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Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2022/34 

2 Beslut om redovisning av utförda kontroller enligt kultur- och 
fritidsnämndens interna kontrollplan för år 2021/2022 

Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2022/35 

3 Beslut om rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 

Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2022/36 

4 Beslut om val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2022/41 

5 Beslut om revidering av delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2022/37 

6 Beslut om återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner 
för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i 
åldrarna 6-15 år 

Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2022/23 

7 Beslut om begäran om yttrande angående förslag till revidering av 
riktlinje för internhyresmodell 

Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2022/12 

8 Beslut om ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av 
Gotlandsränna 

Enhetschef Fritid Daniel Andersson 

2022/26 

9 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om anstånd med 
redovisning 

Enhetschef Fritid Daniel Andersson 

2021/90 

10 Delegationsbeslut 2022/2 

11 Inkomna skrivelser och beslut 2022/1 

2



 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

12 Kurser och konferenser 2022/4 

13 Information 2022/3 

14 Övriga frågor  

15 Mötet avslutas  

 

3



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-03-15 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 13 Beslut om månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022 
KFN 2022/34 

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

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad 

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari 

år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-08. 
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/34 

2022-03-08 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Denna månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avser perioden 1 januari - 28 

februari 2022. 
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2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs enligt plan. De beslutade 

anpassningsåtgärderna som genomförts under 2020-2021 ger effekt för 2022, vilket 

innebär att helårsprognosen är i linje med budgeten. 

Även investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

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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Organisation 

 

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. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Inom kulturenheten har vårens Filmserie startat. Biblioteket och den öppna 

ungdomsverksamheten har anordnat sportlovsaktiviteter. Samarbetet med Skövde 

bibliotek inom ramen för "Stärkta bibliotek" fortlöper. 

Fritidsenheten är mitt i inomhussäsongen. Tidaholms Gymnastiksällskap har flyttat sin 
verksamhet till Idrottshallen. Arbete med förstudie för renovering badhus har 

påbörjats och projekten för renovering ishall, iordningställande av Idrottshallen samt 

konstgräsplanen pågår. 

Besöksenheten med Tidaholms museum, Barnens hus och turistbyrån är stängda med 

anledning av ombyggnation som nu går in i slutfas. Beräknad öppning till 

sommarsäsongen 2022. Turistbyrån har öppet digitalt. 

11



Kultur- och fritidsnämnd, Månadsrapport februari 2022 7(10) 

4 Ekonomi 
Utfallet för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2021 pekar på att genomförda 

anpassningar har haft effekt. Tillsammans med den kvarvarande åtgärden 

hyreshöjningar, så bedömer förvaltningen att budgeten för 2022 är i balans. 

4.1 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. 

4.2 Redovisning 

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

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
X 34,7           

Budgetr

am 
 34,7           

Avvikels
e 
(mnkr) 

 0,0           

Avvikels
e (%) 

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

4.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 11 129 11 129 0 6 273 
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Verksamhetens kostnader -45 863 -45 863 0 -40 906 

- varav personalkostnader -21 912 -21 912 0 -19 111 

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

Budgetram 34 734 34 734 0 34 478 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -155 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2022 utgår ifrån att det blir normalår, 

dvs inget pandemiscenario med påverkan på intäkter och kostnader. 

• Vulcanen beräknas öppna innan sommaren och utifrån detta bedöms dessa 

verksamheter klara budget 2022.  

• Samtliga nettokostnader för Idrottshallen 2022 täcks via finansförvaltningen.  

Förvaltningen bedömer utifrån utfall 2021 att budgeten för 2022 är i balans. 

Genomförda anpassningsåtgärder under 2020-2021 ger effekt 2022. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

4.3 Investeringar 

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

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 
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g 

Inventarier kultur- och 

fritidsnämnd 

900

24 
 1 000  1 000  1 000 

Ismaskin        

Summa kultur- och 

fritidsnämnd 
  1 000  1 000  1 000 

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

förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong. 

Förvaltningen önskar ombudgetering av 1,3 miljoner kronor för upphandling av 

ismaskin under 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2022 att använda investeringsmedel till 

färdigställande av utställningsytor i Vulcanen, arkivdatasystem samt digitala lösningar. 
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5 Personal 
Kultur- och fritidsnämndens samtliga verksamheter, förutom Vulcanen, har i samband 

med att restriktionerna för covid-19-pandemin lyfts öppnats upp och återgått till 

normal verksamhet. Detta innebär att bemanning och personalbehov i de öppna 

verksamheterna blir det normala. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-02-

28 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 42 42 44 

- Kvinnor 26 26 29 

- Män 16 16 15 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
61,9 61,9 65,9 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
38,1 38,1 34,1 

    

Antal årsarbetare 36,75 36,75 38,75 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

87,5 87,5 88,1 

Sjukfrånvaro (%) 10,7 8,4 4,7 

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. Sjukskrivningstalet för förvaltningen ligger 

efter de två första månaderna på 10,7 %. Covid-19 har medfört hög sjukfrånvaro under 

januari. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-03-15 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 14 Beslut om redovisning av utförda kontroller 
enligt kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan för år 2021/2022 
KFN 2022/35 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna redovisning av 

utförda kontroller enligt kontrollplanen för år 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport med redovisning av utförda kontroller enligt kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan för år 2021/2022. 

Uppföljning av kontroller och framtagna åtgärder som upptas i den interna kontrollplanen har 
sammanfattats i en rapport. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna redovisning av 

utförda kontroller enligt kontrollplanen för år 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning av utförda kontroller enligt kultur- och fritidsnämndens 

interna kontrollplan för år 2021/2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-
08. 

 Redovisning av utförda kontroller enligt kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan 
för år 2021/2022. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/35 

2022-03-08 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Redovisning av utförda kontroller 
enligt kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan för år 2021/2022 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisning av utförda kontroller enligt 
kontrollplanen för år 2021/2022. 

Ärendet 
Rapport med redovisning av utförda kontroller enligt kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan för år 2021/2022. 

Uppföljning av kontroller och framtagna åtgärder som upptas i den interna kontrollplanen har 
sammanfattats i en rapport. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av utförda kontroller enligt kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan 

för år 2021/2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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Uppföljning av kontroller 2021/2022 
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1 Inledning 

Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, 
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 

• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 

• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 

• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt 

• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra 
oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken 
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som 
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga 
eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom 
kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla 
kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer. 

Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som 
upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen. 

Följande ska framgå av rapporten: 

• Risk och beskrivning av risken. 

• Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 

• Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 

• Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov, 
intervjuer eller dylikt). 

• Resultatet av kontrollen med kommentarer. 

• Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av 
åtgärd/åtgärder. 

• Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde i april. 
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2 Uppföljning av kontroll och åtgärder 

2.1 Verksamhetsrisker 

Budget- och skuldrådgivning 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

Kontroll 

Budget- och skuldrådgivningsärenden 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Kommuner ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Skyldigheten gäller även under ett 
skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering är helt avslutad. Budget- och 
skuldrådgivning utgör socialtjänst oavsett i vilken del av den kommunala verksamheten som tjänsten erbjuds. 
En hjälpsökande ska kunna få bistånd utan oskäligt dröjsmål 
Metod - HUR? 
Följa upp statistik för handläggningstider av budget och skuldrådgivningsärenden sam skuldsaneringsärenden 

 Pågående 
 

Kommentar 
 

Förvaltningen har granskat statistik över handläggningstider av budget- och skuldrådgivningsärenden samt 
skuldsaneringsärenden under år 2021. Under år 2021 inkom 54 nya budget- och skuldrådgivningsärenden 
samt skuldsaneringsärenden. Granskningen visar att längst kötid uppstod under maj och juni då flest personer 
stod i kö för rådgivning och skuldsanering. Bedömningen är trots det ökade trycket under maj och juni att alla 
klienter har fått hjälp utan oskäligt dröjsmål. 

Synpunkter och felanmälan 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
2. Lindrig 
Riskvärde 
6. Medium 

Kontroll 

Hur inkomna synpunkter och felanmälningar registreras och hanteras. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Om inkomna synpunkter, klagomål, förslag och felanmälningar registreras och hanteras enligt gällande rutiner. 
Metod - HUR? 
Avstämning med respektive enhetschef och arbetsledare om hur inkomna synpunkter, klagomål, förslag och 
felanmälningar registreras och hanteras i verksamheten. 

 Pågående 
 

Kommentar 
 

Synpunkter, klagomål, förslag och felanmälningar registreras och hanteras enligt gällande rutiner i 
synpunktshanteringssystemet DF respons. Bedömningen är att till exempel fler muntliga synpunkter skulle 
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Kontroll 

kunna registreras. Efter avstämning med enhetschefer och arbetsledare kan konstateras att alla medarbetare 
vid APT informerats om att alla synpunkter, förslag och klagomål ska registreras oavsett hur de har inkommit 
(e-post, brev, telefon eller muntligt). 

Angående hantering av besvarande av alla synpunkter, förslag och klagomål i tid fungerar rutinen bra. Alla får 
svar inom utsatt tid. Det finns dock behov av att utveckla ett mer enhetligt sätt av svara. De synpunkter, förslag 
och klagomål som är möjliga att åtgärda kan delas in i tre typer. Enkelt avhjälpta fel som direkt kan åtgärdas, 
förslag som tas med i kommande planering och sådant som av olika skäl inte kan förändras utan att få 
negativa konsekvenser. Målsättningen är alltid att skyndsamt åtgärda enkelt avhjälpta fel och att ta med förslag 
och övriga synpunkter i den långsiktiga planeringen. Det kan krävas ytterligare rutin för att säkerställa att så 
sker. 

 

Åtgärder 
Slutdatu
m 

Förbättra rutin 
Det kan krävas ytterligare rutin för att säkerställa åtgärd sker av enkelt avhjälpta fel och att ta med 
förslag och övriga synpunkter i den långsiktiga planeringen. 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

2022-09-
30 

2.2 Legala (juridiska) risker 

Avtalstrohet 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

Kontroll 

Inköp och avtal 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Uppföljning av trohet till upphandlade avtal och hur gällande inköpsrutiner följs. 
Metod - HUR? 
kontroll av leverantörsfakturor mot avtal 

 Pågående 
 

Kommentar 
 

Förvaltningen har granskat uppföljning av trohet till upphandlade avtal och hur gällande inköpsrutiner följs. Vid 
stickprov kontrollerades sex (två per enhet) leverantörsfakturor som inkom under december 2021 mot avtal. 
Granskningen visade att förvaltningen vid ett av dessa tillfällen inte har följt upphandlade inköpsavtal och 
gällande inköpsrutiner. Det har med andra ord förekommit en avvikelse. 

 

Åtgärder 
Slutdatu
m 

Information 
Informera medarbetare om kommunens inköpsrutiner 

2022-09-
30 
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Åtgärder 
Slutdatu
m 

 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-03-15 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 15 Beslut om rapport systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022 
KFN 2022/36 

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

rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om 
arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra ska det förbättras.  
 
Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i april månad.  
 
Denna rapport avser perioden mars 2021 – mars 2022. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad rapport 

om systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2022”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2022-03-08. 
 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2022. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/36 

2022-03-08 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Rapport systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om 
arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra ska det förbättras.  
 
Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i april månad.  
 
Denna rapport avser perioden mars 2021 – mars 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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arbetsmiljöarbete 2022
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1 Inledning 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra skall det förbättras. 

Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

april månad. 

Denna rapport avser perioden mars 2021 – mars 2022. 
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2 Sammanfattning 
Generellt så är bedömning utifrån svaren i checklistan att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ingår i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och fungerar 

väl. Information om rutiner och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs har 

förbättrats. 

29



Kultur- och fritidsnämnd,  Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 5(22) 

3 Arbetsskador och tillbud 
  Antal 

Arbetsskador 6 

Tillbud 3 

I förvaltningen finns det god kännedom om och rutiner för hur man ska rapportera 

tillbud och arbetsskador. Flertalet av de arbetsskador och tillbud som har rapporterats 

har klassats som mindre allvarlig händelse. Det har rört sig om några fall av kränkande 

situationer, några fall- och halkolyckor på väg till eller från jobbet. Alla incidenter har 

följts upp när det varit möjligt och rutiner har setts över för att förebygga liknande 

händelser. 
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4 Uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Kommentar 

 

Alla enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen har på personalmöte gemensamt 

svarat på frågorna i checklistan om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt svaren 

ingår ett systematiskt arbetsmiljöarbete helt eller delvis i de flesta av kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamheter. Det finns skyddsombud i förvaltningen och 

skyddsombud deltar vid alla skyddsronder. Dock finns inget särskilt utsett 

skyddsombud på flertalet av enheterna, därav att man upplever att skyddsombudet 

delvis deltar i det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet.  Riskbedömningar görs vid 

verksamhetsförändringar, men kännedom om detta verkar inte nå alla. 

Frågor 

1. Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

 

4. Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen? 

 

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy? 

 

6. Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas? 

 

7. Har det fördelats arbetsmiljöuppgifter till medarbetare på de arbetsplatser där det finns risker? 
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Frågor 

 

8. Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens? 

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 

 

11. Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av verksamheten? 
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Frågor 

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 

 

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall? 

 

14. Sker genomförande och kontroll av åtgärderna gällande tillbud, ohälsa och olycksfall? 

 

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna? 
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Frågor 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande? 

 

4.2 Chefens arbetsmiljö 

Kommentar 

 

Generellt visar svaren att enhetscheferna inom kultur- och fritidsförvaltningen har god 

kännedom om det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket stöd som finns att tillgå, mål 

och uppdrag, samt att de upplever att de har mandat att genomföra det som krävs för 

uppdraget. Samtidigt har 2021 inneburit stora förändringsarbeten och dessutom har en 

stor del hemarbete med anledning av covid-19-pandemin inneburit en försämrad 

möjlighet till kontakt och dialog. Det som kan upplevas som svårt är att det i vissa fall 

saknas tillräckliga kunskaper, resurser, mandat och befogenheter för 

arbetsmiljöuppgifterna. 

Förvaltningen behöver jobba mer med hur man ska hantera kränkande särbehandling 

när den typen av situationer uppkommer. 
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Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 

 

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt? 

 

3. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög arbetsbelastning? 

 

4. Har du möjligheter att ta rast eller paus i arbetet? 

 

5. Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till uppdraget? 
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Frågor 

 

6. Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 

 

7. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) du som chef har? 

 

8. Finns det utrymme och möjlighet för dig att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs? 

 

9. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: uppdrag, resurser och org. förutsättningar? 
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Frågor 

 

10. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi? 

 

11. Har du möjlighet att få kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå som dig? 

 

12. Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 

 

13. Vet du om vilka åtgärder som du kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning? 
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Frågor 

 

14. Vet du vad kränkande särbehandling är? 

 

15. Vet du hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas? 

 

16. Har du fått en introduktion som gjort att du fått god insikt och kunskap om din arbetsplats och roll? 

 

17. Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning? 
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Frågor 

 

18.Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 

påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig? 

 

19. Utifrån vad som framkommit i resultat- och medarbetarsamtal, APT, skyddsronder osv. – görs 

riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin? 

 

20. Anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering? 

 

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 
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Frågor 

 

22. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för dina arbetsmiljöuppgifter? 

 

23. Är du medveten om att du kan returnera arbetsmiljöuppgift  när du inte har kunskap, resurser eller 

befogenheter? 

 

4.3 OSA 

Kommentar 

 

Sammanfattningsvis är bedömningen att förvaltningens medarbetare upplever att de får 

stöd och avlastning när det behövs. Cheferna är närvarande i verksamheten och kan 

leda och fördela arbetet på ett bra sätt. Den fråga som flest medarbetare upplever som 

negativt är schema och arbetstider vilket kan bero på att del av förvaltningens 

verksamhet sker på obekväm arbetstid. 

Frågor 

1. Vet du hur arbetsuppgifterna ska prioriteras när tiden inte räcker till? Diskussionsfrågor: Vad är viktigast? Hur 

avlastar vi varandra? 
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Frågor 

 

2. Finns de resurser (ex. utrustning, redskap, möbler) som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett 

säkert sätt? 

