

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

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

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

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

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

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

Kund: Tidaholms Motorklubb (867200-5876)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  107

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

  392

Vad gäller din ansökan?

Energibesparande åtgärder

Hur stor beräknas besparingen bli i kronor per år?

 20 000

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Installation av värmepump luft-luft i gamla klubbstugan. Idag värmer vi md direktverkande 
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elradiatorer. Kostnadsbesparingen är svår att ange i kronor, beror ju på elpriset. Värmepumpen bör 

reducera antalet kwh med 60-70%. 

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-11-30

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

Ja, från vår kassa. 

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

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

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

Offert luftvärmepump Tidaholms motorklubb.docx

Ansökt belopp

23 200 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-10-13 13:37

Åsa Sjögren

Ärendet skapades Inskickad
2022-10-13 12:52

Per Emanuel Edlund

Handläggare ändrad Inskickad
2022-10-13 12:52
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Offert luftvärmepump Tidaholms Motorklubb 

 

1 st Fuji electric RSG 12 KMCB   23.200:-  

   

Alla priser är inkl. moms.  

 

Följande ingår: 

Installation av luftvärmepump, rör och kanal, montering på 
väggstativ, framdragning av ny gruppledning från elcentral. 

 

 

Offerten gäller till 2022-11-15 

Hoppas Ni finner detta intressant. 

 

Med vänlig hälsning 

Br. Gustafssons  Vitvaror 

 

Henrik Gustafsson 

070-6641754 
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§ 112 Beslut om ansökan från Dusty Road Blues om 
bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 
2023 
KFN 2022/109 

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

Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Bluesfestival är ett årligen återkommande arrangemang som anordnas av Dusty Road 
Blues. Föreningen har de senaste åren fått bidrag från Tidaholms kommun i form av kulturbidrag 
och sponsring men ansöker nu om ett större bidrag för kommande bluesfestival den 19-20 maj 
2023. 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar, efter inkommen ansökan, årligen ett kulturbidrag till Dusty 
Road Blues. Bidraget beviljas enligt nämndens riktlinje för bidrag till föreningslivet och enligt 
kulturbidragets indelning av olika föreningskategorier. 2022 beviljades föreningen ett kulturbidrag 
på 12 000 kr vilket grundar sig på att föreningen är unik i sitt slag och anordnar ett större 
arrangemang.  

Tidaholms Bluesfestival är ett väl arrangerat evenemang med nöjda artister och besökare. 
Evenemanget lockar både boende i Tidaholm och långväga besökare. I ansökan framgår att det är 
ett påkostat evenemang som når en entusiastisk målgrupp. 

Utöver det kulturbidrag som kultur- och fritidsnämnden administrerar finns möjlighet att ansöka 
om utvecklingsbidrag. Utvecklingsbidraget är brett och kan sökas för många olika syften. I detta fall 
skulle ett utvecklingsbidrag kunna sökas för att bredda festivalen mot barn och unga, vilket i alla 
sammanhang prioriteras av kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden har inte för avsikt att ändra gällande bidragsregler eller 
föreningskategorier. Nämnden kan inte heller bevilja någon form av sponsring. Utöver de 
nuvarande bidrag som beviljas Dusty Road Blues årligen kan föreningen ansöka om 
utvecklingsbidrag.  

Att ge bidrag till Tidaholms Bluesfestival bedöms ej vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 

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

Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival 

den 19-20 maj 2023”, enhetschef Kultur Johanna Andersson, 2022-11-09. 
 Ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023, 

2022-11-02. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/109 

2022-11-09 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Johanna Andersson, enhetschef Kultur 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Dusty Road Blues 
om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 
maj 2023 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till 
Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023. 

Ärendet 
Tidaholms Bluesfestival är ett årligen återkommande arrangemang som anordnas av Dusty Road 
Blues. Föreningen har de senaste åren fått bidrag från Tidaholms kommun i form av kulturbidrag 
och sponsring men ansöker nu om ett större bidrag för kommande bluesfestival den 19-20 maj 
2023. 

Utredning 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar, efter inkommen ansökan, årligen ett kulturbidrag till Dusty 
Road Blues. Bidraget beviljas enligt nämndens riktlinje för bidrag till föreningslivet och enligt 
kulturbidragets indelning av olika föreningskategorier. 2022 beviljades föreningen ett kulturbidrag 
på 12 000 kr vilket grundar sig på att föreningen är unik i sitt slag och anordnar ett större 
arrangemang.  

Tidaholms Bluesfestival är ett väl arrangerat evenemang med nöjda artister och besökare. 
Evenemanget lockar både boende i Tidaholm och långväga besökare. I ansökan framgår att det är 
ett påkostat evenemang som når en entusiastisk målgrupp. 

Utöver det kulturbidrag som kultur- och fritidsnämnden administrerar finns möjlighet att ansöka 
om utvecklingsbidrag. Utvecklingsbidraget är brett och kan sökas för många olika syften. I detta fall 
skulle ett utvecklingsbidrag kunna sökas för att bredda festivalen mot barn och unga, vilket i alla 
sammanhang prioriteras av kultur- och fritidsnämnden.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
Kultur- och fritidsnämnden har inte för avsikt att ändra gällande bidragsregler eller 
föreningskategorier. Nämnden kan inte heller bevilja någon form av sponsring. Utöver de 
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nuvarande bidrag som beviljas Dusty Road Blues årligen kan föreningen ansöka om 
utvecklingsbidrag.  