 

3. Har du möjlighet att påverka planeringen av dina arbetsuppgifter? 

 

4. Har du möjlighet till stöd och hjälp från kollegor i det dagliga arbetet? Diskussionsfråga: Hur stöttar vi 

varandra? 

 

5. Har du möjlighet till stöd och hjälp från chef-/er när du behöver? 
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Frågor 

 

6. Får du när du tilldelas nya arbetsuppgifter möjlighet till kompetensutveckling för att kunna utföra dem? Ex. 

kollegialt lärande, utbildning, kurs. 

 

7. Finns det utrymme för återhämtning i arbetet? Ex. pauser, fika, rutinmässiga arbetsuppgifter eller lugnare 

tempo? 

 

8. Är det möjligt att anpassa resurserna till de krav som ställs i arbetet så att ohälsosam arbetsbelastning kan 

undvikas? Ex. vid arbetstoppar eller perioder med för hög arbetsbörda. 

 

9. Finns det tillräckliga forum där dialog kan föras om arbetsbetsmiljöfrågor för arbetsgruppen? Ex. 

personalmöten, APT osv. 
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Frågor 

 

10. Finns det tillräckligt med stöd för att undvika att ev. starkt psykiskt påfrestande arbete leder till ohälsa? Ex. 

hot och våld, otrevliga ”kunder”, komplexa arbetsuppgifter, etiska dilemman osv. 

 

11. Är tiden mellan arbetspassen tillräcklig för att du ska hinna återhämta dig? 

 

12. Är gränsen mellan arbete och fritid tydlig? Diskussionsfråga: Hur respekterar vi varandras olika gränser? 

 

13. Tar du de raster som finns planerade i schemat? 
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Frågor 

 

14. Finns det ostörda utrymmen som kan användas för vila och återhämtning på arbetsplatsen? 

 

15. Har du arbetstider eller schema som påverkar dig negativt? Med negativt menas ex. sömnstörning. 

 

16. Har arbetsgivaren gjort klart att kränkande särbehandling inte är accepterat på arbetsplatsen? 

 

17. Vet du vart du som medarbetare ska vända dig om du lagt märke till, misstänker eller blivit utsatt för 

kränkande särbehandling? 
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Frågor 

 

46



Kultur- och fritidsnämnd,  Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 22(22) 

5 Förbättrande åtgärder 
Sammanfattningsvis så är bedömning utifrån svaren på checklistorna att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ingår i kultur- och fritidsförvaltningen och fungerar väl. 

Det finns några delar som kan struktureras annorlunda, förtydligas och rutiner som kan 

förbättras. Det är också viktigt att genomföra risk- och konsekvensanalys vid 

verksamhetsförändringar där alla medarbetare är delaktiga. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-03-15 
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Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 16 Beslut om val av kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
KFN 2022/41 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om val av kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kultur- och fritidsnämnden och 2022-02-28 förrättade kommunfullmäktige val av sju ledamöter 
(varav en ordförande och en vice ordförande) och fem ersättare till nämnden 2022-02-28- 2022-
12-31. 

Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden utse ett arbetsutskott som består 
av tre ledamöter och tre ersättare (varav en ordförande och en vice ordförande). 

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

val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2022-03-08. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/41 

2022-03-08 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse – Val av kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 
Förslag till beslut 

-  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kultur- och fritidsnämnden och 2022-02-28 förrättade kommunfullmäktige val av sju ledamöter 
(varav en ordförande och en vice ordförande) och fem ersättare till nämnden 2022-02-28- 2022-
12-31. 

Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden utse ett arbetsutskott som består 
av tre ledamöter och tre ersättare (varav en ordförande och en vice ordförande). 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Beslut om revidering av delegationsordning för 
kultur- och fritidsnämnden 
KFN 2022/37 

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

fritidsnämndens delegationsordning enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att revidera kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen. Detta 
föranleder att respektive delegationsordning behöver ändras. 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 
delegationsordningar samt att genomföra övriga ändringar som kommunstyrelsen beslutat om. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning.  

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

fritidsnämndens delegationsordning enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-18. 
 Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/37 

2022-03-08 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse – Revidering av delegationsordning 
för kultur- och fritidsnämnden 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att revidera kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen. Detta 
föranleder att respektive delegationsordning behöver ändras. 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 
delegationsordningar samt att genomföra övriga ändringar som kommunstyrelsen beslutat om. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- & fritidsnämnden

Ärendenummer: KOF 2019/76
Antagen: KOF 2015-12-09
Senast reviderad: 2022-03-29

Författningssamling
Delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden
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Generella bestämmelser för delegation 
gällande kommunstyrelsen och övriga 
nämnder 

Allmänt 

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. 

Nämnden ska besluta i ärenden som inte har delegerats. I 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de 
bestämmelser som reglerar delegering av ärenden inom en nämnd. 

Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst återkalla ett 
delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta över ett ärende 
och fatta beslut i detta. 

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den som lämnat delegationen. Detta 
ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6 kap 38 § kommunallagen (se avsnitt Delegeringsförbud) eller 
om ärendets innehåll kräver det. 

Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, fullmäktiges 
beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med riktlinjer och bestämmelser utfärdade av styrelsen. En 
delegats befogenheter är även begränsade till det egna verksamhetsområdet samt verksamhetsområdets ekonomiska 
ramar. 

Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Skillnaden är att 
ett fattat delegationsbeslut kan överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte gäller för ett fattat 
verkställighetsbeslut. 

Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar och lösningar i ärendet samt att 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot sådana beslut där 
det redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering enligt fastställd taxa eller tilldelning av 
förskoleplats enligt fastställd turordningsregel. 

Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anled ning av att beslut av nämnden i dess 

helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt. 
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  
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Ordförandebeslut 

Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delege ras till ordföranden att besluta på 
nämndens vägnar. Om ordförande har förhinder beslutar vice ordföranden. Ordförandebeslut ska anmälas vid 
nämndens nästkommande sammanträde. 

Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten av en 
ersättare. Ersättare går in i följande ordning:  

 
1. Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte inskränkningar i delegationsrätten har 

införts). 
2. Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut. 
3. Delegatens förvaltningschef. Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett 

visst beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

Vidaredelegation 
Förvaltningschef får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, vidare de legera sin beslutanderätt till annan 
anställd. En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen till nämnden. Beslut som fattas med stöd av 
vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till nämnden vid dess 
nästkommande sammanträde. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde. Det ska 
således ske en månatlig inrapportering av fattade delegationsbeslut. Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad 
(gemensam) mall och skickas till kansliavdelningen senast 10 dagar innan styrelsens sammanträde. Varje 
delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå; 

• Datum för beslutet. 
• Typ av beslut. 
• Ärendemening. 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer). 5/17 Vid proto kollsparagrafen ska nämnden ta 

ställning till om redovisningen kan godkänna 

Överklagan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kommunallagen (laglighetsprövning) eller med 
stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning (förvaltningsbesvär). 

Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering av protokollet från det 
sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 

För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till tre veckor från den tidpunkt som 
den sökande/klagande tagit del av beslutet. 
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1. Allmänna ärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  

1.1 
KL 6 kap 

36 § 

Brådskande beslut 

Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så  brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Ordförande 

 

1.2  
Kurser och konferenser förtroendevalda  

Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser  och 
konferenser. 

Ordförande 

 

1.3  
Avge yttranden- brådskande fall  

Beslut om nämndens yttrande när remisstiden  inte medger 
behandling på ordinarie sammanträde. 

Arbetsutskottet 

1.4  
Remisser 

Beslut att remittera ärenden för yttrande 

 

Förvaltningschef 

 

1.5  
Allmänna handlingar 

Beslut att ej utlämna allmänna handlingar enligt 
sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen 

 

Förvaltningschef 

 

1.6  

Gallring 

Beslut om gallring av handlingar, som inte är överlämnade 
till kommunens centralarkiv, utöver  vad som angivits i 
dokument- och informationsplanen 

 

Förvaltningschef 

 

1.7  

Representation 

Beslut om intern och extern representation och 
uppvaktning från 1 000 kronor till högst 5 000 kronor 
(mindre än 1000 kronor räknas som verkställighet) 

 

Förvaltningschef 

 

1.8  
Representation  

Beslut om intern och extern representation över        5 000 
kronor per tillfälle 

Arbetsutskottet 

1.9  
Delgivning  

Mottagande av delgivning på nämndens vägnar. U      nderskrift 
av delgivningskvitto om föreläggande. 

 

Förvaltningschef 

 

1.10  

Arbetsmiljöansvar – för personal inom nämndens 
verksamhetsområde                 

Organisera nämndens arbetsmiljöan svar och                                                                                                                                                                                   
fullgöra förekommen arbetsuppgift inom respektive    
verksamhets område 

Förvaltningschef 
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2. Övriga förvaltningsspecifika ärenden 

  

 
1 Enhetschefer för fritids-, kultur- och besöksverksamhet 
2 Nämndsekreterare 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  

2.1  

Öppettider  

Mindre och/eller tillfälliga förändringar i öppettider  vid 
nämndens anläggningar 

Enhetschef1 

2.2 Spellagen 
2018:1138 

Lotteritillstånd 

Beslut om tillstånd enligt spellagen 
Lotteriansvarig2 

2.3  
Bidrag till arrangemang 

Bidrag till utomstående arrangemang upp till 5000  kr 
Förvaltningschef 

2.4  

Verksamhetsbidrag 

Beslut om verksamhetsbidrag till föreningar och or- 
ganisationer enligt fastställda regler. 

Förvaltningschef 

2.5  
Startbidrag 

Beslut om startbidrag enligt fastställda regler 
Förvaltningschef 

2.6  

Bidrag till studieförbund 

Beslut om bidrag till studieförbund och RF-SISU Västra 
Götaland enligt fastställda regler 

Förvaltningschef 
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3. Ekonomi 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  

3.1  

Beslutattestanter 

Ändring och komplettering av beslutattestanter un der året 
för nämndens verksamheter och för balansräkning. 

Förvaltningschef 

3.2  

Priser och avgifter 

Prisjusteringar av mindre avgifter såsom biblioteks avgifter, 
serviceavgift, biljetter och entrébiljetter. 

Enhetschef 
 

3.3 
LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

Inköp av material, varor och tjänster 

Beslut om inköp av material, varor och tjänster inom 
vederbörande verksamhetsområde och inom ramen för 
angiven budget, men utanför gällande ramavtal eller separat 
avtal till ett belopp mellan 1 basbelopp och det maximala 
belopp för direktupp handling som anges i LOU. (mindre än 
1 basbelopp räknas som verkställighet) 

Förvaltningschef 

3.5  

Försäljning av material och inventarier 

Beslut om försäljning av material och inventarier för ett 
belopp uppgående till mellan 25 000 kr och maximalt 200 
000 kr (ska ske i samråd med ekono miavdelningen). 

Förvaltningschef 

3.6 
LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

Upphandling 

Beslut om tilldelning i upphandlingar för nämndens 
verksamhetsområde 

Förvaltningschef 

3.7  

Förlängning av avtal 

Beslut om förlängning av avtal för inköp av  material, varor 
och tjänster. 

Förvaltningschef 
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4. Personalärenden inom kultur- och 
fritidsförvaltningen som delegeras av 
kommunstyrelse inom nämndens förvaltning 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.1 LAS 4-6§§ 

AB 4-5§§ 

Beslut om anställning inom 
nämn dens verksamhetsområde Förvaltningschef 

Anställning ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 
Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering.  

Rapporteras till 
nämnden 
kommunstyrelsens 
genom en månatlig 
rapport från 
lönesystemet. 

4.2  

Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad – inom 
nämndens verksamhetsområde 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals-     eller lagreglerad, 12 månader 
eller mer. 

Förvaltningschef 

Tjänstledighet.  

Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering 

4.3 LAS 7§ 

Omplacering- inom nämndens 
verksamhetsområde 

Beslut om omplacering inom 
förvaltning. 

Förvaltningschef 
Omplacering ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

4.4 LAS 7§ 

Uppsägning vid arbetsbrist 
inom  nämndens 
verksamhetsområde  

Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

Förvaltningschef 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen. 

4.5 

LAS 7 
och 18-
20 §, AB 
33§ 

Uppsägning av personliga skäl 
och avsked- inom nämndens 
verksamhetsområde 

Beslut om uppsägning på grund av 
personliga skäl samt beslut om 
avsked. 

Förvaltningschef 

Uppsägning vid per-
sonliga skäl och avsked 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.6  

Utbildning – personal inom 
nämn dens verksamhets- 
område 

För personals deltagande i utbildning 
till en kostnad över 20 000 kronor. 

Förvaltningschef 
Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.7 AB 3 kap 
8 § 

Förbud mot bisyssla - personal 
inom nämndens verksamhets-
område 

Förvaltningschef 

Beviljande av bisyssla 
betraktas som 
verkställighet. 

Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.8 AB 3 kap 
10 § 

Avstängning - personal inom 
nämndens verksamhetsområde  

Beslut om avstängning av personal. 

Förvaltningschef 

Beslut om avstängning 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen 

Förvaltningschef har 
möjlighet till vidarede- 
legering. 

4.9 AB 3 kap 
11 § 

Disciplinpåföljd - personal inom 
nämndens verksamhetsområde  

Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Förvaltningschef 

Beslut om 
disciplinpåföljd ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen. 
Förvaltningschef har 
möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.10  

Arbetsmiljöansvar – för 
personal inom nämndens 
verksamhetsområde                 

Organisera nämndens arbetsmiljöan 
svar och fullgöra förekommen                                                                                                                                               
arbetsuppgift inom respektive    
verksamhets område 

Förvaltningschef  
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Personalärendenbeslut som delegeras av 
kommunstyrelsen – förvaltningsövergripande 
Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

 Antagande av centrala 
avtal Personalutskott  

 Beslut om stridsåtgärd. Personalutskott  

 Teckna lokala 
kollektivavtal Personalchef  

 Föra tvisteförhandlingar Personalchef           och 
personalkonsult 

Den inom 
personalavdelningen 
som har handlagt 
ärendet. 

LAS 4-6 §§ 

AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning av          
1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

(tillsvidareanställning) 

1. Kommundirektörchef 
2. Ekonomichef 

Samråd ska ske  med 
presidiet i berörd nämnd 
när det gäller 
förvaltningschef. 

 

Ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad – 
för förvaltningsekonom 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer.  

Ekonomichef Tjänstledighet 

LAS 7 § 

Uppsägning av 
förvaltningschef vid ar 
betsbrist av 

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

Beslut om uppsägning på grund 
av arbets brist. 

1. Kommundirektörchef 
2. Ekonomichef 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

LAS 7 och 18-
20 §, AB 33 § 

Uppsägning av 
förvaltningschef - 
personliga skäl och avsked 
av  

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

1. Kommundirektörchef 
2. Ekonomichef 

Uppsägning vid  
personliga skäl  och 
avsked ska  ske i samråd 
med 
personalavdelningen 
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Utbildning – 
förvaltningschef 

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

För deltagande i utbildning till 
en kostnad över 20 000 
kronor. 

1. Kommundirektörchef 
2. Ekonomichef  

AB 3 kap 8 § 

Förbud mot bisyssla- 
förvaltningschef 

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

1. Kommundirektörchef 
2. Ekonomichef 

Beviljande av bisyssla 
betraktas som 
verkställighet 

AB 3 kap 10 § 

Avstängning – 
förvaltningschef 

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

Beslut om avstängning av 
förvaltningschef. 

1. Kommundirektörchef 
2. Ekonomichef 

Beslut om av stängning 
ska  ske i samråd med 
personalavdelningen 

AB 3 kap 11 § 

Disciplinpåföljd- 
förvaltningschef  

1. förvaltnings chef 
2. förvaltningsekonom 

Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

1. Kommundirektörchef 
2. Ekonomichef 

Beslut om 
disciplinpåföljd ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

 

Arbetsmiljöansvar- 
förvaltningschefer 

1. förvaltnings chefer 
2. förvaltningsekonom 

 

1. Kommundirektörchef 
2. Ekonomichef  

Lag om 
arbetsgivarens 
kvittningsrätt 

Avdrag 
personallönefordran, 
kvittnings rätt 

Personalchef  

LAS 7§ AB 6 § 

Förflyttning/omplacering 

Beslut om 
förflyttning/omplacering över 
förvaltningsgränser. 

Personalchef  
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Överenskommelse 

Träffa överenskommelse i 
samband med skiljande från 
tjänst inom Tidaholms 
kommun, maximalt 12 
månader. 

Personalchef  

 Annan kompensation vid 
förläggning av semester Personalchef 

Kompensation enligt AB 
§ 27 mom 4 är 
verkställighet 

 

Beslut om särskilda 
ersättningar och avdrag 

Exempelvis för pedagogisk 
måltid. 

Personalutskott  

 Beslut om garantipension Personalutskott  

 Beslut om löneförmåner i 
samband med arbetsskada Personalchef  

 

Kommunchefdirektör 

Beslut om anställningsvillkor, 
årlig löneöversyn, beviljande av 
kurser. 

KS ordförande  

 
Beslut om anställning och 
entledigande av 
kommunchefdirektör 

Arbetsutskott  
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5. Undertecknande av handlingar med mera 
Besluts-
nummer Ärende/Beslut  Delegat  

5.1 Tecknande av avtal inom budget från 2 år till 4 år. (mindre 
än 2 år räknas som verkställighet) Förvaltningschef 

5.2 Underteckna avtal som fattats med stöd av övriga delar i 
delegationsordningen. Enhetschef 

5.3 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som 
beslutas av nämnden Förvaltningschef 

 

6. Dataskyddsförordningen 
Besluts-
nummer 

Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

 6.1 Beslut om att ta ut avgift för att tillhandahålla 
information eller att vägra att tillmötesgå 
begäran om information 

Förvaltningschef  Artikel 12.5 

 6.2 Beslut om registrerads rätt till tillgång till 
personuppgifter som behandlas 

Förvaltningschef  Artikel 15 

 6.3 Beslut om rättelse av felaktiga 
personuppgifter 

Förvaltningschef  Artikel 16 

 6.4 Beslut om radering av personuppgifter Förvaltningschef  Artikel 17 

 6.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling 
av personuppgifter 

Förvaltningschef Artikel 18 

6.6 Beslut om anmälan till tredje man 
avseende rättelse eller radering av 
personuppgifter och begränsning av 
behandling 

Förvaltningschef Artikel 19 

 6.7 Beslut om dataportabilitet Förvaltningschef Artikel 20 

 6.8 Beslut om invändningar mot behandling 
av personuppgifter 

Förvaltningschef  Artikel 21 

 6.9 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal Förvaltningschef Artikel 28.3 Se 
rutin tecknande 
av person-
uppgiftsbiträdes
avtal 

6.10 Beslut om en personuppgiftsincident ska 
anmälas eller ej till tillsynsmyndigheten. 

Förvaltningschef Artikel 33  
Se rutin 
personuppgifts-
incident 
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§ 18 Beslut om återrapportering av 2021 års 
statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i 
åldrarna 6-15 år 
KFN 2022/23 

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

av 2021 års statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn 
och unga i åldrarna 6-15 år till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till kommuner för att stödja dessa i 
arbetet att genomföra avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år 
under 2021.   

Mottagare av statsbidraget skulle senast 28 februari 2022 återrapportera till Socialstyrelsen hur 
bidraget använts. Förvaltningen har skickat in återrapportering via det webbformulär som 
Socialstyrelsen tillhandahåller. 

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

2021 års statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn 
och unga i åldrarna 6-15 år till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner för avgiftsfria 

och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år”, kultur- och fritidschef 
Pema Malmgren, 2022-03-08. 

 Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra 
lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/23 

2022-03-08 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Återrapportering av 2021 års 
statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i 
åldrarna 6-15 år 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga återrapporteringen av 2021 års statsbidrag 
till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-
15 år till handlingarna. 

Ärendet 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till kommuner för att stödja dessa i 
arbetet att genomföra avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år 
under 2021.   

Mottagare av statsbidraget skulle senast 28 februari 2022 återrapportera till Socialstyrelsen hur 
bidraget använts. Förvaltningen har skickat in återrapportering via det webbformulär som 
Socialstyrelsen tillhandahåller. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra 

lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. 
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§ 19 Beslut om begäran om yttrande angående 
förslag till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell 
KFN 2022/12 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna yttrandet angående 

förslag till revidering av riktlinje för internhyresmodell till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-04-10. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna yttrandet angående 

förslag till revidering av riktlinje för internhyresmodell till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 188/2021, ”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Reviderad riktlinje internhyresmodell 2021-11-03.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/12 

2022-03-08 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Yttrande angående förslag till 
revidering av riktlinje för internhyresmodell 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående förslag till revidering av 
riktlinje för internhyresmodell till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-04-10. 

Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att med den reviderade riktlinjen finns bra möjligheter att vidare 
utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt fastighetsbestånd. 

1. Ett utökat fokus på helhetssyn där samråd mellan verksamhetsnämnder och 
kommunstyrelsen föreslås som en ledande princip kring hur man på ett strategiskt sätt 
hanterar fastighetsfrågor. 

2. En princip som på ett bra sätt balanserar effektivitet i lokalutnyttjandet med detaljerade 
uppdelningar av lokalytor.  

3. Hitta rätt i principerna om verksamheters möjlighet att vidare hyra ut sina internt ”hyrda” 
lokaler nås ett bra lokalnyttjande. 

4. Skapa förhållanden kring ”tider” som gynnar flexibilitet och effektivisering. 
 

I riktlinje internhyresmodellen har vissa saker förtydligats och förbättrats. Till exempel har man 
under principer på ett bra sätt förtydligat vad som ingår i självkostnadshyra.  

En stor förbättring är att om det är administrativt hanterbart, ekonomiskt fördelaktigt och 
rationellt ska gå att dela på internhyran för ett objekt mellan två verksamhetsnämnder samt att del 
av objekt kan hyras ut externt.  Det är också bra att det förtydligas att när uthyrning till en extern 
part är del av en nämnds naturliga verksamhet har hyresgäst rätt att vidare upplåta lokaler. 
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Kultur- och fritidsnämnden ställer sig frågande till nedanstående punkt och önskar ett 
förtydligande: 

- ”Skapa en modell där även den totala kostnaden för kommunens fastighetsbestånd över 
tid hanteras, inklusive fastigheter som kommunen vill eller måste fortsatt äga av andra skäl 
än direkt kopplade till kärnverksamheten.” 

 
Om internhyresmodellen syftar till att uppnå en ökad lokalkostnadsmedvetenhet och god 
hushållning med lokaler måste den enskilda nämnden ha möjlighet att bedöma och avgöra vilka 
lokaler som krävs för nämndens verksamheter. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
I riktlinje internhyresmodellen har vissa saker förtydligats och förbättrats.  

Kultur- och fritidsnämnden önskar ett förtydligande av hur den enskilda nämnden kommer att ha 
möjlighet att bedöma och avgöra vilka lokaler som krävs för nämndens verksamheter för att 
uppnå en ökad lokalkostnadsmedvetenhet och god hushållning med lokaler. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 188/2021, ”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Reviderad riktlinje internhyresmodell 2021-11-03.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/401 

2022-01-07 Barn- och utbildningsnämnden, Social- och 
omvårdnadsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden 

Handläggare: Anna Eklund, Kanslichef 

Begäran om yttrande angående förslag till 
revidering av riktlinje för internhyresmodell 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-04-10. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 188/2021”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, 2021-12-16�  
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-16 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/403 

§ 188 Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
revidera riktlinjen för internhyresmodell enligt upprättat förslag efter 
erforderlig remiss till övriga verksamhetsnämnder. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En riktlinje för hur hanteringen av lokalkostnader skall ske inom Tidaholms 
kommun togs fram 2017 i form av en riktlinje för internhyresmodell. I 
beslutsunderlag framgår att riktlinjen bör utvärderas och revideras inom ett 
antal år. Samhällsbyggnadsnämnden har via tidigare initiativ och beslut 
föreslagit att en revidering nu är lämplig att genomföra. Utifrån det föreslås en 
reviderad riktlinje. 
 
Nämnden anser att huvudsyftet med införandet av internhyresmodellen 
uppfyllts, men att en revidering krävs då vissa oönskade effekter skapas av 
modellens utformning idag. 
 
Nämnden anser att med den reviderade riktlinjen finns bra möjligheter att 
vidare utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt fastighetsbestånd och 
vill framhålla att det krävs en fortsatt god dialog mellan nämnder och 
förvaltningar och en bra helhetssyn för att nå riktlinjens nya målsättningar. 
 
Den föreslagna revideringen bedöms besvara det uppdrag som nämnden gav 
förvaltningen enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut § 122/2020 ”Beslut 
om analys av internhyressystemet”. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinjen för internhyresmodell 
enligt upprättat förslag efter erforderlig remiss till övriga 
verksamhetsnämnder. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 124/2021 ”Beslut 

om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2021-12-02. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
✓ Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 122/2020 ”Beslut om analys av 

internhyressystemet”, 2020-10-01. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 115/2017 ”Beslut om att införa 

internhyror”, 2017-06-07. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-03 
 
Ärendenummer 
2021/403 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Johan Elgh     
0502-60 60 85 
johan.elgh@tidaholm.se 
 
 
Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden initierar revideringar av riktlinje för 
internhyresmodell i Tidaholms kommun 
 
Beslutsunderlag 
✓ Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 115/2017 ”Beslut om att införa 

internhyror”, 2017-06-07. 
 
Utredning 
En riktlinje för hur hanteringen av lokalkostnader skall ske inom Tidaholms 
kommun togs fram 2017. I beslutsunderlag framgår att riktlinjen är ett första 
steg och att den lämpligen utvärderas och revideras inom ett antal år. 
Samhällsbyggnadsnämnden har via tidigare initiativ och beslut föreslagit att en 
revidering nu är lämplig att genomföra. Utifrån det föreslår nämnden för 
kommunstyrelsen en reviderad riktlinje. 
 
I tidigare utgåva av riktlinjen framgår vilket syfte med dokumentet som fanns 
då det skapades. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att huvudsyftet med införandet av 
internhyresmodellen uppfyllts, men att en revidering krävs då vissa oönskade 
effekter skapas av modellens utformning idag. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att med den reviderade riktlinjen finns bra 
möjligheter att vidare utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt 
fastighetsbestånd. 
 
Nämnden vill lyfta fram följande områden där analysen av befintlig riktlinje ger 
att en förändring lämpligen sker och varför: 
 

1. Ett utökat fokus på helhetssyn där samråd mellan 
verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen föreslås som en ledande 
princip kring hur man på ett strategiskt sätt hanterar fastighetsfrågor. 
Det uppkommer ofta kommunövergripande frågor i lokalfrågor. 
Exempelvis kan inte en nämnd enskilt besluta sig för att gå ur en lokal 
utan att en övergripande analys om hur lokalen/byggnaden/fastigheten 
lämpligen nyttjas ur ett totalt kommunal perspektiv. Vissa fastigheter 
kan det finnas ett övergripande behov av att bibehålla i kommunal ägo 
varpå en enskild nämnds verksamhet är den bästa nyttjaren av 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

lokalen. Ett beslut som politiska nivåer som kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige kan behöva ta. Genom att tydliggöra dessa 
perspektiv i riktlinjen samtidigt som ett förvaltningsövergripande forum 
nyttjas nås syftet såväl i enskild nämnds effektiviseringsarbete så som 
kommunövergripande perspektiv. 

2. En princip som på ett bra sätt balanserar effektivitet i lokalutnyttjandet 
med detaljerade uppdelningar av lokalytor. Ambitionen är att fortsätta 
med att en verksamhetsnämnd äger och bär sina lokalkostnader men 
utan att skapa ett upplägg som ger onödiga administrativa bördor och 
kommersiella avtalsförhållanden inom samma juridiska enhet. Genom 
att införa en princip där man kan dela upp lokaler, dock ej utan kvm-
mätning bör denna balans uppnås. 

3. Hitta rätt i principerna kring när en ”tredje part” (i praktiken ”andra 
part”) nyttjar lokalerna. Genom att införa en tydlig skrivning om 
verksamheters möjlighet att vidare hyra ut sina internt ”hyrda” lokaler 
nås ett bra lokalnyttjande. 

4. Skapa förhållanden kring ”tider” som gynnar flexibilitet och 
effektivisering samtidigt som rätt incitament uppkommer inom 
respektive verksamhetsnämnds profession. Genom att införa nya 
upphörandetids-principer binder man inte upp lokalnyttjandet för länge 
samtidigt som tillräckligt med tid för eventuella omställningsprocesser 
medges. 

 
Nämnden har antagit verksamhetsmålet ”Ändamålsenliga lokallösningar som 
svarar mot framtidens kommunala verksamheter och dess behov”, och ser att 
riktlinjen blir ett bra verktyg i att nå målet. 
 
Nämnden framhåller att det krävs en fortsatt god dialog mellan nämnder och 
förvaltningar och en bra helhetssyn för att nå riktlinjens nya målsättningar. 
 
Förslaget om uppdaterad riktlinje har tagits fram i samråd mellan 
förvaltningschefer och ekonomichef. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn, då styrdokumentet endast 
hanterar ekonomiska fördelningar vad gäller exempelvis kommunala lokaler 
som nyttjas för skolverksamhet, och inte lokalernas beskaffenhet. 
 
Förslag till beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
revidera riktlinjen för internhyresmodell enligt upprättat förslag efter 
erforderlig remiss till övriga verksamhetsnämnder. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Bakgrund  
Tidaholms kommun införde internhyror 1992 men dessa togs bort fr o m 1997. 
Anledningen till att internhyrorna avvecklades var framförallt att hyresdiskus-
sioner tog mycken tid samt att metoden för beräkning av kapitalkostnaderna 
vid denna tid (real annuitetsmetod) bidrog att hyrorna ökade succesivt samti-
digt med anpassningsbeting för verksamheterna under en kraftig lågkonjunk-
tur. 
 
Uppdraget är nu att hitta en internhyresmetod som hållbar över tid. 
 
Ett avgörande antagande för utredningen är att Tidaholms kommun är kvar 
som ägare till sina lokaler. Andra lösningar förekommer i kommunsverige men 
då är det inte i formen av internhyresmodell. 
 
Övergripande syfte  
Övergripande syfte är att ta fram en internhyresprissättning som är enkel och 
målinriktad. Den ska även vara ej för administrativt betungande. 
 
Syfte 
Internhyran syftar till: 

- Fördela lokalkostnader på verksamheterna och som innebär en ökad 
kostnadsmedvetenhet i verksamheten, dvs uppnå en god hushållning 
med lokaler och därmed öka resurserna för kommunens kärnverksam-
heter. Internhyra skall utgöra en del av nämndernas kommunbidrag. 

- beskriva lokalkostnaderna så att det underlättar för verksamheten att 
väga kostnaderna för lokaler mot nyttan för verksamheten.  

- Säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas 
värde bevaras samt att kommunen maximerar långsiktigt värde. 

- Säkerställa en god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyres-
gäster 

- Skapa en modell där även den totala kostnaden för kommunens fastig-
hetsbestånd över tid hanteras, inklusive fastigheter som kommunen vill 
eller måste fortsatt äga av andra skäl än direkt kopplade till kärnverk-
samheten. 

 
 

 
Riktlinjer 
Internhyresmodell 
 
Principer 

• De objekt som ingår i internhyresmodellen benämns Internhyresenhet 
(del av fastighetsenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen) och 
innehåller primärt de av kommunen ägda verksamhetslokalerna. Krä-
ver kommunbidragsväxling. Se bilaga. Objekten som ingår i internhy-
resmodellen är de som ägs av kommunen och nyttjas av kommunal 
verksamhet. Objekten ska redovisas i en separat enhet.   
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• Självkostnadshyra (faktiska kostnader för respektive objekt) ska gälla 
som huvudregel för hyressättning för varje byggnad. Samtliga kostna-
der för ett objekt omfattas så som driftskostnader (el, värme, vatten, 
sop, försäkringar, skatt mm), fastighetsskötsel och lokalvård, underhåll, 
kapitalkostnader (avskrivning och intern ränta). 
 