Att ge bidrag till Tidaholms Bluesfestival bedöms ej vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Dusty Road Blues om bidrag till Tidaholms Bluesfestival den 19-20 maj 2023, 

2022-11-02. 

Sändlista 
Dusty Road Blues 
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§ 115 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-17—11-22. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-03-17 1.7 Representation Möte med utställare 
Kulturhelg 2022 

2022-05-19 1.7 Representation Personalinformationsmöte 

2022-06-07 1.7 Representation Personalmöte 
Besöksenheten 

2022-09-08 1.7 Representation Kick-off Besöksenheten 

2022-09-10 1.7 Representation Invigning Barnens hus 

2022-11-01 4.1 
Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde Enligt rapport från 

lönesystemet 

 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-22. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-17--11-22. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-10-01--2022-10-31. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/2 

2022-11-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-17—11-22. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-17--11-22. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-10-01--2022-10-31. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2022/2 
2022-11-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2022-03-17—11-22 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-03-17 1.7 Representation Möte med utställare 
Kulturhelg 2022 

2022-05-19 1.7 Representation Personalinformationsmöte 

2022-06-07 1.7 Representation Personalmöte 
Besöksenheten 

2022-09-08 1.7 Representation Kick-off Besöksenheten 

2022-09-10 1.7 Representation Invigning Barnens hus 

2022-11-01 4.1 
Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde Enligt rapport från 

lönesystemet 
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§ 116 Inkomna skrivelser och beslut 
KFN 2022/1 

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

och beslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

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

beslut till handlingarna. 

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

2022-11-22. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Silkesvägen Sanjay Kumar, 2022-11-21. 
 Kommunstyrelsens beslut § 180/2022 ”Beslut om julgåva till anställda år 2022”, 2022-11-

09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 112/2022 ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-31. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling oktober 2022, 2022-10-25. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/1 

2022-11-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - Silkesvägen Sanjay Kumar, 2022-11-21. 
 Kommunstyrelsens beslut § 180/2022 ”Beslut om julgåva till anställda år 2022”, 2022-11-

09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 112/2022 ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-31. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling oktober 2022, 2022-10-25. 
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§ 180 Beslut om julgåva till anställda år 2022 
KS 2022/320 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 850 tkr för en julgåva till anställda som bekostas av 

kommunstyrelsens egna medel för år 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet har beslutat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag 
till finansiering av en julgåva på 500 kronor, per anställd, i form av ett presentkort hos Tidaholms 
handel inför kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-09. 

Det har under flera år varit en hög arbetsbelastning för alla medarbetare i Tidaholms kommun 
vilket är kopplat till coronapandemin. Samtidigt står samhället inför stora ekonomiska utmaningar 
som kan komma att påverka den lokala handeln. 

Kommunstyrelsens senaste prognos vid delåret augusti år 2022 påvisade en budget i balans. Beslut 
om julgåva till anställda som beräknas kosta 850 000 kronor kommer att generera en avvikelse för 
innevarande år. I kommunstyrelsens oktoberrapport kommer avvikelsen lyftas fram och måste 
hanteras med åtgärdsförslag enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 850 tkr för en julgåva till 

anställda som bekostas av kommunstyrelsens egna medel för år 2022.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Julgåva anställda”, personalchef Maria Johansson, 2022-10-31. 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 12/2022 ”Beslut om julgåva till anställda år 

2022”, 2022-10-20. 

Sändlista 
Berörda nämnder 
Personalenheten 
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§ 112 Beslut om delårsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – augusti år 2022 
KS 2022/250 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för Tidaholms 

kommun avseende januari – augusti år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning är kommuner skyldiga att upprätta 
en årsredovisning samt en delårsrapport för varje räkenskapsår. 

Delårsrapporten för Tidaholms kommun är upprättad. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över 
att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska 
genomföra resultat- och måluppföljning.  

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sin verksamhet inom den 
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden ansvarar för att ha beredskap för 
kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

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

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar 
en budget i balans för helåret 2022 i sina respektive delårsrapporter medan 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden prognostiserar underskott. 

Samhällsbyggnadsnämndens underskott mot budget hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159. 
Social- och omvårdnadsnämnden har antagit en åtgärdsplan vars planerade åtgärder minskar 
nämndens underskott utan att hantera hela underskottet.  

Nämndernas möjligheter att påverka underskotten är begränsad då det endast återstår ett par 
månader på år 2022. 

Budgeten för Tidaholms kommun år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor vilket 
motsvarar 2,2 procent av skatter och bidrag. Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 
46,7 miljoner kronor vilket är ett överskott mot budget på 27,8 miljoner kronor. Det 
prognostiserade resultatet motsvarar 5,3 procent av skatter och bidrag vilket innebär att 
kommunen uppnår resultatmålet år 2022.  
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Resultatet kommer att minska kommunens lånebehov de kommande åren vilket ökar graden av 
finansiering med eget kapital. Både lånebehov och räntor förväntas stiga de kommande åren. En 
ökad egenfinansiering har positiv effekt på finansiella kostnader.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2022. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 155/2022 ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – augusti 2022”, 2022-10-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – 

augusti år 2022”, controller Anna Johansson, 2022-09-07. 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022 - Tidaholms kommun”, 2022-09-30. 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022, Barn- och utbildningsnämnd”, 2022-09-22. 
 Rapport ” Delårsrapport augusti 2022  Social- och omvårdnadsnämnden”, 2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-augusti 2022”, 

2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari – augusti år 

2022”, 2022-09-16.  
 Rapport ”Delårsrapport januari–augusti 2022 – Jävsnämnden”, 2022-09-02. 
 Rapport "Delårsrapport augusti 2022 – Kommunstyrelsen", 2022-09-19. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Tue, 25 Oct 2022 11:00:49 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling oktober 2022

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev oktober 2022
   

   

Digitalisering i samhällets tjänst 
 

Under sommaren släppte EU-kommissionen 
sin årliga rapport om medlemsstaternas 
digitala framsteg. Sverige placerar sig på 
plats 4 efter Finland, Danmark och 
Nederländerna. Även om rapporten visar att 
Sverige nått långt i arbetet med den digitala 
omställningen, understryker EU-
kommissionen att vår digitala utvecklingstakt 
minskat det senaste året. 