• Inhyrda externa verksamhetslokaler hanteras (budgeteras och vidare-
faktureras) av fastighetsenheten med de villkor som är angivna i re-
spektive hyresavtal. Dessa kostnader bekostas av respektive verksam-
het idag. Kräver ingen kommunbidragsväxling. 

• Om det är administrativt hanterbart, ekonomiskt fördelaktigt och ratio-
nellt att dela på internhyran för ett objekt mellan två verksamhetsnämn-
der kan detta genomföras efter samråd. Nyttjandegraden av lokalen 
skall återspeglas i en schematisk uppdelning av lokalen (25,50,75%). 
Samma princip ger således att del av objekt kan hyras ut externt.  

• En strategi för kommunens fastigheter lägger en grund för framtida 
nyttjande av kommunala fastigheter  

 
Hyreshantering 

• Internhyran sätts utifrån föregående års utfall och räknas sedan upp 
med ett generellt index, motsvarande indexuppräkningen som är fast-
ställd i strategisk plan och budget. Senast juni varje år efter verksam-
hetsåret görs en avstämning av internhyran. 

• Vart 3:e år sker en översyn av internhyran per fastighet som bygger på 
utfall de senaste tre åren. Uppdateringen sker i samband med beslut 
av strategisk plan och budget. 

• Internhyran kan justeras under innevarande år för större förändringar. 
Detta gäller vid till exempel aktiveringar av större investeringar som 
skett i objektet under året.  

• Bashyran utgörs av budgeterade kostnader 2016 korrigerade med ka-
pitalkostnader enligt utfall/bokslut. Korrigering har även skett för helår-
seffekt för vissa lokalobjekt (t ex ny förskola Helliden). Se bilaga beräk-
ning av bashyra för respektive internhyresobjekt. 

• Årlig höjning av hyresbeloppen sker med samma procentsats som för 
övriga kostnader i budgetarbetet. 

• Internhyreskontrakt skrivs för respektive objekt. Hyresavier hanteras i 
Agresso affärssystem med avisering varje månad via automatik. 

• Senast mars varje år efter verksamhetsåret görs en avstämning av in-
ternhyresmodellen. 

• I det fall uthyrning till en extern part är del av en nämnds naturliga verk-
samhet har hyresgäst rätt att vidare upplåta lokaler. Exempelvis uthyr-
ning till föreningar, nyttjande av samlingssalar, aulor. Samråd med hy-
resvärd skall ske i det fall juridiska hyresavtalsförhållanden för lokaler 
uppstår.  

 
 
Hyresförändringar 
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• Hyrestiden ska vara 3 år med 9 månaders uppsägning. Avtalet skrivs 

så att sluttiden inträffar vid årsskifte, detta för att vi då vet vilka lokaler 
som eventuellt blir vakanta inför budgetarbetet kommande år. 

• Hyrestiden är löpande med uppsägningstid som bestäms av hyresvärd 
och hyresgäst i samråd. Ambitionen är att upphörandetiden skall vara i 
storleksordningen 12 månader. Om hyresgäst vill lämna lokalen sker 
samråd med hyresvärd i syfte att hitta ändamål för objektet. Till exem-
pel försäljning, rivning, eller nyttjande av annan hyresgäst, intern som 
extern. 

- Förändringar inom internhyresverksamheten samråds och planeras i 
ett förvaltningsövergripande beredningsform bestående av kommundi-
rektör, förvaltningschefer och ekonomichef. Ekonomiska principer un-
der upphörandetiden fastslås i beredningsforumet. Forumet rapporterar 
till Kommunstyrelsen. 
 

• Del av byggnad ska kunna sägas upp om den är klar avskiljbar från öv-
riga lokaler och att man då kan hyra ut den delen till annan verksamhet 
eller extern intressent. 

• Vakanta lokaler läggs i en lokalbank under fastighetsenheten (Out-
hyrda lokaler). 
 

 
Underhåll och investeringar 

• Investeringar för att upprätthålla fastighetens värde sker kontinuerligt 
och internhyran anpassas därefter. 

• Omfattande underhållsinvesteringar och rena verksamhetsinveste-
ringar som innebär påtagligt högre driftkostnader beslutas även av 
verksamhetsnämnden. 

• Planerade underhållsarbeten ska inte medföra ökad hyra, regleras 
inom kapitalkostnaderna över åren. 

• Av verksamheterna beställda arbeten som de anser behövs för att be-
driva verksamheten effektivare eller på annat sätt, utförs av fastighet-
senheten efter tilläggsavtal och godkänd tilläggshyra till bashyra. 

• Vid (större) investeringar skall när beslut tas om investeringsbelopp för 
en lokalinvestering samtidigt beslutas om internhyran. Fastighetsenhe-
ten skriver nytt hyresavtal med brukaren. 

 
Hyrans delar 

• Driftskostnader (el, värme, vatten, sop, försäkringar mm mm) 
• Fastighetskötsel och lokalvård 
• Driftunderhåll  
• Kapitalkostnader (Avskrivning och intern ränta) 

 
Kontrakt Dokument 

•  upprättas för varje internhyresobjekt med ytor enligt planritning tillhö-
rande kontraktet.  
Tillhörande bilagor: 
Följande dokument upprättas per verksamhetsnämnd. Utöver dessa 
gäller bilagor till denna riktlinje. 
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• En planritning innefattande varje objekts fördelning av ytor på en över-
gripande nivå. 

• En sammanställning av lokaler per verksamhetsnämnd. 
• Eventuella avsteg från generell gränsdragningslista. 

 
Organisation 

• Internhyresenheten skall vara skall vara en avskild enhet under Tek-
nisk förvaltning och hanteras som en egen resultatenhet. 

• Tekniska nämnden skall utse en ansvarig för Internhyresenheten (HV) 
• Varje nämnd skall samordna sina lokalfrågor till en ansvarig person 

(HG) 
• Eventuella internhyrestvister medlas via Kommunledningsförvalt-

ningen. 
• Vem beslutar om vad?? 

 
Bilagor: 
Bil 1 - Internhyreskontrakt 
Bil 1 - Allmänna villkor för Lokaler 
Bil 2 - Gränsdragningslista – Vem ansvarar för vad i våra fastigheter 
Bil 4 - Förteckning lokalobjekt fördelad på respektive nämnd för Internhyres- 
          enheten, inklusive Bashyra uppräknad till Budget 2018 års prisnivå 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-03-15 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 20 Beslut om ansökan från BK Tranan om bidrag 
för användande av Gotlandsränna 
KFN 2022/26 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till BK 

Tranan för merkostnad av banhyra höstterminen 2021 med 5 590 kr.  

Sammanfattning av ärendet 
BK Tranan ansöker om bidrag för täckning av banhyra för höstterminen 2021. BK Tranan 
använder sig av en så kallad Gotlandsränna för personer med särskilda behov. Vanligtvis är det två 
bowlare per bana. Då rännan används är det endast en bowlare per bana. För att kompensera för 
den merkostnad som uppstår då rännan används ansöker BK Tranan om bidrag för den 
kostnaden. BK Tranan ansöker om 5 590 kr för höstterminen 2021. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till BK Tranan 

för merkostnad av banhyra höstterminen 2021 med 5 590 kr.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna”, 

enhetschef fritid Daniel Andersson, 2022-03-07. 
 Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna, 2022-02-08 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/26 

2022-03-07 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från BK Tranan om 
bidrag för användande av Gotlandsränna 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till BK Tranan för merkostnad av 
banhyra höstterminen 2021 med 5 590 kr.  

Ärendet 
BK Tranan ansöker om bidrag för täckning av banhyra för höstterminen 2021. BK Tranan 
använder sig av en så kallad Gotlandsränna för personer med särskilda behov. Vanligtvis är det två 
bowlare per bana. Då rännan används är det endast en bowlare per bana. För att kompensera för 
den merkostnad som uppstår då rännan används ansöker BK Tranan om bidrag för den 
kostnaden. BK Tranan ansöker om 5 590 kr för höstterminen 2021. 

Utredning 
BK Tranan bedriver en viktig verksamhet som är inkluderande. Därför bedöms det vara av vikt att 
ge bidrag för den merkostnad som uppstår i samband med användande av en så kallad 
Gotlandsränna. Sammanlagt har Gotlandsrännan använts vid 86 tillfällen under höstterminen 2021. 
Summan uppgår då till 5 590 kr. Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att det finns ett 
tak på 10 000 kr/år/förening (KOF 2017/70) för denna typ av bidrag. BK Tranan har inte tidigare 
under 2021 ansökt om bidrag för banhyra. 

Barnrättsbedömning 
Det är viktigt att tillgänglighetsanpassa verksamheter så att så många som möjligt kan utöva 
idrotten. 

Utredningens slutsatser 
Den merkostnad som uppstår i samband med användande av så kallad Gotlandsränna bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. BK Tranan kan då erbjuda 
personer med särskilda behov att bowla för samma kostnad även om det endast är en bowlare 
per bana. Ansökt belopp uppgår till 5 590 kr.  

Beslutsunderlag 
 Ansökan från BK Tranan om bidrag för användande av Gotlandsränna, 2022-02-08 
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Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Sändlista 
BK Tranan 
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Sidan 1 av 2

Copyright Rbok AB 2022

Bidragsansökan: 64613

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: BK Tranan (802461-1157)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Inskickad

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?

  50

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

  20

Vad gäller din ansökan?

Tillgänglighetsanpassning

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Utvecklingsbidrag ansöks för extra kostnader för nyttjande av sk Gotlandsränna. Sammanlagt för HT 

2021 är det 86 tillfällen * 65kr vilket blir 5590kr
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Sidan 2 av 2

Copyright Rbok AB 2022

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-03-31

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

Nej

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

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

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Ansökt belopp

5 590 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner

Historik

Handläggare ändrad Inskickad
2022-02-08 09:26
Daniel Andersson

Ärendet skapades Inskickad
2022-02-08 09:26
Daniel Andersson
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2021/90 

2022-03-21 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms GIF om 
anstånd med redovisning 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga sista datum för redovisning till 2022-06-
30. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i oktober 2021 bidrag till Tidaholms GIF för att iordningställa 
5-mannaplan, sargplan och teknikplan. Sista datum för redovisning är 2022-03-31. 

Tidaholms GIF ansöker om anstånd med redovisning till 2022-06-30 med anledning av att arbetet i 
vinter har försenats på grund av snö och tjäle i marken.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2022-03-16. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92/2021 ”Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om 

bidrag till iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod”, 2021-
10-12. 

Sändlista 
Tidaholms GIF 
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From:                                 Lotta Teike TGIF
Sent:                                  Wed, 16 Mar 2022 08:37:37 +0100
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Anstånd Tidaholms G&IF

Hej! 
 
Tidaholms G&IF ber om anstånd för iordningställande 5-manna plan+Sargplan+Teknik plan och 
redskapsbod till den 30/6-22, pga vihar inte kunnat göra så mycket i vinter eftersom det varit snö och 
tjäle i marken. 
 
Styrelsen Tidaholms G&IF 
 
 
 
mvh 
Lotta Lidén 
Bokföring 
Tidaholms G&IF 
www.tidaholmsgif.se 
lotta@tidaholmsgif.se 
0502-747034 
  
Besök även www.giffcupen.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 

93

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nUOE2-0003EG-3Q&i=57e1b682&c=6d9JHjXBgZXdqs2c2ufsAdoEOvIAWzLU19JXdZaA5mFGmGafabd7Ajp6AQJMEZTR8Ht4gyHsXUZR8sYjGmnAIgKBAJbZ1OWwDetEuus8lzVaj-5QriKk737Y3SOikJ-TCKsf5IpcrX8PUSVoqYFTQgmiDF9_86hJ74liCa2b95-rI6piVzFjHn3LYx_iuJ8qGSNyrBgnzOa-6QDHapKuxg
mailto:per@tidaholmsgif.se
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nUOE2-0003EG-3Q&i=57e1b682&c=6yE38ibR30LBP0udc6MirEaziPVD1IUVEfV2IR-eVLHnRqoX7zuEvH6nNcNj5fXp6zNfqTfP4Nw3yYoJZmkqJJ9JKaVUaGWS9iDEI387ABuiVsLdRvAiB3guIDgKebFZ6f7mUSkOeSDcVPZASAktXH6yNNBil61KHxv3h0xDuH2IG-cGpZyRkePCpjvOcG-G8xxFiZtRlzrFyAXEVnz25g
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hc2Euc2pvZ3JlbkB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjQ3NDE2MjYyO3V1aWQ9NjIzMTkzQzY2QjdGQkZFNTk4MUZGNTdDRjQ5M0ZDQTY7dG9rZW49NmIxMDdmNDYxYzdhNjBlN2UzMDljNGEyMWQ4MWEwNDc2YWNlMjYxYjs%3D


 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/90 

§ 92 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till 
iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och 
redskapsbod 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms GIF 
med max 30 % av ansökt belopp för att iordningställa 5-mannaplan, 
sargplan och teknikplan vilket blir 40 994 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 
2022-03-31. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Tidaholms GIFs ansökan 
om bidrag till iordningställande av redskapsbod.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms GIF ansöker om bidrag till iordningställande av 5-mannaplan, 
sargplan, teknikplan och redskapsbod. Ansökt belopp uppgår till 181 720 kr. 
 
Tidaholms GIF har för avsikt att anlägga en 5-mannaplan, en teknikbana, en 
sargplan samt redskapsbod i den norra ändan vid gamla entrén som nu 
flyttats. Den nya 5-mannaplanen ersätter inte den gamla utan är en utökning 
av verksamheten för de minsta barnen. Sargplanen ska flyttas från sin 
nuvarande plats till denna och istället för gräs blir det konstgräsunderlag på 
planerna. Man bygger också en teknikbana där ungdomarna kan träna på att 
nicka, dribbla runt konor och prickskjuta mot ett plank med mera. Satsningen 
riktar sig till barn i åldern 4-8 år och ambitionen är att det skall bli en 
samlingsplats för dessa grupper.   
 
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. 
 
Satsningen på en ny 5-mannaplan samt teknikbana och flytten av sargplan 
bedöms vara en utveckling av verksamheten som tydligt riktar sig till de yngsta 
åldersgrupperna. Därav bedöms denna del av ansökan vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. En 
redskapsbod bedöms däremot ej vara bidragsgrundande då den ej kan anses 
utveckla verksamheten för barn och ungdomar.  
 
I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för att iordningställa 5-
mannaplan, sargplan och teknikplan uppgår till 136 645 kr. 30 % av kostnaden 
blir 40 994 kr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 

bidrag till Tidaholms GIF med max 30 % av ansökt belopp för att 
iordningställa 5-mannaplan, sargplan och teknikplan vilket blir 40 994 
kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. 
Sista datum för redovisning 2022-03-31. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
Tidaholms GIFs ansökan om bidrag till iordningställande av 
redskapsbod.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2021 ”Beslut om 

ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till iordningställande av 5-
mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod”, 2021-10-01. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till 
iordningställande av 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och 
redskapsbod”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-09-15. 

✓ Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till iordningställande av 5-
mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod, 2021-09-10. 

✓ Offerter 5-mannaplan, sargplan, teknikplan och redskapsbod, 2021-09-
10. 

 
Sändlista 
Tidaholms GIF 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-03-15 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 22 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

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

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-02-02—03-08. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-02-02 2.1 Öppettider 
Badhuset Forshallen 
håller tillfälligt stängt 
kl. 14-18 4/2. 

2022-02-09 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
11/2 kl. 17-23 och 
12/2. 

2022-02-11 2.6 Bidrag till studieförbund 

Utbetalning av bidrag 
till studieförbund och 
RF-SISU Västra 
Götaland 

2022-02-15 2.3 Bidrag till arrangemang 

KFN 2022/27 
Beviljat bidrag om 
3 500 kr till 
Klassbollen 2022 

2022-02-15 2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt Spellagen 

KFN 2022/28 
Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Tidaholms GIF.  

2022-02-28 3.1 Beslutsattestanter 
KFN 2022/40 
Ändring av 
beslutsattestanter 

 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-08. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-02-02—03-08. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/2 

2022-03-08 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-02-02—03-08. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-02-02—03-08. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2022/2 
2022-03-08 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2022-02-02—03-08 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-02-02 2.1 Öppettider 
Badhuset Forshallen 
håller tillfälligt stängt 
kl. 14-18 4/2. 

2022-02-09 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
11/2 kl. 17-23 och 
12/2. 

2022-02-11 2.6 Bidrag till studieförbund 

Utbetalning av bidrag 
till studieförbund och 
RF-SISU Västra 
Götaland 

2022-02-15 2.3 Bidrag till arrangemang 

KFN 2022/27 
Beviljat bidrag om 
3 500 kr till 
Klassbollen 2022 

2022-02-15 2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt Spellagen 

KFN 2022/28 
Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Tidaholms GIF.  

2022-02-28 3.1 Beslutsattestanter 
KFN 2022/40 
Ändring av 
beslutsattestanter 

 

98



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-03-15 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 23 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, 

2022-03-08. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 19/2022 ”Val av kultur- och fritidsnämnd”, 2022-02-28. 
 Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022, 2022-02-24. 
 Inbjudan till Tidaholms Idrottshistoriska Förenings årsmöte 2022, 2022-02-14. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - William Bill Haberman, 2022-02-14. 
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2022 ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, 2022-02-09. 
 Utkast: Delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 Slutlig version: Delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 Kommunstyrelsens beslut § 26/2022 ”Beslut om uppföljning av nämndernas arbete med 

intern kontroll 2020/2021”, 2022-02-09. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling februari 2022, 2022-02-09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2022 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2022-01-31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 6/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

idrottshall”, 2022-01-31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 7/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

ishallen”, 2022-01-31. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/1 

2022-03-08 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 
 Kallelse till årsmöte vid Skaraborgs föreningsarkiv 2022, 2022-03-11. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 19/2022 ”Val av kultur- och fritidsnämnd”, 2022-02-28. 
 Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022, 2022-02-24. 
 Inbjudan till Tidaholms Idrottshistoriska Förenings årsmöte 2022, 2022-02-14. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - William Bill Haberman, 2022-02-14. 
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2022 ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, 2022-02-09. 
 Utkast: Delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 Slutlig version: Delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 Kommunstyrelsens beslut § 26/2022 ”Beslut om uppföljning av nämndernas arbete med 

intern kontroll 2020/2021”, 2022-02-09. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling februari 2022, 2022-02-09. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2022 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2022-01-31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 6/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

idrottshall”, 2022-01-31. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 7/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

ishallen”, 2022-01-31. 
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KALLELSE 
TILL ÅRSMÖTE MED 

SKARABORGS FÖRENINGSARKIV 
 

 
 

Måndagen den 11 april 2022 kl. 18.00  
Nossebro skola, aulan 

Sturegatan 6, Nossebro 
 
Program:  18.00  Samling och kaffeservering.  

  Tomas Johansson, kommunfullmäktiges ordförande i Essunga 
kommun, hälsar välkommen.  

   

  Visit Nossebro 

Pernilla Nilsson, kommunutvecklare presenterar Nossebro som 
destination och berättar bland annat om Nossebro marknad som snart 
fyller 120 år! 
 

 ca 18.45  Årsmötesförhandlingar. 
 
 
För kännedom 
Enligt § 10 i Föreningsarkivets stadgar har medlemmar rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud 
för medlemsorganisationer med över 15 förbund, föreningar eller lokala organisationer. 

 
Fråga som organisation/kommun enligt stadgarna § 11 önskar få behandlad på årsmötet skall ha 
inkommit till styrelse under februari månad. 

 
Anmälan till årsmötet görs via bifogad länk senast den 4 april. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDr5ikKBodQyaI61TIkGZCS2iozGEkO6n
QnfYpIgcInqGmuA/viewform?usp=sf_link 
 
 
Obs! Om din förening bytt kassör/ordförande och förändrat kontaktuppgifterna - glöm då inte att 
meddela eventuella ändringar till oss på Skaraborgs föreningsarkiv! 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter 
E-post:  carina.seiberlich@skaraborgsarkiv.se 
   Skaraborgs Föreningsarkiv   

Vallgatan 21, 531 30 Lidköping 
Eller ring:  Tel: 0510- 286 86  
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§ 19 Val av kultur- och fritidsnämnd 
KS 2018/403 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för 

tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Anneli Sandstedt (C) 
- Per-Erik Vrang (M) 
- Christina Forsling (SD)  
- Christopher Vipond (MP) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Michelle Hjerp Holmén (S) 
- Lars – Ove Larsson (V) 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att utse Anneli Sandstedt (C) till ordförande. 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att utse Bengt Karlsson (S) till vice ordförande. 

 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för 

tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Halina Gustafsson (L) 
- Lisa Andersson (M) 
- Victor Karlsson (L) 
- Lisa Öhgren (S) 
- Ulla Brissman (S) 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen för omedelbart justerad.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kultur- och fritidsnämnden.   

Kommunfullmäktige ska därför förrätta val av sju ledamöter (varav en ordförande och en vice 
ordförande) och fem ersättare till kultur- och fritidsnämnden 2022-02-28- 2022-12-31. 

Ärendet har beretts av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ledamöter i 

kultur- och fritidsnämnden för tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Anneli Sandstedt (C) 
- Per-Erik Vrang (M) 
- Christina Forsling (SD)  
- Christopher Vipond (MP) 
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- Bengt Karlsson (S) 
- Michelle Hjerp Holmén (S) 
- Lars – Ove Larsson (V) 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Anneli Sandstedt (C) 
till ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Bengt Karlsson (S) till 
vice ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden för tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Halina Gustafsson (L) 
- Lisa Andersson (M) 
- Victor Karlsson (L) 
- Lisa Öhgren (S) 
- Ulla Brissman (S) 
 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen för omedelbart 
justerad. 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut §1/2022 ” Val av kultur-och fritidsnämnd”, 2022-02-28 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2022 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2022-01-31, (ärendenr: 2021/349) 

Sändlista 
Personaldelningen 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

PM 
2022-02-24 
 
Ärendenummer 
Ärendenr. 2022/100 Personuppgiftsansvariga i 

Tidaholms kommun 
   
Elinor Stenberg     
0515-88 58 59 
dataskydd@tidaholm.se 
 
 

Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 
2022 med begäran om redovisning gällande behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

Nedanstående område kommer att vara prioriterat granskningsområde för 
dataskyddsombudet under första halvåret 2022. Även områden som faller 
utanför denna granskningsplan kan komma att granskas av 
dataskyddsombudet om det finns skäl till det.  
 
Överföring till tredje land 
Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 
skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-
länderna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan 
begränsningar. Utanför EU/EES finns däremot inga generella regler som ger 
motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 
under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till länder 
utanför EU/EES. 

Exempel på tredjelandsöverföringar är att skicka dokument som innehåller 
personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES, att anlita ett 
personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES eller att någon utanför EU/EES 
ges tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade 
inom EU/EES. 

Tidigare uppmaning från dataskyddsombudet 
År 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU och 
USA (dom i mål C-311/18 Data Protection Commissioner/Maximillian Schrems 
och Facebook Ireland), vilket innebär att det inte längre är tillåtet för 
personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra 
personuppgifter till mottagare i USA. Efter att domen meddelats skickade 
dataskyddsombudet en skrivelse, ”Ny dom kräver översyn av 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter” daterad 2020-09-04 till samtliga 
personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun. I skrivelsen uppmanades de 
personuppgiftsansvariga att så snart som möjligt göra en inventering av om 
det sker överföring av personuppgifter till tredje land inom dess verksamhet 
och vid behov vidta åtgärder omgående. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

 
Granskning 
Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i 
Tidaholms kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 
det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det 
framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell överföring 
av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med dataskyddsförordningens 
regler. Det vill säga om överföringen exempelvis sker till ett land som enligt 
EU-kommissionen har så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen 
sker med stöd av standardavtalsklausuler (så kallade Standard Contractual 
Clauses, SCC). I de fall överföringen sker med stöd av 
standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har vidtagits 
eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på så sätt som 
föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens 
rekommendationer (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för att 
tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).   
 
Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i 
Tidaholms kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad gäller 
hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje land. 

Svar på ovan nämnda frågeställningar ska vara dataskyddsombudet tillhanda 
per e-post till dataskydd@tidaholm.se senast den 30 maj 2022.  
 
Rapport 
Resultatet av granskningen kommer att redovisas av dataskyddsombudet i en 
rapport. Rapporten kommer att kommuniceras till respektive 
personuppgiftsansvarig och i förekommande fall förvaltningschef/VD. 
 
Sändlista 
Samtliga personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun 
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Inbjudan till Årsmöte 
Onsdag 16 mars kl. 18.00 

Villan 
Sedvanliga förhandlingar * Fika 

Välkomna! 

Så var det åter dags för medlemsavgift!  

Oförändrad avgift 130:- kr. 

Insätts på bankgiro 5839-3471 

Du kan även betala i samband med årsmötet. 
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§ 27 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
KS 2021/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen enligt upprättat förslag. 
• Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 

delegationsordningar samt att även genomföra övriga ändringar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kommunfullmäktige har reviderat kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen behöver 
även delegationsordningen revideras.  

Eftersom kommunstyrelsen inte längre kan delegera rätten att besluta i ärenden gällande personal 
på andra nämnder föreslås hela avsnitt 4 tas bort. Istället bör kommunstyrelsen besluta uppmana 
övriga nämnder att ta med motsvarande punkter i sina delegationsordningar som i 
kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt 3. 

Kommunstyrelsen är fortfarande anställningsmyndighet för förvaltningschefer och 
förvaltningsekonomer. Avsnitt 3 har därför uppdaterats.  

Kommunfullmäktige har även utökat kommunstyrelsens möjlighet att sälja fastigheter. Med 
anledning av detta föreslås att kommunstyrelsen i sin tur utökar delegationen till arbetsutskottet 
att sälja fastigheter, till upp till och med 15 prisbasbelopp (p. 6.2). 

I övrigt har smärre felaktigheter justerats i p. 1.15 och p. 7.1. I förslaget har ytterligare en punkt 
lagts till, p. 1.13, för det fall ett beslut som fattats på delegation behöver överklagas. En mening har 
tagits bort i den inledande texten, på sidan 4, eftersom kommunstyrelsen inte har sammanträden 
varje månad.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordningen 

enligt upprättat förslag. 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnderna att ta in 

motsvarande avsnitt 3 i sina delegationsordningar samt att även genomföra övriga 
ändringar. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 6/2022 ”Beslut om revidering av 

kommunstyrelsens delegationsordning”, 2022-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-12-22. 
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 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Generella bestämmelser för delegation gällande styrel-
sen och övriga nämnder 
 
Allmänt 
Kommunstyrelsen eller nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende. Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Den som får ett sådant 
uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som inte har delege-
rats. 
 
I 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser 
som reglerar delegering av ärenden inom en nämnd.  
 
Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när 
som helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller 
bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta över ett ärende och fatta be-
slut i detta.  
 
En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till 
den som lämnat delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som 
framgår av 6 kap 38 § kommunallagen (se avsnitt Delegeringsförbud) eller om 
ärendets innehåll kräver det.  
 
Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande 
lagar och förordningar, fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt 
i enlighet med riktlinjer och bestämmelser utfärdade av styrelsen. En delegats 
befogenheter är även begränsade till det egna verksamhetsområdet samt 
verksamhetsområdets ekonomiska ramar.  
  
Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med an-
ledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden. 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

113



   
  
  
 
 

4/18 
 
 

  

 
 
 
Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut 
övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 

1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte 
inskränkningar i delegationsrätten har införts). 

2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut 
3.) Delegatens förvaltningschef. 

 
Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett 
visst beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet.  
  
Vidaredelegation 
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 § 
kommunallagen, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. En så-
dan vidaredelegation ska anmälas skriftligen till styrelsen. Beslut som fattas 
med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören eller förvalt-
ningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till styrelsen vid dess nästkom-
mande sammanträde.  
 
Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som in-
nebär ren verkställighet. Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan över-
klagas och måste anmälas till nämnden vilket inte gäller för ett fattat verkstäl-
lighetsbeslut.  
 
Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar 
och lösningar i ärendet samt att beslutsfattaren måste göra vissa övervägan-
den och bedömningar.  Verkställighetsbeslut är däremot sådana beslut där det 
redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering enligt 
fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt fastställd turordningsregel.  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen 
vid dess nästkommande sammanträde. Det ska således ske en månatlig in-
rapportering av fattade delegationsbeslut.  
 
Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad (gemensam) mall och skic-
kas till kansliavdelningen senast 10 dagar innan styrelsens sammanträde.  
 
Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå;  

• Datum för beslutet. 
• Typ av beslut. 
• Ärendemening. 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer).  
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Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan 
godkännas. 
 
Ordförandebeslut  
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delege-
ras till ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har för-
hinder beslutar vice ordföranden. Ordförandebeslut ska anmälas vid nämn-
dens nästkommande sammanträde. 
 
Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kom-
munallagen (laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag 
eller förordning (förvaltningsbesvär).  
 
Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag 
då justering av protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet an-
mälts tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 
 
För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas kla-
gotiden till tre veckor från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av 
beslutet. 
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Delegationsordning 

1. Allmänna ärenden 
 

Be-
sluts
num-
mer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

1.1  KL 6 
kap 39 § 

Brådskande beslut 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så bråds-
kande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

KS ordförande  

1.2  Kurser och konferenser förtroendevalda 
Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och kon-
ferenser. 

KS ordförande  

1.3 
 

Avge yttranden- brådskande fall 
Beslut om kommunens yttrande när remisstiden inte 
medger behandling på ordinarie sammanträde. 

Arbetsutskottet Dock inte i lag-
lighetsprövning 
enlig kommunal-
lag eller i frågor 
av principiell be-
skaffenhet 

1.4  Avge yttrande- planer 
Avge yttrande över planer från grannkommuner 

Arbetsutskottet  

1.5  Utse ombud- brådskande fall 
Utse ombud till stämmor och möten (om inte bolagsord-
ning eller annan urkund anger att detta ska göras av an-
nat organ) när tiden inte medger behandling på ordinarie 
sammanträde 

Arbetsutskottet  

1.6 RB 12 
kap 14 § 

Rättegångsfullmakt 
Rätt att utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av 
skilda slag.  

Kommundirek-
tör 

 

1.7 KL 6 
kap 36 § 

Delgivningar 
Rätt att motta delgivningar ställda till kommunstyrelsen 
(till exempel stämningsansökan och vitesföreläggande) 

Kommundirek-
tör 

 

1.8 
 

Remisser 
Beslut att remittera ärenden för yttrande till nämnder. 

Kommundirek-
tör 

 

1.9 
 

Remittering av motioner och e-förslag 
Beslut om remittering av motioner och e-förslag  

Arbetsutskottet  

1.10  Besvarande av remisser 
Beslut att överlämna inkommen remiss till annan nämnd 
för yttrande direkt till remissinstansen 

Kommundirek-
tör 

 

1.11 
 

Allmänna handlingar 
Beslut att inte lämna ut handling som förvaras hos kom-
munstyrelsen eller att lämna ut handlingen med förbe-
håll. 