I ett läge med hotande lågkonjunktur och 
orolig omvärld är det särskilt viktigt att värna 
om och utveckla kunskap som rustar företag 
och samhällsaktörer att klara framtidens jobb 
och utmaningar. Med vår västsvenska 
kraftsamling för digitalisering försöker vi 
skapa förutsättningar för detta. Under de 
närmaste månaderna bjuder vi in till möten 
där vi gemensamt kan inspireras, 
problematisera och diskutera konkreta 
exempel på tillämpning av digital kompetens. 

Via vårt nyhetsbrev hittar ni fram till dessa mötesplatser och på vägen även ta del andra 
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aktuella arrangemang och västsvenska nyheter.

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Sociala investeringsmedel 

Sedd och saknad - insatser för barn och ungas skolgång i Västra 
Götaland
 

 

VGR satsar drygt 12 miljoner i sociala investeringsmedel på tidiga insatser som ska förbättra barn 
och ungas möjligheter att klara grundskolan med godkända betyg. Att gå ut 9:an med 
gymnasiebehörighet minskar risken för psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk.

Med stöd av våra sociala investeringsmedel kan vi göra våra välfärdsverksamheter mer tillgängliga 
för alla och på så sätt främja integration i samhället.

- Vi vill ge barn och unga de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet. Här är samspelet 
mellan skola och föräldrar jätteviktig men också känslan av att vara inkluderad i samhället, säger 
Kristina Jonäng, (C), ordförande för regionutvecklingsnämnden.

VGR:s pressmeddelande 2022-10-24

290

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1onFnq-0000aj-4j&d=4%7Cmail%2F90%2F1666688400%2F1onFnq-0000aj-4j%7Cin11i%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C6357A5C6BF8A2E67F3263A686BB5B8B4&s=1hRldYbUadd7yC45LGlcmYDgGEY&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsN42%2FUPHS5LET-5-8IY2MNK3CPEV-CUt35Ml.hmIH
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1onFnq-0000aj-4j&d=4%7Cmail%2F90%2F1666688400%2F1onFnq-0000aj-4j%7Cin11i%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C6357A5C6BF8A2E67F3263A686BB5B8B4&s=1hRldYbUadd7yC45LGlcmYDgGEY&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsN42%2FUPHS5LET-5-8IY2MNK3CPEV-CUt35Ml.hmIH
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1onFnq-0000aj-4j&d=4%7Cmail%2F90%2F1666688400%2F1onFnq-0000aj-4j%7Cin11i%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C6357A5C6BF8A2E67F3263A686BB5B8B4&s=8GNtEKog9hf28ofOVrnhhjn6R_s&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsN42%2FUPHS5LET-5-8IY2MUC54ZNV-GFtRERl.hmEN


   

   

►Infrastruktur 

Förkastligt att stoppa planerna på nya stambanor 
 

 

Foto: Henrik Montgomery/ TT
 

Den 4 oktober lämnade de fyra riksdagspartierna M, SD, KD och L in en motion om att de säger nej 
till nya stambanor.

Det anser vi i Västsverige vara helt förkastligt, skriver Johnny Magnusson (M) och Helén Eliasson (S) 
i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten. Vi får inte förlora det långsiktiga perspektivet. Och att stoppa 
nu när spaden är på väg ner i marken är både tidskrävande och kostsamt. Vi måste hålla fast vid de 
nya stambanorna - för sysselsättningen, bostadsbyggandet, näringslivet och inte minst för klimatets 
skull.

GP Debatt: Förkastligt att stoppa planerna på nya stambanor

VGR om transportinfrastruktur
   

   

►Elektrifiering och grön omställning 

Fokus på grön omställning när två kungapar besökte Göteborg
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BILDEN: Den svenske och den nederländske kungen kliver av Västtrafiks elfärja, 
bakom dem skymtar de båda drottningarna. Foto: Eddie Löthman
 

 

Det svenska och det nederländska kungaparet besökte Göteborg vid ett tre dagar långt gemensamt 
statsbesök. En stor del av besöket i Göteborg handlade om energifrågor, bland annat när 
kungligheterna vid två tillfällen färdades med Västtrafiks elfärja Eloise.

– Temat för statsbesöket – elektrifiering och grön omställning – ligger helt rätt i tiden, säger 
regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström (M).

VGRfokus -Fokus på grön omställning när två kungapar besökte Göteborg
   

   

►Elektrifiering

Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i Västsverige 
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Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Västra 
Götaland är det län med störst elanvändning i Sverige, och nu kommer det öka ännu mer när fler vill 
använda el för att minska klimatpåverkan.

- Nätkapaciteten är helt avgörande för den västsvenska industrin och vi behöver lösa upp 
energiknutarna, därför tar vi nu ett krafttag genom samarbetet i ACCEL. Det är här vi koncentrerar 
arbetet med att snabba på elnätsutbyggnaden, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens 
ordförande.

VGR:s pressmeddelande 2022-09-27 Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i 
Västsverige 

Se filmerna från ACCEL:s uppstartskonferens
   

   

►Naturbruksskolor

Västsveriges modernaste hästanläggning har invigts 
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BILDEN: Susanna Cassberg (M), ordförande fastighetsnämnden, Ulf Eriksson (C), 
ordförande naturbruksstyrelsen, Yvonne Kjell, förvaltningschef 
naturbruksförvaltningen och Niklas Skagerstam, arbetschef Novab.

 

Den 21 oktober togs det första spadtaget som markerar byggstarten av den nya hästanläggningen 
vid Axevalla Hästcentrum som beräknas stå klar sommaren 2024. På den sju hektar stora tomten 
kommer bland annat en skolbyggnad med undervisningsstall, boxstall, rasthagar, foderlada och 
verkstad att byggas, med många smarta lösningar baserade på den senaste forskningen inom 
hästhållning. Här kommer Västsveriges, om inte Sveriges, modernaste hästanläggning att stå om ett 
par år! 

Under ceremonin deltog representanter från Naturbruksförvaltningen, Västfastigheter, Novab AB, 
Skara kommun, Västergötlands travsällskap med flera. 

VGR:s pressmeddelande: Välkommen till ett första spadtag för Axevalla Hästcentrum
   

   

►Naturbruksskolor

Gråärta, lupin och sojaböna – här testas framtidens grödor 
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Foto: Cecilia Granath Karlsson
 

Sverige ska bli mer självförsörjande när det gäller livsmedel. Projektet Framtidens Grödor inom 
Naturbruksförvaltningen VGR, undersöker om det går att odla några av de proteinhaltiga grödor som 
vi i dag importerar.

– Konsumenten efterfrågar fler alternativ av grödor i butikshyllorna. Vi ska dessutom öka 
livsmedelsproduktionen i Sverige, bli mer självförsörjande, främst på protein. Det innebär att vi måste 
lära oss vilka grödor som är möjliga att odla i vårt område, säger Per-Erik Larsson yrkeslärare i 
växtodling på Naturbruksskolan Uddetorp som startade projektet.

VGRfokus: Gråärta, lupin och sojaböna – här testas framtidens grödor
   

   

►Skogsprogrammet Västra Götaland

Både framtidstro och allvar på ny skogskonferens
 

 

BILDEN: Ulf Eriksson (C) ordf. 
naturbruksstyrelsen, Peter Nyman, rektor 
Naturbruksskolan Svenljunga och Robin 
Kalmendal, regionutvecklare

 

Det var både glädje och allvar när drygt 50 företagare, forskare och personer från myndigheter och 
intresseorganisationer i Västra Götaland deltog på skogskonferens på Naturbruksskolan Svenljunga. 
I fokus stod samarbeten för att skapa jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi med bas i 
skogen.

   

►Tillgänglighet

Nu finns fler tillgängliga naturreservat - så hittar du dem
 

 

BILDEN: I naturreservatet Tisselskog 
Högsbyn i Bengtsfors kommun finns en 
plattform som leder fram till 
hällristningarna i området.

 

Under pandemin var det många som sökte sig till naturreservat och vandringsleder – då gjorde 
Västkuststiftelsen en extra satsning på att tillgänglighetsanpassa dem, till exempel genom att göra 
dem mer tillgängliga för personer i rullstol, med barnvagn eller med synnedsättningar.
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Se filmklippet om varför Skogsprogrammet Västra Götaland är en viktig plats för dialog och 
samverkan kring utvecklingsfrågor med ursprung i skogen. 

VGR:s pressmeddelande 2022-09-22

Skogsprogram Västra Götaland
   

Nu uppdateras Tillgänglighetsdatabasen så att det ska vara lätt att hitta information om till exempel 
parkering, skyltar och toaletter på olika platser.

VGRfokus: Nu finns fler tillgängliga naturreservat – så hittar du dem 

Tillgänglighetsdatabasen
   

   

►Digitalisering

Högskolan i Skövde har stärkt informationssäkerheten i Västra Götaland
 

 

BILDEN: Marcus Nohlberg, docent i 
datavetenskap och Rose-Mharie Åhlfeldt, 
bitr. professor i informationsteknologi är 
två av lärarna i uppdragsutbildningen 
inom informationssäkerhet.

 

VGR har sedan 2018 tagit hjälp av informationssäkerhetsexperter från Högskolan i Skövde via 
uppdragsutbildning för att stärka kompetensen i Västra Götaland.

– Alla deltagare jag träffar, och det är ganska många, är mycket nöjda med utbildningen, säger Tore 
Johnsson, VGR, regional digitaliseringskoordinator och samordnare av digitaliseringsrådet i Västra 
Götaland.

Kompetensutveckling inom informationssäkerhet är en av flera regionala satsningar inom västsvensk 
kraftsamling digitalisering. 

Högskolan i Skövde har stärkt informationssäkerheten i Västra Götaland

Västsvensk kraftsamling digitalisering
   

   

►Digitalisering

Nytt digitaliseringsstöd ska stötta föreningslivet och öka tillgången till 
kultur
 

 

En livesänd konsert på bygdegården eller en bättre webbplats för det lokala fotbollslaget, 
möjligheterna med det nya digitaliseringsstödet är stora och omfattar allt från fiberanslutning till nya 
projektorer i samlingslokalen.