Kommunjurist  

1.12  Yttrande till domstol – överklagade beslut 
Avge yttrande till domstol avseende överklagade beslut 
med undantag för laglighetsprövning enligt 13 kap. kom-
munallagen 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 
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1.13  Överklaga beslut 
Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar 
ändring av beslut som fattats med stöd av delegation. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

 1.13 
14 

FL 36 § Rätta beslut 
Rätta beslut enligt 36 § förvaltningslagen 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

1.14 
15 

FL 37- 
38 §§ 

Ändra beslut 
Ändra beslut enligt 37- 38 §§ förvaltningslagen 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

1.15 
16 

FL 45 § 
1 st 

Prövning av förvaltningsbesvär i rätt tid 
Pröva om förvaltningsbesvär inkommit i rätt tid samt fatta 
beslut om avvisning om besvären inkommit för sent 

Kommunjurist  

1.16 
17 

 
Gallring 
Beslut om gallring av handlingar, som inte är överläm-
nade till kommunens centralarkiv, utöver vad som angi-
vits i dokument- och informationsplanen 

Arkivansvarig  

1.17 
18 

 
Representation 
Beslut om intern och extern representation från 5 000 
kronor till högst 25 000 kronor per tillfälle. 

Kommundirek-
tör 

 

1.18 
19 

 
Representation 
Beslut om intern och extern representation över 25 000 
kronor per tillfälle 

Arbetsutskottet  

 
 

2. Personalärenden – förvaltningsövergripande 

Be-
sluts-
num-
mer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

2.1  
 

Antagande av centrala avtal  Personalutskott  

2.2  Beslut om stridsåtgärd. Personalutskott  

2.3. 
 

Teckna lokala kollektivavtal  Personalchef  

2.4  Föra tvisteförhandlingar Personalchef 
och personal-
konsult 

Den inom  
personal-avdel-
ningen som har  
handlagt  
ärendet. 

2.5 LAS 4-6 
§§ 
AB 4-5 
§§ 

Beslut om anställning av  
1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

(tillsvidareanställning) 

1. Kommundi-
rektör  
2. Ekonomichef 

Samråd ska ske 
med presidiet i 
berörd nämnd 
när det gäller 
förvaltningschef. 

2.6 
 

Ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad – för 
förvaltningsekonom 
Beslut om ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad, 
12 månader eller mer.   

Ekonomichef 
  

Tjänstledighet 
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2.6 
2.7 

LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist av  
1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom  

Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist. 
 

1. Kommundi-
rektör  
2. Ekonomichef 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska 
ske i samråd 
med  
personal-avdel-
ningen 

2.7.5 
2.8 

LAS 7 
och 18-
20 §,  
AB 33 § 

Uppsägning - personliga skäl och avsked 
av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom  

Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl samt 
beslut om avsked. 
 
 

1. Kommundi-
rektör  
2. Ekonomichef 

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.8 
2.9 

 Utbildning  
1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

För deltagande i utbildning till en kostnad över 20 000 
kronor. 

1. Kommundi-
rektör  
2. Ekonomichef 

 

2.9 
2.10 

AB 3 
kap 8 § 

Förbud mot bisyssla 
1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

1. Kommundi-
rektör  
2. Ekonomichef 

Beviljande av bi-
syssla  
betraktas som 
verkställighet 

2.10 
2.11 

AB 3 
kap 10 § 

Avstängning  
1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

Beslut om avstängning av förvaltningschef. 

1. Kommundi-
rektör  
2. Ekonomichef 

Beslut om  
avstängning ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.11 
2.12 

AB 3 
kap 11 § 

Disciplinpåföljd 
1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

Beslut att utfärda skriftlig varning. 

1. Kommundi-
rektör  
2. Ekonomichef 

Beslut om  
disciplinpåföljd 
ska ske i  
samråd med 
personal-avdel-
ningen 

2.12 
2.13 

 Arbetsmiljöansvar  
1. förvaltningschefer  
2. förvaltningsekonom 

 

1. Kommundi-
rektör  
2. Ekonomichef 

 

2.13 
2.14 

Lag om 
arbets-
givarens 
kvitt-
ningsrätt 

Avdrag personallönefordran, kvittningsrätt  Personalchef  

2.14 
2.15 

LAS 7§ 
AB 6 § 

Förflyttning/omplacering 
Beslut om förflyttning/omplacering över förvaltningsgrän-
ser. 

Personalchef  

2.15 
2.16 

 Överenskommelse 
Träffa överenskommelse i samband med skiljande från 
tjänst inom Tidaholms kommun, maximalt 12 månader. 
 

Personalchef  

2.16 
2.17 

 Annan kompensation vid förläggning av semester Personalchef Kompensation 
enligt AB § 27 
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3. Personalärenden inom kommunledningsförvaltningen 

 

 
1 Chef på kommunledningskontoret, kommundirektör, ekonomichef, personalchef, nä-
ringslivschef, kanslichef och IT-chef 

mom 4 är  
verkställighet 

2.17 
2.18 

 Beslut om särskilda ersättningar och avdrag 
Exempelvis för pedagogisk måltid. 

Personalutskott  

2.18 
2.19 

 Beslut om garantipension Personalutskott  

2.19 
2.20 

 Beslut om löneförmåner i samband med arbetsskada Personalchef  

2.20 
2.21 

 Kommundirektör 
Beslut om anställningsvillkor, årlig löneöversyn, bevil-
jande av kurser. 

KS ordförande  

2.21 
2.22 

 Beslut om anställning och entledigande av kommun-
direktör 

Arbetsutskott  

Be-
sluts-
num-
mer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

3.1 LAS 4-6 
§§ 
AB 4-5 
§§ 

Beslut om anställning inom kommunstyrelsens verk-
samhetsområde  
 

Berörd chef1   
 
 

Anställning ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 
 
Rapporteras till 
kommunstyrel-
sens genom en 
månatlig rapport 
från lönesyste-
met. 

3.2 
 

Ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad – inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Beslut om ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad, 
12 månader eller mer.   

Berörd chef  
  

Tjänstledighet 

3.3 LAS 7§ 
 

Omplacering- inom kommunstyrelsens verksamhets-
område  
Beslut om omplacering inom förvaltning. 

Kommundirek-
tör  
 

Omplacering 
ska ske i sam-
råd med perso-
nal- avdelningen 

3.4 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist- inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist. 
 

Berörd chef  
 
 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

3.5 LAS 7 
och 18-
20 §,  
AB 33 § 

Uppsägning av personliga skäl och avsked- inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl samt 
beslut om avsked. 
 

Berörd chef  
 
 

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd 

119



   
  
  
 
 

10/18 
 
 

  

 
 
 

 
 

4. Personalärenden inom övriga nämnders förvaltningar 

 med personal-
avdelningen 

3.6  Utbildning – personal inom kommunstyrelsens verk-
samhetsområde 
För personals deltagande i utbildning till en kostnad över 
20 000 kronor. 

Berörd chef   
 
 

 

3.7 AB 3 
kap 8 § 

Förbud mot bisyssla- personal inom kommunstyrel-
sens verksamhetsområde 
 

Berörd chef  Beviljande av bi-
syssla  
betraktas som 
verkställighet 

3.8 AB 3 
kap 10 § 

Avstängning - personal inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
Beslut om avstängning av personal. 

Berörd chef  
 

Beslut om av-
stängning ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

3.9 AB 3 
kap 11 § 

Disciplinpåföljd- personal inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Berörd chef  
 

Beslut om  
disciplinpåföljd 
ska ske i  
samråd med 
personal-avdel-
ningen 

3.10  Arbetsmiljöansvar- för personal inom kommunstyrel-
sens verksamhetsområde 
Organisera styrelsens arbetsmiljöansvar och fullgöra fö-
rekommen arbetsuppgift inom respektive verksamhets-
område. 

Kommundirek-
tör  
 

 

Be-
sluts-
num-
mer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

4.1 LAS 4-6 
§§ 
AB 4-5 
§§ 

Beslut om anställning inom annan nämnds verksam-
hetsområde  
 

Förvaltnings-
chef för respek-
tive förvalt-
ningsområde    

Anställning ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 
 
Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidare-delege-
ring. 
 
Rapporteras till 
kommun-styrel-
sens  
genom en må-
natlig rapport 
från  
lönesystemet. 

4.2  Ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad – inom Förvaltnings- Tjänstledighet 
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annan nämnds verksamhetsområde 
Beslut om ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad, 
12 månader eller mer.  
 

chef för respek-
tive förvalt-
ningsområde    

 
Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidare- 
delegering. 

4.3 LAS 7§ 
 

Omplacering- inom annan nämnds verksamhetsom-
råde  
Beslut om omplacering inom förvaltning. 
 
 

Förvaltnings-
chef för respek-
tive förvalt-
ningsområde    

Omplacering 
ska ske i sam-
råd med perso-
nal-avdelningen 
 
 

4.4 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist- inom annan nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist. 
 
 

Förvaltnings-
chef för respek-
tive förvalt-
ningsområde    

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska 
ske i samråd 
med perso-
nalavdelningen. 
 
 

4.5 LAS 7 
och 18-
20 §,  
AB 33 § 

Uppsägning av personliga skäl och avsked- inom an-
nan nämnds verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl samt 
beslut om avsked. 
 

Förvaltnings-
chef för respek-
tive förvalt-
ningsområde    

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd 
med perso-
nalavdelningen. 
 
 

4.6  Utbildning – personal inom annan nämnds verksam-
hetsområde 
För personals deltagande i utbildning till en kostnad över 
20 000 kronor. 

Förvaltnings-
chef för respek-
tive förvalt-
ningsområde    

Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidare- 
delegering. 

4.7 AB 3 
kap 8 § 

Förbud mot bisyssla- personal inom annan nämnds 
verksamhetsområde 
 
 

Förvaltnings-
chef för respek-
tive förvalt-
ningsområde    

Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidare- 
delegering. 

4.8 AB 3 
kap 10 § 

Avstängning - personal inom annan nämnds verk-
samhetsområde 
Beslut om avstängning av personal. 

Förvaltnings-
chef för respek-
tive förvalt-
ningsområde    

Beslut om av-
stängning ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen. 
 
Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidare- 
delegering. 
 

4.9 AB 3 
kap 11 § 

Disciplinpåföljd- personal inom annan nämnds verk-
samhetsområde 
 
Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Förvaltnings-
chef för respek-
tive förvalt-
ningsområde    

Beslut om  
disciplinpåföljd 
ska ske i sam-
råd med perso-
nal-avdelningen 
 
Förvaltningschef 
har möjlighet till 
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5. Ekonomi 
 

Be-
sluts-
num-
mer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

5.1  
 

Beslutattestanter 
Ändring och komplettering av beslutattestanter under 
året för kommunstyrelsens verksamheter och för balans-
räkning. 

Ekonomichef  

5.2  Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
Beslut om att nyttja medel ur kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter med maximalt 50 000 kr per år, 
dock max 10 000 kronor per beslut.  
 

KS ordförande  

5.3  Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
Beslut om att nyttja medel ur kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter med maximalt 500 000 kronor 
per år, dock max 100 000 kr per beslut.  
 

Arbetsutskottet  

5.4  Försäljning av material och inventarier 
Beslut om försäljning av material för ett belopp  
uppgående till mellan 25 000 kronor och maximalt  
200 000 kronor. 
 

Berörd chef Försäljning av 
material och in-
ventarier till ett 
belopp uppgå-
ende till maxi-
malt 25 000 kro-
nor betraktas 
som verkställig-
het.  
 
Försäljning av 
material och in-
ventarier ska 
ske i samråd 
med ekonomi-
avdelningen 

5.5  Upplåning 
Beslut om att upplåna respektive konvertera lån inom av 
kommunfullmäktige beslutade ramar och i enlighet med 
finanspolicyn. 
 

Ekonomichef Upplåning via 
Kommuninvest 
enligt KS gäl-
lande beslut fir-
mateckning 

5.6 
 

Placeringar av likvida medel 
Beslut om placeringar av kommunens likvida medel en-
ligt av fullmäktige antagen finanspolicy. 

Ekonomichef  

5.7 
 

Placering i donationsfonder 
Beslut om placering av medel i donationsfonder. 

Ekonomichef  

vidare-delege-
ring. 
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5.8 
 

Bevilja sponsringsbidrag 
Beslut att bevilja sponsringsbidrag ur marknadsförings-
budgeten, i enlighet med av styrelsen antagen riktlinje 
för sponsring, till maximalt 10 000 kronor. 

IT-chef  

5.9  Pott för lönepolitisk satsning 
Beslut om fördelning av budgeterade medel i gemensam 
pott för lönepolitisk satsning.  

Personalchef  

5.10  Bokföringsmässig avskrivning av fordringar 
Beslut om avskrivning av osäker fordran.  

Ekonomichef   

5.11 LOU  Inköp av material, varor och tjänster 
Beslut om inköp av material, varor och tjänster inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde efter genomförd 
direktupphandling och utanför redan gällande avtal till ett 
belopp mellan 25 000 kronor och det maximala belopp 
för direktupphandling som anges i LOU.   

Berörd chef eller 
inköpssamord-
nare  

Direktupphand-
ling ska genom-
föras enligt  
policy för upp-
handling och 
riktlinje för inköp 
och upphand-
ling. 
 
Inköp av  
material, varor 
och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och till ett  
belopp om högst 
25 000 kronor 
betraktas som 
verkställighet.  
 
Inköp av  
material, varor 
och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och i enlighet 
med redan giltigt 
avtal betraktas 
som verkställig-
het. 

5.12 LOU  Inköp av material, varor och tjänster inom folkhälso-
området 
Beslut om inköp av material, varor och tjänster inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde efter genomförd 
direktupphandling och utanför redan gällande avtal till ett 
belopp mellan 25 000 kronor och det maximala belopp 
för direktupphandling som anges i LOU.   
 

Folkhälsostrateg Direktupphand-
ling ska genom-
föras enligt po-
licy för upphand-
ling och riktlinje 
för inköp och 
upphandling. 
 
Inköp av  
material, varor 
och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och till ett be-
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lopp om högst 
25 000 kronor 
betraktas som 
verkställighet.  
 
Inköp av  
material, varor 
och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och i enlighet 
med redan giltigt 
avtal betraktas 
som verkställig-
het. 

5.13  Beviljande av ansökan om folkhälsomedel  
Beslut om beviljande av ansökningar om folkhälsomedel 
upp till 25 000 kronor 
 

Folkhälsostrateg Ansökningar 
kan endast  
beviljas när det 
finns pengar 
kvar i budget. 
 
Folkhälso- 
strategen  
samråder med 
folkhälsorådets 
presidie  

5.14  Förlängning av avtal 
Beslut om förlängning av avtal för inköp av material, va-
ror och tjänster. 

Berörd chef eller 
inköpssamord-
nare 

Direktiv finns i 
policy för upp-
handling och 
riktlinje för inköp 
och upphand-
ling. 
 
Omfattar inte 
avtal som  
förlängs  
löpande. 

5.15 LOU  Upphandling- förvaltningsövergripande 
Beslut om tilldelning i förvaltningsövergripande upphand-
lingar enligt vilken kommunens nämnder/förvaltningar 
genom avrop kan göra inköp. 

Ekonomichef  Upphandling 
ska genom-fö-
ras enligt  
policy för upp-
handling och 
riktlinje för inköp 
och upphand-
ling. 

5.16 
 

LOU  Upphandling- kommunstyrelsen 
Beslut om tilldelning i upphandlingar för kommun-styrel-
sens verksamhetsområde 

Ekonomichef  Upphandling 
ska genom-fö-
ras enligt  
policy för upp-
handling och 
riktlinje för inköp 
och upp-hand-
ling. 
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5.17 LOU  Upphandling - förvaltningsövergripande IT och  
telefoni 
Beslut om tilldelning i förvaltningsövergripande upphand-
lingar gällande IT och telefoni enligt vilken kommunens 
nämnder/förvaltningar genom avrop kan göra inköp. 

IT- chef  Upphandling 
ska genom-fö-
ras enligt  
policy för upp-
handling och 
riktlinje för inköp 
och upphand-
ling. 

 
6. Fastighetsärenden 

Be-
sluts
num-
mer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

6.1  
 

Köp och försäljning av fastighet inom ram av upp till 
5 prisbasbelopp 
Genom köp, byte, fastighetsbildning eller inlösen för-
värva, samt genom försäljning, byte eller fastighetsbild-
ning avhända kommunen fastighet eller fastighetsdel 
inom en ram av upp till 5 prisbasbelopp. 

Kommundirek-
tör 
eller 
arbetsutskottet 

Försäljning av 
kommunal villa-
tomt inom detalj-
planelagt om-
råde med av 
fullmäktige fast-
ställt pris betrak-
tas som verk-
ställighet.  
 
Köp av fastighet 
förutsätter ett fi-
nansierings-be-
slut.  

6.2  Köp och försäljning av fastighet inom ram mellan 5- 
och 10 15 prisbasbelopp 
Genom köp, byte, fastighetsbildning eller inlösen för-
värva, samt genom försäljning, byte eller fastighetsbild-
ning avhända kommunen fastighet eller fastighetsdel 
inom en ram av mellan 5- och 10 15 prisbasbelopp. 

Arbetsutskottet För försäljning 
av kommunal 
villatomt inom 
detaljplanelagt 
område se an-
märkning 6.1 
 

 
 

7. Dataskyddsförordningen 
Be-
sluts
num-
mer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

7.1  
 

Beslut om att ta ut avgift för att tillhandahålla  
information eller att vägra att tillmötesgå begäran om 
information 

Kommunjurist Artikel 12.5  

7.2  Beslut om registrerads rätt till tillgång till person-
uppgifter som behandlas 

Kommunjurist Artikel 15 

7.3  Beslut om rättelse av felaktiga personuppgifter  Kommunjurist Artikel 16 
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7.4  Beslut om radering av personuppgifter Kommunjurist Artikel 17 

7.5  Beslut om rätt till begränsning av behandling av  
personuppgifter 

Kommunjurist Artikel 18 

7.6  Beslut om anmälan till tredje man avseende rättelse 
eller radering av personuppgifter och begränsning 
av behandling 

Kommunjurist Artikel 19 

7.7  Beslut om dataportabilitet Kommunjurist Artikel 20 

7.8  Beslut om invändningar mot behandling av person-
uppgifter 

Kommunjurist Artikel 21 

7.9  Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal Den som ingått 
huvudavtalet 

Artikel 28.3 
Se rutin teck-
nande av per-
sonuppgiftsbiträ-
desavtal 
 
 

7.10  Beslut om en personuppgiftsincident ska anmälas 
eller ej till tillsynsmyndigheten 

IT-chef Artikel 33 
Se rutin person-
uppgiftsincident 

 
8. Övriga förvaltningsspecifika ärenden 

 
Be-
sluts-
num-
mer 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

8.1 Folkbok-
förings-
lagen 
(1991:4
81) 

Avge yttrande i folkbokföringsärenden Kommunjurist  

8.2 
 

Kommunvapen och logotyp 
Beslut om tillstånd för externa att använda kommunens 
stadsvapen och logotyp 

Kommunikatör  

8.3 Hem-
värns-
förord-
ning 
(1997:1
46) 

Hemvärnsman 
Beslut om yttrande över antagande av hemvärnsman 

Kommundirektör  

8.4 Sl 20 § Placering säkerhetsklass 
Beslut om placering säkerhetsklass enligt säkerhets-
skyddslagen 

Räddningschef  

8.5 Sl  13-
17 §§ 

Registerkontroll 
Beslut om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen 

Räddningschef  

8.6 
 

Vänort 
Beslut i vänortsfrågor 

Arbetsutskottet  

8.7  Utlandsresor- tjänstemän förutom kommundirektör 
Beslut om resor utomlands för tjänstemän 

Kommundirektör   
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8.8  Utlandsresor- kommundirektör 
Beslut om resor utomlands för kommundirektör 

Kommunstyrel-
sens ordförande  

 

8.9  Utlandsresor- förtroendevalda som ej är ledamöter i 
arbetsutskottet 
Beslut om resor utomlands för förtroendevalda 

Arbetsutskottet  

8.10  Utlandsresor- förtroendevalda i arbetsutskottet 
Beslut om resor utomlands för förtroendevalda 

Kommunstyrel-
sen 

 

  

Undertecknande av handlingar med mera 
 

Ärende/Beslut Undertecknas 
av 

Kontrasigne-
ras av 

Anmärkning 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som be-
slutas av kommunstyrelsen   

Ks ordförande, 
vid dennes för-
fall 
Ks vice  
ordförande 

Kommundirek-
tör eller vid  
dennes förfall 
ställföreträ-
dande  
kommundirek-
tör 

Framgår av 
reglemente för 
kommunstyrel-
sen § 42 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som be-
slutas av kommunstyrelsens utskott 

Utskottens ord-
förande, vid 
dennes förfall: 
Utskottens vice 
ordförande   

Kommundirek-
tör eller vid 
dennes förfall 
Ställföre-trä-
dande kom-
mundirektör 

 

Undertecknande av avtal fattade på delegation – 
utskott 
Undertecknande av avtal, andra handlingar och skri-
velser i övrigt som inte kräver beslut av kommunsty-
relsen eller som tjänsteman eller utskott kan besluta 
på delegation av kommunstyrelsen. 
 

Utskottens ord-
förande, vid 
dennes förfall: 
Utskottens vice 
ordförande   

  

Undertecknande av avtal fattade på delegation – 
tjänstemän 
Undertecknande av avtal, andra handlingar och skri-
velser i övrigt som inte kräver beslut av kommunsty-
relsen eller som tjänsteman eller utskott kan besluta 
på delegation av kommunstyrelsen. 

Den som fattat 
beslutet 

  

Lån/bankgarantier 
Undertecknande av handlingar avseende lån/bank-
garantier upptagna enligt delegationsordningen samt 
därmed jämförliga handlingar 

Ekonomichef   

Ramavtal 
Samtliga ramavtal med undantag för sådana som av-
ser inköp av IT och telefoni 

Ekonomichef 
och controller  

  

Ramavtal IT och telefoni 
Ramavtal som avses inköp av IT och telefoni 

IT- och  
informations-
chef och  
controller 
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Förkortningslista lagar och förordningar 
AB  Allmänna bestämmelser 
FL Förvaltningslagen 
KL Kommunallagen 
LAS Lagen om anställningsskydd 
LOU Lagen om offentlig upphandling 
RB  Rättegångsbalken 
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Generella bestämmelser för delegation gällande 
styrelsen och övriga nämnder 
Allmänt 
Kommunstyrelsen eller nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för att delegera 
beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som 
inte har delegerats. 

I 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser som reglerar delegering av 
ärenden inom en nämnd.  

Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst återkalla ett 
delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta 
över ett ärende och fatta beslut i detta.  

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den som lämnat 
delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6 kap 38 § kommunallagen 
(se avsnitt Delegeringsförbud) eller om ärendets innehåll kräver det.  

Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, 
fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med riktlinjer och bestämmelser 
utfärdade av styrelsen. En delegats befogenheter är även begränsade till det egna 
verksamhetsområdet samt verksamhetsområdets ekonomiska ramar.  

Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten 
av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 

1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte inskränkningar i 
delegationsrätten har införts). 

2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut 
3.) Delegatens förvaltningschef. 

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det 
nämndens skyldighet att fatta beslutet.  
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Vidaredelegation 
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen 
till styrelsen. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören eller 
förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till styrelsen vid dess nästkommande 
sammanträde.  

Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte 
gäller för ett fattat verkställighetsbeslut.  

Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar och lösningar i ärendet 
samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.  Verkställighetsbeslut är 
däremot sådana beslut där det redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt fastställd turordningsregel.  

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 
sammanträde.  

Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad (gemensam) mall och skickas till kansliavdelningen 
senast 10 dagar innan styrelsens sammanträde.  

Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå;  

• Datum för beslutet. 
• Typ av beslut. 
• Ärendemening. 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer).  

Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan godkännas. 

Ordförandebeslut  
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har förhinder beslutar vice ordföranden. 
Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kommunallagen 
(laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning (förvaltningsbesvär).  

Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering av 
protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på kommunens 
anslagstavla. 

För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till tre veckor från 
den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet. 
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Delegationsordning 
1. Allmänna ärenden 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1.1  KL 6 kap 
39 § 

Brådskande beslut 
Beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

KS ordförande  

1.2  Kurser och konferenser 
förtroendevalda 

Beslut om förtroendevaldas 
deltagande i kurser och 
konferenser. 

KS ordförande  

1.3 
 

Avge yttranden- brådskande 
fall 

Beslut om kommunens yttrande 
när remisstiden inte medger 
behandling på ordinarie 
sammanträde. 

Arbetsutskottet Dock inte i 
laglighetsprövning 
enlig 
kommunallag 
eller i frågor av 
principiell 
beskaffenhet 

1.4  Avge yttrande - planer 

Avge yttrande över planer från 
grannkommuner. 

Arbetsutskottet  

1.5  Utse ombud - brådskande 
fall 

Utse ombud till stämmor och 
möten (om inte bolagsordning 
eller annan urkund anger att 
detta ska göras av annat organ) 
när tiden inte medger behandling 
på ordinarie sammanträde. 

Arbetsutskottet  

1.6 RB 12 kap 
14 § 

Rättegångsfullmakt 

Rätt att utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag.  

Kommundirektör  

1.7 KL 6 kap 
36 § 

Delgivningar 

Rätt att motta delgivningar 
ställda till kommunstyrelsen (till 

Kommundirektör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

exempel stämningsansökan och 
vitesföreläggande). 

1.8 
 

Remisser 

Beslut att remittera ärenden för 
yttrande till nämnder. 

Kommundirektör  

1.9 
 

Remittering av motioner 
och e-förslag 

Beslut om remittering av 
motioner och e-förslag. 

Arbetsutskottet  

1.10  Besvarande av remisser 

Beslut att överlämna inkommen 
remiss till annan nämnd för 
yttrande direkt till 
remissinstansen. 

Kommundirektör  

1.11 
 

Allmänna handlingar 

Beslut att inte lämna ut handling 
som förvaras hos 
kommunstyrelsen eller att lämna 
ut handlingen med förbehåll. 

Kommunjurist  

1.12  Yttrande till domstol – 
överklagade beslut 

Avge yttrande till domstol 
avseende överklagade beslut med 
undantag för laglighetsprövning 
enligt 13 kap. kommunallagen. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

1.13  Överklaga beslut 

Besluta att överklaga beslut och 
domar som innefattar ändring av 
beslut som fattats med stöd av 
delegation. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

 1. 14 FL 36 § Rätta beslut 

Rätta beslut enligt 36 § 
förvaltningslagen. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1. 15 FL 37–38 
§§ 

Ändra beslut 

Ändra beslut enligt 37–38 §§ 
förvaltningslagen. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

1. 16 FL 45 § 
1st 

Prövning av 
förvaltningsbesvär i rätt tid 

Pröva om förvaltningsbesvär 
inkommit i rätt tid samt fatta 
beslut om avvisning om besvären 
inkommit för sent. 

Kommunjurist  

1. 17 
 

Gallring 

Beslut om gallring av handlingar, 
som inte är överlämnade till 
kommunens centralarkiv, utöver 
vad som angivits i dokument- 
och informationsplanen. 

Arkivansvarig  

1. 18 
 

Representation 

Beslut om intern och extern 
representation från 5 000 kronor 
till högst 25 000 kronor per 
tillfälle. 

Kommundirektör  

1. 19 
 

Representation 

Beslut om intern och extern 
representation över 25 000 
kronor per tillfälle. 

Arbetsutskottet  

 

2. Personalärenden – förvaltningsövergripande 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.1   Antagande av centrala 
avtal 

 

Personalutskott  

2.2  Beslut om stridsåtgärd Personalutskott  

2.3  Teckna lokala kollektivavtal 

 

Personalchef  

135



Sida 8 av 21 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.4  Föra tvisteförhandlingar Personalchef och 
personalkonsult 

Den inom 
personal-
avdelningen 
som har 
handlagt 
ärendet. 

2.5 LAS 4-6 §§ 

AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

(tillsvidareanställning). 

1. 

Kommundirektör 

2. Ekonomichef 

Samråd ska ske 
med presidiet i 
berörd nämnd 
när det gäller 
förvaltningschef 

2.6  Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad – för 
förvaltningsekonom 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer. 

Ekonomichef 

  

Tjänstledighet 

2.7 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist 
av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom  

Beslut om uppsägning på grund 
av arbetsbrist. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.8 LAS 7 och  
18-20 §  

AB 33 § 

Uppsägning - personliga 
skäl och avsked av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom  

Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.9  Utbildning  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

För deltagande i utbildning till 
en kostnad över 20 000 
kronor. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

 

2.10 AB 3 kap 8 § Förbud mot bisyssla 

1. förvaltningschef 
2. förvaltningsekonom 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Beviljande av 
bisyssla 
betraktas som 
verkställighet 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.11 AB 3 kap 10 § Avstängning  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

Beslut om avstängning av 
förvaltningschef. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Beslut om 
avstängning ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.12 AB 3 kap 11 § Disciplinpåföljd 

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Beslut om 
disciplinpåföljd 
ska ske i 
samråd med 
personal-
avdelningen 

2.13  Arbetsmiljöansvar  

1. förvaltningschefer  
2. förvaltningsekonom 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

 

2.14 Lag om 
arbetsgivarens 
kvittningsrätt 

Avdrag 
personallönefordran, 
kvittningsrätt 

Personalchef  

2.15 LAS 7§ 

AB 6 § 

Förflyttning/omplacering 

Beslut om 
förflyttning/omplacering över 
förvaltningsgränser. 

Personalchef  

2.16  Överenskommelse 

Träffa överenskommelse i 
samband med skiljande från 
tjänst inom Tidaholms 
kommun, maximalt 12 
månader. 

Personalchef  

2.17  Annan kompensation vid 
förläggning av semester 

Personalchef Kompensation 
enligt AB § 27 
mom 4 är 
verkställighet 

2.18  Beslut om särskilda 
ersättningar och avdrag 

Exempelvis för pedagogisk 
måltid. 

Personalutskott  

2.19  Beslut om garantipension Personalutskott  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.20  Beslut om löneförmåner i 
samband med arbetsskada 

Personalchef  

2.21  Kommundirektör 

Beslut om anställningsvillkor, 
årlig löneöversyn, beviljande av 
kurser. 

KS ordförande  

2.22  Beslut om anställning och 
entledigande av 
kommundirektör 

Arbetsutskott  

 

3. Personalärenden inom kommunledningsförvaltningen 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.1 LAS 4-6 
§§ 

AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde  

 

Berörd chef1   

 

 

Anställning ska 
ske i samråd med 
personal-
avdelningen 

Rapporteras till 
kommunstyrelsens 
genom en 
månatlig rapport 
från lönesystemet 

3.2  Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad – inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer. 

Berörd chef  

  

Tjänstledighet 

3.3 LAS 7§ 

 

Omplacering- inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde  

Beslut om omplacering inom 
förvaltning. 

Kommundirektör  

 

Omplacering ska 
ske i samråd med 
personal 
avdelningen 

 
1 Chef på kommunledningsförvaltningen, kommundirektör, ekonomichef, personalchef, näringslivschef, 
kanslichef och IT-chef 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.4 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist- 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om uppsägning på grund 
av arbetsbrist. 

Berörd chef  

 

 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske 
i samråd med 
personal-
avdelningen 

3.5 LAS 7 
och 18-20 
§, AB 33 § 

Uppsägning av personliga 
skäl och avsked- inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

Berörd chef  

 

 

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd med 
personal-
avdelningen 

3.6  Utbildning - personal inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

För personals deltagande i 
utbildning till en kostnad över 
20 000 kronor. 

Berörd chef   

 

 

 

3.7 AB 3 kap 
8 § 

Förbud mot bisyssla - 
personal inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Berörd chef  Beviljande av 
bisyssla  

betraktas som 
verkställighet 

3.8 AB 3 kap 
10 § 

Avstängning - personal 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om avstängning av 
personal. 