- Målet är att främja nya lösningar, arbetssätt och format inom förenings- och kulturlivet. Ett starkt 
kulturliv och möjligheter till bildning bidrar till att stärka delaktigheten och tilliten i samhället, säger 
kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD).

Nytt digitaliseringsstöd

Mer information om ansökan om stöd för digitalisering

Söka stöd inom regional utveckling
   

   

►Medie- och informationskunnighet

Medier, filterbubblor och källkritik i fokus under vecka 43
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Hur navigerar vi i mediedjungeln, och vilka verktyg behöver vi ha med oss? Under vecka 43 riktar 
VGR och Göteborgs universitet ljuset på området medie- och informationskunnighet med filmvisning, 
konferens och offentlig debatt. Bland annat leder 16-årige Kenny Dos Santos en diskussion under 
rubriken “Ung och vilsen i medierna”.

Medie- och informationskunnighet, MIK, innebär att ha kunskaper och förmågor för att kunna vara en 
aktiv medborgare i samhället. Det handlar om att få tillförlitlig information, kunna bilda egna åsikter 
och göra sin röst hörd. Unesco har utsett vecka 43 till MIK-veckan, som pågår över hela världen.

VGRfokus: Medier, filterbubblor och källkritik i fokus under vecka 43

Se notis nedan med inbjudan till MIK-konferensen.
   

   

►Medie- och informationskunnighet

MIK - Medie- och informationskunnighet konferens 26-27 oktober
 

 

Den 26-27 oktober arrangerar VGR och Göteborgs universitet en nationell konferens om medie- och 
informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap. Då samlar vi Sveriges framstående 

   

►Ekonomi 

Reväst: Konjunkturläget och framtidsutsikterna 14 november
 

 

Hur ska vi se på läget i svensk ekonomi och vad vi kan vänta oss kommande månader? Revästs 
webbinarium ger dels en internationell utblick, dels en genomlysning av svensk ekonomi.
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forskare, engagerade politiker och företrädare för myndigheter tillsammans med de som jobbar med 
medie- och informations-kunnighetsfrågor ute i verksamhet, för att gemensamt flytta fram 
positionerna.

Konferensens första dag onsdag 26 oktober livesänds.

MIK-konferensens webbsida

VGR arrangerar angelägen konferens för medie- och informationskunnighet
   

Sedan förs en paneldiskussion med Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden, Ylva Hedén 
Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet och Olof Johansson Stenman, professor i 
nationalekonomi vid Göteborgs universitet om vad som kan hända och vilka ekonomiskpolitiska 
styrmedel som finns för att överbrygga lågkonjunkturen.

Reväst webbinarium Konjunkturläget och framtidsutsikterna
   

   

►Framtid Västra Götaland 

Framtid Västra Götaland - klimatomställning för hållbar 
konkurrenskraft 1 december
 

 

Västra Götalandsregionen bjuder in till en fysisk konferens på Svenska Mässan i Göteborg med 
regionala utvecklingsfrågor i fokus. 

Västra Götaland har ett bra utgångsläge men vi står inför stora utmaningar, inte minst att begränsa 
den globala uppvärmningen. Detta innebär att stora samhällssystem behöver ställas om och 
förändras i grunden. På Framtid Västra Götaland samlas vi för en fortsatt dialog om hur vi ställer om 
tillsammans.

Till konferenswebb som uppdateras kontinuerligt 
   

   

►Framtid Västra Götaland

Fem frågor om Framtid Västra Götaland
 

 

Eva-Lena Ekman, regionutvecklare på VGR, är projektledare för Framtid Västra Götaland för andra 
året i rad. 

Vi passar på att ställa några frågor inför konferensen som går av stapeln den 1 december.

 - Om du arbetar med strategisk utveckling eller omställningsfrågor i Västsverige måste du komma! 
Men det gäller att anmäla sig ganska snart för det är inte så många platser kvar, säger Eva-Lena 
Ekman. 

Fem frågor om Framtid Västra Götaland
   

   

►Digitalisering

Konferens Digitalisering i människans tjänst 7 december
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Digitaliseringsdagen är en del av Västsvensk kraftsamling digitalisering som visar på möjligheter att 
hantera framtidens samhällsutmaningar. Deltagarna får inspiration och erfarenheter för en värld som 
kräver ett nytt sätt att tänka för att fullt utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Future of Democracy är värdar för förmiddagen - de samlar ledare och beslutsfattare från samhällets 
olika sektorer för att gemensamt ta sig an frågan hur Sverige kan moderniseras med hjälp av ny 
teknik och samtidigt slå vakt om demokratiska värden.

Konferensen hålls fysiskt på Lindholmens konferens center, och sänds eller filmas inte.

Digitalisering i människans tjänst

Anmäl dig via Regionkalendern
   

   

►Maritima näringar

Maritima klustrets årskonferens 8 december
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På Maritima Klustrets årskonferens lyfter vi några av de mest diskuterade hållbara trenderna just nu: 
havsbaserad vindkraft, seglande fraktfartyg och medborgarforskning.

Det blir tre spännande trendspaningar i hållbarhetens tecken på årets maritima inspirationsträff som 
hålls i stora konferenshallen på Lindholmens konferenscenter i Göteborg.

Maritima Klustrets årskonferens 
   

   

►Forskning och utveckling 

Nobel Week Dialogue 9 december
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Boka in fredag 9 december för årets Nobel Week Dialogue, där vi blickar mot framtiden och frågar 
oss vad som är viktigt i livet och hur en ljusare morgondag ser ut. Låt dig inspireras av 
Nobelpristagare och världsledande experter när vi diskuterar viktiga utmaningar och möjligheter som 
kommer att påverka framtiden för mänskligheten och livet på jorden. 
 
Bland talarna finns Nobelpristagarna Frances Arnold, Andrea Ghez, Abdulrazak Gurnah, Benjamin 
List, Paul Nurse och Didier Queloz.

Konferensen hålls i år i Stockholm men du kan följa webbsändningen.

Anmäl dig till den kostnadsfria heldagskonferensen

Nobel Week Dialogue 
   

   

►Besöksnäring

Västsveriges nya landskapsrätter presenterade
 

 

Sveriges nya landskapsrätter presenterades 20 oktober på Skansen i Stockholm. Västra Götalands 
landskapsrätter har tagits fram i ett samarbete mellan Turistrådet Västsverige och Länsstyrelsen.

— Vi är stolta över att kunna presentera moderna menyer bestående av unika lokala råvaror. Våra 
västsvenska restauranger och deras kockar har med stort engagemang och fokus på hållbarhet tagit 
fram rätter väl förankrade i respektive landskaps arv och historia, säger Jill Axelsson Pabst, 
projektledare, Turistrådet Västsverige.

Turistrådet Västsveriges pressmeddelande 2022-10-20 

Fler besöksnäringsinsatser om mat
   

   

►Hållbar utveckling

WIN WIN Award - från akvakultur till desinformation
 

 

De prestigefulla utmärkelserna WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och WIN WIN Youth 
Award gick - 2022 på temat hållbar akvakultur - till skånska Gårdsfisk, respektive korallrevsforskaren 
Sara Gutierrez Plata vid Fisheries Institute i Mexiko. 

Prissumman på över 1 miljon svenska kronor delades ut i samband med WIN WIN Awards gala i 
Göteborg den 21 oktober. 

VGR är genom miljönämnden en mångårig partner i WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. 

Temat för WIN WIN Award 2023 blir "Motverka desinformation".

WIN WIN Sustainability Award
   

   

►Infrastruktur och kollektivtrafik

Sofia Hellberg blir VGR:s nya infrastruktur- och kollektivtrafikchef
 

   

►Valet 2022

Nytt styre i VGR efter valet 
 

301

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1onFnq-0000aj-4j&d=4%7Cmail%2F90%2F1666688400%2F1onFnq-0000aj-4j%7Cin11i%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C6357A5C6BF8A2E67F3263A686BB5B8B4&s=qKqx0A0CMM_QKOnT61Ur0JKByGE&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsN42%2FUPHS5LET-5-8IY2MD8541MR-AA.1AVtCAhZElm
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1onFnq-0000aj-4j&d=4%7Cmail%2F90%2F1666688400%2F1onFnq-0000aj-4j%7Cin11i%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C6357A5C6BF8A2E67F3263A686BB5B8B4&s=iuHz2-TKArt_B7sTcvjd7aTeoFk&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsN42%2FUPHS5LET-5-8IY2MP0541M2-CS.101tMUhO5lm
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1onFnq-0000aj-4j&d=4%7Cmail%2F90%2F1666688400%2F1onFnq-0000aj-4j%7Cin11i%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C6357A5C6BF8A2E67F3263A686BB5B8B4&s=zm0OiwiDKrQkQyBon4lb6ab8EEY&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsN42%2FUPHS5LET-5-8IY2M35546Y6-EHt3AQl.hm24
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1onFnq-0000aj-4j&d=4%7Cmail%2F90%2F1666688400%2F1onFnq-0000aj-4j%7Cin11i%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C6357A5C6BF8A2E67F3263A686BB5B8B4&s=l55Az7XDbx2S8QUzJ2e8x8l-JeM&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsN42%2FUPHS5LET-5-8IY2M4554HY6-EHt2WBl.hm2F
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1onFnq-0000aj-4j&d=4%7Cmail%2F90%2F1666688400%2F1onFnq-0000aj-4j%7Cin11i%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C6357A5C6BF8A2E67F3263A686BB5B8B4&s=TvmmJOFfIprtsmliVcqUt8dGwE8&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsN42%2FUPHS5LET-5-8IY2MWF4T13E-6At516l.hm0W


 

Sofia Hellberg blir ny infrastruktur- och kollektivtrafikchef i VGR.

Sofia Hellberg är för närvarande samhällsbyggnadschef i Partille kommun. Hon har tidigare haft 
ledaruppdrag inom såväl privat som offentlig verksamhet med inriktning på kollektivtrafik, 
infrastruktur och samhällsbyggnad. 

Hellberg tillträder den 11 januari 2023.

Sofia Hellberg blir ny infrastruktur- och kollektivtrafikchef i VGR
   

 

BILDEN: Madeleine Jonsson (MP), Helén 
Eliasson (S) och Carina Örgård (V).

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar en rödgrön ledning i Västra 
Götalandsregionen. Partierna samlar 68 mandat och kommer därmed att styra VGR i minoritet.

VGR:s nya regionfullmäktige (RF) sammanträder för första gången den 25 oktober för 
mandatperioden 2022-2026. Vid RF den 29 november sker val till nämnderna.

VGRfokus: S-V-MP kommer styra Västra Götalandsregionen i minoritet

VGR:s politiksidor
   

   

►Energibesparing

Så minskar VGR sin energianvändning
 

 

Västra Götalandsregionen letar ständigt nya sätt att spara energi. Sett över tid har förbrukningen av 
värme, kyla och el i VGR:s egenägda fastigheter minskat från 273 kWh/kvadratmeter år 1995, till 167 
kWh/kvadratmeter år 2021. Prognosen för 2022 tyder på ytterligare sänkt energianvändning.
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– Att arbeta med omfattande energibesparande åtgärder i fastigheter handlar oftast inte om snabba 
lösningar, utan måste planeras långsiktigt, säger Kristina Käck, chef för enhet Energi och miljö på 
Västfastigheter som är den förvaltning som har hand om VGR:s fastigheter.

VGRfokus: Så minskar VGR sin energianvändning
   

   

På gång
 

25 okt Reväst: Digitalisering och cirkulära affärsmodeller
26-27 okt Medie- och kommunikationskunnighet
9 nov FOKUS Boråsregionen - tema kompetensförsörjning 
14 nov Reväst: Konjunkturläget och framtidsutsikterna
17 nov Digital cirkulär mässa arbetskläder - (scienceparkboras.se)
22-23 nov Agenda 2030 i Väst årliga konferens, med Glokala Sverige och CSR 
Västsverige
24 nov Integrationsforum
30 nov Park Annual by Sahlgrenska Science Park 2022 
1 dec Framtid Västra Götaland
7 dec Digitalisering i människans tjänst
8 dec Maritima klustrets årskonferens
8 dec Power Väst @ Chalmers 2022 
9 dec Nobel Week Dialogue 2022

Fler evenemang inom regional utveckling 
   

   

Utveckling Västra Götaland
 

 

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

Utveckling Västra Götaland

Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Konjunkturläget i Västsverige

Till den senaste Konjunkturrapporten
 

   

   

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

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

Kontakta regional utveckling
 

 

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

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 117 Kurser och konferenser 
KFN 2022/4 

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

konferenser. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

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

aktuella kurser och konferenser. 

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

11-22. 
 Inbjudan till - Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 2022-12-15. 
 Inbjudan till - Folk och Kultur 2023 2023-02-08—11. 
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2023 2023-03-07—09. 
 Inbjudan till - SKRs kulturkonferens 2023-10-17—18. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/4 

2022-11-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 2022-12-15. 
 Inbjudan till - Folk och Kultur 2023 2023-02-08—11. 
 Inbjudan till - Träffpunkt Idrott 2023 2023-03-07—09. 
 Inbjudan till - SKRs kulturkonferens 2023-10-17—18. 
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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 

 

 

I Sverige har var femte person någon form av funktionsnedsättning. På 
grund av olika former av hinder i samhället begränsas många från 
delaktighet i samhället. Ansvaret för att förebygga, identifiera och åtgärda 
dessa hinder ligger till stor del på myndigheter, regioner och kommuner. Vi 
är dessutom skyldiga att arbeta utifrån FN:s Konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som Sverige antagit. 

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar eller är förtroendevalda i 
kommun eller region i Västra Götalands län. Genom utbildningen kommer 
du få grundkunskap i konventionen och hur den kan omsättas i din 
verksamhet. Det skapar in sin tur möjligheter för din verksamhet att bidra i 
arbetet för förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

Utbildningen innehåller fyra moment: 

- Funktionshinderspolitiken i Sverige 
- Mänskliga rättigheter 
- FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
- Att genomföra konventionen i din verksamhet 

Anmälan 
Utbildningen genomförs den 15 december 13.00-15.30 

Anmälan är kostnadsfri och görs via Länsstyrelsens webbplats: 

Anmäl dig här 
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Delta på Folk och Kultur
Köp ditt deltagarpass nu! "The early bird gets the worm" säger
man på engelska. Vi tycker också att de som är tidigt ute ska få
det bästa och erbjuder därför möjligheten att köpa deltagarpass
till "Early Bird-pris". De rabatterade deltagarpassen går att köpa
fram till den 1 december. Därefter upphör Early Bird-
erbjudandet och deltagarpassen säljs till ordinarie pris.
Läs mer >

Kulturministern inviger Folk och Kultur 2023
Kulturminister Parisa Liljestrand inviger Folk och Kultur 2023
onsdagen den 8 februari kl. 13.00.
Läs mer >
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Barn, unga och unga vuxna
Det är viktigare än någonsin att barn, unga och unga vuxnas
perspektiv, erfarenheter och åsikter formar de kulturpolitiska
diskussionerna. De oroliga tiderna vi lever i riskerar att skapa en
rädsla för att välja kulturyrket som en framtida yrkesbana, men
barn och unga bör vara medskapare i kulturens demokratiska
roll i samhället. Unga röster behövs för vår samtida och framtida
kulturpolitik.
Läs mer >

Med fokus på konsten och kulturens
roll som motor och nav i ett hållbart
och inkluderande samhälle
Folk och Kultur är en årligt återkommande plattform för
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inspiration, upplevelser och lärande där innehållet
skapas i samverkan med flera hundra externa
arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet,
politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn
och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och
seminarier, presenteras konstnärliga föreställningar och
upplevelser. Initiativtagare till Folk och Kultur är
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och
Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den
ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i
nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region
Sörmland.

 

 

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur
är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas
Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna
kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och

utställare. Folk och Kultur äger sedan starten 2018 rum årligen i
Munktellstaden i Eskilstuna. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

 Jag godkänner att mina uppgifter hanteras enligt Folk och kulturs
Integritetspolicy
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Vi stödjer Folk och Kultur
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From:                                 Träffpunkt Idrott "(f.d. IDA/BAD)"
Sent:                                  Thu, 13 Oct 2022 13:01:52 +0200
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Därför är årets mötesplats viktig att besöka!

Välkommen den 7-9 mars 2023 på Svenska Mässan Webbversion

Köp biljett till Early Bird-pris »
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Besök Nordens ledande mötesplats inom 
idrott, bad, anläggning, friluftsliv och folkhälsa
På Träffpunkt Idrott möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och 
media för kompetensutveckling, inspiration och samtal. Välkommen till Träffpunkt Idrott 7-9 mars 2023 på 
Svenska Mässan i Göteborg.

Redan nu har du möjlighet att köpa biljett till Early Bird-pris för konferensen! Använd rabattkoden TPI23EB2 vid 
registering (giltig t.o.m. 10 jan).

Köp biljett för Early Bird-pris »

Varför besöka Träffpunkt Idrott?
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Spara tid och pengar på 
research och möten

Här finns alla de senaste produkterna och 
lösningarna på samma ställe – effektivisera din 
verksamhet.

Kompetenshöjning för dig och 
personalen

Plats på scen bjuder på ett gediget 
kostnadsfritt program direkt på mässgolvet där 
utställare delar sina erfarenheter.

Träffa kollegor och mingla med din 
bransch

Fortsätt nätverka med branschkollegor och 
utställare efter mässan på branschfesten.

Inspireras och guidas rakt in i 
framtiden

Nordens mest kompletta konferensprogram 
med högaktuella seminarier med över 100 
talare.

Läs mer om Träffpunk Idrott »
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Vill du att ditt företag ska 
synas på mässan?
Boka din plats till Träffpunkt Idrott 7-9 mars 2023 på 
Svenska Mässan idag! Missa inte chansen att visa upp 
dina produkter i rätt miljö, bygga ut ditt nätverk, knyta 
nya kontakter och träffa kollegor i branschen.

Boka din plats här »

Missa inte chansen att synas på Träffpunkt 
Idrott.

© Svenska Mässan Gothia Towers AB, 402 26 Göteborg. Tel: 031-750 88 00.
Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.

Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat stiftelse och är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge 
i centrala Göteborg.

Avanmälan
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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From:                                 Peurell Erik
Sent:                                  Fri, 11 Nov 2022 12:47:58 +0000
To:                                      Peurell Erik
Subject:                             Planera i kalendern! SKRs kulturkonferens 17–18 Oktober 2023 Skellefteå

SKR hälsar välkommen till nästa års Kulturkonferens som arrangeras 17-18 oktober 2023. Som 
värdar står Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Konferensen genomförs till stora delar i Sara Kulturhus under samma vecka som 
Berättarfestivalen pågår i Skellefteå. Håll utkik efter mer information om tematik, innehåll och 
medverkande under tiden fram till konferensen bland annat i SKRs facebookgrupp 
https://www.facebook.com/skrkulturochfritid 

SKRs kulturkonferens riktar sig till ledande förtroendevalda och tjänstepersoner från kommuner, 
regioner och staten samt till representanter för kulturskapare och civilsamhälle.

Mer information kommer.

Välkomna till Skellefteå!

 
 
Erik Peurell
Expert folkbildning, bibliotek och kulturskola
Tillväxt och samhällsbyggnad
_________________________________
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 73 04
+46 72 889 91 79
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 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 118 Information 
KFN 2022/3 

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

handlingarna. 

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

Fritidsenheten 

 Rosenbergs ishall återinvigdes av kultur- och fritidsnämndens ordförande 22 november i 
samband med A-lagsmatch. Tidaholms Hockeyförening har framfört att de är mycket 
nöjda och tacksamma för invigningen och renoveringen av ishallen.  

 Inbjudan till möte med idrottsföreningarna (ordförande + 1) 7 december har skickats ut. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Rekrytering av ungdomslots och barnbibliotekarie pågår. 
 Samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 

social- och omvårdnadsförvaltningen och folkhälsostrateg har inletts för att ta fram ett 
koncept för årligen återkommande vecka om ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel om pengar). 

 Ett antal trygghetsskapande åtgärder har vidtagits och planeras på den öppna 
ungdomsverksamheten. 

 Inspelningsstudion i den öppna ungdomsverksamheten är färdigställd och ett samarbete 
har inletts med Studieförbundet Vuxenskolan för att starta upp verksamhet kring film, 
poddar och musik. 

 29 mars 2023 arrangeras dokumentärkörverket ”Röster från insidan” i Tidaholm. 

Besöksenheten 

 Byte av avloppsrör på Vulcanen skedde i samband med uppsättning av ljuddämpning under 
vecka 47 och 48. 

 Museets basutställning öppnar 3 december. 

Folkhälsa 

 Under Tillsammansveckorna arrangerades föreläsningar om känslor och medmänsklighet 
för elever i högstadiet och gymnasiet. 

 22 november anordnades informationskväll för allmänheten om hur vi kan öka 
vuxennärvaron och tryggheten i Tidaholm. 

 Ett uppstartsmöte har hållits angående samverkansformen SSPF (samverkan skola, 
socialtjänst, polis och fritid) med syftet att motverka att barn och unga begår brott. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-11-29 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Nämndens deltagande i styrelser 

 Vice ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms senaste styrelsemöte. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-11-22. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/3 

2022-11-22 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Information 
Förslag till beslut 

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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