Berörd chef  

 

Beslut om 
avstängning ska 
ske i samråd med 
personal-
avdelningen 

3.9 AB 3 kap 
11 § 

Disciplinpåföljd - personal 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

Berörd chef  

 

Beslut om  

disciplinpåföljd ska 
ske i  

samråd med 
personal-
avdelningen 

3.10  Arbetsmiljöansvar- för 
personal inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Kommundirektör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

Organisera styrelsens 
arbetsmiljöansvar och fullgöra 
förekommen arbetsuppgift inom 
respektive verksamhetsområde. 

 

4. Ekonomi 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.1   Beslutattestanter 

Ändring och komplettering av 
beslutattestanter under året för 
kommunstyrelsens 
verksamheter och för 
balansräkning. 

Ekonomichef  

4.2  Kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter 

Beslut om att nyttja medel ur 
kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter med 
maximalt 50 000 kr per år, dock 
max 10 000 kronor per beslut.  

KS ordförande  

4.3  Kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter 

Beslut om att nyttja medel ur 
kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter med 
maximalt 500 000 kronor per 
år, dock max 100 000 kr per 
beslut. 

Arbetsutskottet  

4.4  Försäljning av material och 
inventarier 

Beslut om försäljning av material 
för ett belopp uppgående till 
mellan 25 000 kronor och 
maximalt 200 000 kronor. 

 

Berörd chef Försäljning av 
material och 
inventarier till ett 
belopp uppgående 
till maximalt 
25 000 kronor 
betraktas som 
verkställighet.  

Försäljning av 
material och 
inventarier ska 
ske i samråd med 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

ekonomi-
avdelningen 

4.5  Upplåning 

Beslut om att upplåna 
respektive konvertera lån inom 
av kommunfullmäktige beslutade 
ramar och i enlighet med 
finanspolicyn. 

Ekonomichef Upplåning via 
Kommuninvest 
enligt KS gällande 
beslut 
firmateckning 

4.6  Placeringar av likvida medel 

Beslut om placeringar av 
kommunens likvida medel enligt 
av fullmäktige antagen 
finanspolicy. 

Ekonomichef  

4.7  Placering i donationsfonder 

Beslut om placering av medel i 
donationsfonder. 

Ekonomichef  

4.8  Bevilja sponsringsbidrag 

Beslut att bevilja 
sponsringsbidrag ur 
marknadsföringsbudgeten, i 
enlighet med av styrelsen 
antagen riktlinje för sponsring, 
till maximalt 10 000 kronor. 

IT-chef  

4.9  Pott för lönepolitisk 
satsning 

Beslut om fördelning av 
budgeterade medel i gemensam 
pott för lönepolitisk satsning.  

Personalchef  

4.10  Bokföringsmässig 
avskrivning av fordringar 

Beslut om avskrivning av osäker 
fordran.  

Ekonomichef   

4.11 LOU  Inköp av material, varor 
och tjänster 

Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde efter 

Berörd chef eller 
inköpssamordnare  

Direktupphandling 
ska genomföras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

genomförd direktupphandling 
och utanför redan gällande avtal 
till ett belopp mellan 25 000 
kronor och det maximala 
belopp för direktupphandling 
som anges i LOU.   

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och till ett belopp 
om högst 25 000 
kronor betraktas 
som 
verkställighet.  

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och i enlighet med 
redan giltigt avtal 
betraktas som 
verkställighet. 

4.12 LOU  Inköp av material, varor 
och tjänster inom 
folkhälsoområdet 

Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde efter 
genomförd direktupphandling 
och utanför redan gällande avtal 
till ett belopp mellan 25 000 
kronor och det maximala 
belopp för direktupphandling 
som anges i LOU.   

 

Folkhälsostrateg Direktupphandling 
ska genomföras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och till ett belopp 
om högst 25 000 
kronor betraktas 
som 
verkställighet.  

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och i enlighet med 
redan giltigt avtal 
betraktas som 
verkställighet. 

4.13  Beviljande av ansökan om 
folkhälsomedel  

Folkhälsostrateg Ansökningar kan 
endast beviljas när 
det finns pengar 
kvar i budget. 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

Beslut om beviljande av 
ansökningar om folkhälsomedel 
upp till 25 000 kronor. 

 

Folkhälso-
strategen 
samråder med 
folkhälsorådets 
presidie  

4.14  Förlängning av avtal 

Beslut om förlängning av avtal 
för inköp av material, varor och 
tjänster. 

Berörd chef eller 
inköpssamordnare 

Direktiv finns i 
policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

Omfattar inte 
avtal som förlängs 
löpande. 

4.15 LOU  Upphandling- 
förvaltningsövergripande 

Beslut om tilldelning i 
förvaltningsövergripande 
upphandlingar enligt vilken 
kommunens 
nämnder/förvaltningar genom 
avrop kan göra inköp. 

Ekonomichef  Upphandling ska 
genom-föras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

4.16 

 

LOU  Upphandling- 
kommunstyrelsen 

Beslut om tilldelning i 
upphandlingar för kommun-
styrelsens verksamhetsområde 

Ekonomichef  Upphandling ska 
genomföras enligt  

policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

4.17 LOU  Upphandling - 
förvaltningsövergripande IT 
och telefoni 

Beslut om tilldelning i 
förvaltningsövergripande 
upphandlingar gällande IT och 
telefoni enligt vilken 
kommunens 
nämnder/förvaltningar genom 
avrop kan göra inköp. 

IT- chef  Upphandling ska 
genomföras enligt 
policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 
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5. Fastighetsärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.1   Köp och försäljning av 
fastighet upp till 5 
prisbasbelopp 

Genom köp, byte, 
fastighetsbildning eller inlösen 
förvärva, samt genom försäljning, 
byte eller fastighetsbildning 
avhända kommunen fastighet 
eller fastighetsdel upp till 5 
prisbasbelopp. 

Kommundirektör 
eller 
arbetsutskottet 

Försäljning av 
kommunal 
villatomt inom 
detaljplanelagt 
område med av 
fullmäktige 
fastställt pris 
betraktas som 
verkställighet.  

Köp av fastighet 
förutsätter ett 
finansierings-
beslut.  

5.2  Köp och försäljning av 
fastighet mellan 5- och 10 15 
prisbasbelopp 

Genom köp, byte, 
fastighetsbildning eller inlösen 
förvärva, samt genom försäljning, 
byte eller fastighetsbildning 
avhända kommunen fastighet 
eller fastighetsdel mellan 5- och 
15 prisbasbelopp. 

Arbetsutskottet För försäljning av 
kommunal 
villatomt inom 
detaljplanelagt 
område se 
anmärkning 6.1 

 

 

6. Dataskyddsförordningen 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.1   Beslut om att ta ut avgift 
eller att vägra att 
tillmötesgå begäran  

Kommun-
jurist 

Artikel 12.5  

6.2  Beslut om registrerads rätt 
till tillgång till person-
uppgifter som behandlas 

Kommun-
jurist 

Artikel 15 

6.3  Beslut om rättelse av 
felaktiga personuppgifter  

Kommun-
jurist 

Artikel 16 

6.4  Beslut om radering av 
personuppgifter 

Kommun-
jurist 

Artikel 17 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.5  Beslut om rätt till 
begränsning av behandling 
av personuppgifter 

Kommun-
jurist 

Artikel 18 

6.6  Beslut om anmälan till 
tredje man avseende 
rättelse eller radering av 
personuppgifter och 
begränsning av behandling 

Kommun-
jurist 

Artikel 19 

6.7  Beslut om dataportabilitet Kommun-
jurist 

Artikel 20 

6.8  Beslut om invändningar 
mot behandling av 
personuppgifter 

Kommun-
jurist 

Artikel 21 

6.9  Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Den som 
ingått 
huvud-
avtalet 

Artikel 28.3 

Se rutin tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

6.10  Beslut om en 
personuppgiftsincident ska 
anmälas eller ej till 
tillsynsmyndigheten 

IT-chef Artikel 33 

Se rutin 
personuppgiftsincident 

 

7. Övriga förvaltningsspecifika ärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

7.1 Folkbokföringslagen 
(1991:481) 

Avge yttrande i 
folkbokförings-
ärenden 

Kommunjurist  

7.2  Kommunvapen och 
logotyp 

Beslut om tillstånd för 
externa att använda 
kommunens stadsvapen 
och logotyp. 

Kommunikatör  

7.3 Hemvärnsförordning 
(1997:146) 

Hemvärnsman 

Beslut om yttrande över 
antagande av 
hemvärnsman. 

Kommundirektör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

7.4 Sl 20 § Placering 
säkerhetsklass 

Beslut om placering 
säkerhetsklass enligt 
säkerhetsskyddslagen. 

Räddningschef  

7.5 Sl 13-17 §§ Registerkontroll 

Beslut om 
registerkontroll enligt 
säkerhetsskyddslagen. 

Räddningschef  

7.6  Vänort 

Beslut i vänortsfrågor. 

Arbetsutskottet  

7.7  Utlandsresor- 
tjänstepersoner 
förutom 
kommundirektör 

Beslut om resor 
utomlands för 
tjänstepersoner. 

Kommundirektör   

7.8  Utlandsresor- 
kommundirektör 

Beslut om resor 
utomlands för 
kommundirektör. 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

 

7.9  Utlandsresor- 
förtroendevalda som 
ej är ledamöter i 
arbetsutskottet 

Beslut om resor 
utomlands för 
förtroendevalda. 

Arbetsutskottet  

7.10  Utlandsresor- 
förtroendevalda i 
arbetsutskottet 

Beslut om resor 
utomlands för 
förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen  
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Undertecknande av handlingar med mera 
Ärende/Beslut Undertecknas 

av 
Kontrasigneras 
av 

Anmärkning 

Avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av 
kommunstyrelsen  
 

KS ordförande, 
vid dennes 
förfall KS vice 
ordförande 

Kommundirektör 
eller vid dennes 
förfall 
ställföreträdande 
kommundirektör 

Framgår av 
reglemente för 
kommunstyrel
sen § 42 

Avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av 
kommunstyrelsens utskott 

Utskottens 
ordförande, vid 
dennes förfall: 

Utskottens vice 
ordförande   

Kommundirektör 
eller vid dennes 
förfall 
ställföreträdande 
kommundirektör 

 

Undertecknande av avtal fattade på 
delegation – utskott 

Undertecknande av avtal, andra 
handlingar och skrivelser i övrigt som inte 
kräver beslut av kommunstyrelsen eller 
som tjänsteperson eller utskott kan 
besluta på delegation av 
kommunstyrelsen. 

Utskottens 
ordförande, vid 
dennes förfall: 

Utskottens vice 
ordförande   

  

Undertecknande av avtal fattade på 
delegation – tjänstepersoner 

Undertecknande av avtal, andra 
handlingar och skrivelser i övrigt som inte 
kräver beslut av kommunstyrelsen eller 
som tjänsteperson eller utskott kan 
besluta på delegation av 
kommunstyrelsen. 

Den som fattat 
beslutet 

  

Lån/bankgarantier 

Undertecknande av handlingar avseende 
lån/bankgarantier upptagna enligt 
delegationsordningen samt därmed 
jämförliga handlingar 

Ekonomichef   

Ramavtal 

Samtliga ramavtal med undantag för 
sådana som avser inköp av IT och telefoni 

Ekonomichef 
och controller  

  

Ramavtal IT och telefoni IT- och 
informations-
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Ärende/Beslut Undertecknas 
av 

Kontrasigneras 
av 

Anmärkning 

Ramavtal som avses inköp av IT och 
telefoni 

chef och 
controller 
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Förkortningslista lagar och förordningar 
AB: Allmänna bestämmelser 

FL: Förvaltningslagen 

KL: Kommunallagen 

LAS: Lagen om anställningsskydd 

LOU: Lagen om offentlig upphandling 

RB: Rättegångsbalken 
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Kommunstyrelsen, 2022-02-09 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 26 Beslut om uppföljning av nämndernas arbete 
med intern kontroll 2020/2021 
KS 2021/317 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapport kring nämndernas arbete med intern kontroll 

2020/2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Av reglementet för intern kontroll framgår det att kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att det finns en god intern kontroll inom kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen ska även utifrån reglementet utfärda riktlinjer för den interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion samt se till att den utvecklas efter kommunens organisation. 
Kommunstyrelsen har därför antagit en riktlinje för intern kontroll. Syftet med riktlinjen är att 
komplettera reglementet genom att förtydliga hur det praktiska arbetet med intern kontroll ska 
gå till.  

I reglementet framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera den interna 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska även årligen följa upp arbetet med den 
interna kontrollen. Denna uppföljning lämnas i samband med att nämnden behandlar ärendet kring 
uppföljning av åtgärder samt antagande av en ny intern kontrollplan. 

Förutom nämndens uppföljning ska kommunstyrelsen, med utgångspunkt i nämndernas 
uppföljningsrapporter, följa upp kommunens process för intern kontroll och, i de fall förbättringar 
behövs, vidta åtgärder. 

Samtliga nämnder har inkommit till kommunstyrelsen med en uppföljning av åtgärder för 
2020/2021 och har även antagit en ny intern kontrollplan för 2021/2022. Nämnderna har baserat 
sin interna kontrollplan på en genomförd riskanalys.  

Samtliga nämnder har även gjort en uppföljning och bedömning av nämndens arbete med intern 
kontroll 2020/2021. Nämndernas uppföljning baseras på ett frågeformulär som respektive 
förvaltningen har besvarat. De frågor som besvarats med antingen delvis eller nej har i vissa fall 
kommenterats samt kompletterats med en framtagen åtgärd. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att det egentligen är obligatoriskt att rapportera en kommentar och åtgärd om en 
fråga besvaras med delvis eller nej. Detta behöver förtydligas inför nästa års uppföljning.  

Kommunledningsförvaltningen har utifrån nämndernas uppföljningar sammanställt en rapport som 
finns bilagd ärendet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapport kring nämndernas 

arbete med intern kontroll 2020/2021 till handlingarna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-02-09 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2/2022 ”Beslut om uppföljning av nämndernas 

arbete med intern kontroll 2020/2021”, 2022-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll 

2020/2021”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-05. 
 Rapport ”Uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll 2020/2021”, kanslichef 

Anna Eklund 2022-01-05. 
 Intern kontrollplan 2021/2022 kommunstyrelsen. 
 Intern kontrollplan 2021/2022 jävsnämnden. 
 Intern kontrollplan 2021/2022 barn- och utbildningsnämnden. 
 Intern kontrollplan 2021/2022 social- och omvårdnadsnämnden. 
 Intern kontrollplan 2021/2022 samhällsbyggnadsnämnden. 
 Intern kontrollplan 2021/2022 kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Wed, 9 Feb 2022 15:24:54 +0100 (CET)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling februari 2022

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev februari 2022
   

   

Västsverige tar täten i elektrifiering av transportsektorn 
 

Fredagens besked om Northvolts och Volvo 
Cars etablering av batterifabrik i Göteborg, 
markerar starten på en ny fas av industriell 
omställning i Västra Götaland, där både takt 
och omfattning ökar. Högre krav ställs på oss 
att tillsammans lösa utmaningar inom 
kompetens, energiförsörjning och 
infrastruktur. 

I samband med beskedet om etableringen, 
presenterade Västra Götalandsregionen en 
satsning på 145 miljoner kronor på utbildning, 
kompetensomställning och forskning för de 
kommande fyra åren som ska komma hela 
länet till del. Initiativet tar avstamp i den 
västsvenska kraftsamling för elektrifiering 
som beslutades i den regionala 
utvecklingsstrategin förra året. 

För att klara accelerationen, krävs ett 
gemensamt ledarskap och samarbete i 

Västsverige mellan kommuner, lärosäten, myndigheter och näringsliv. Här har vi redan goda 
förutsättningar på plats. Vi behöver även ett närmare samarbete inom Sverige, inte minst 
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med Västerbotten och Norrbotten där den industriella omställningen är i full gång. 

Behovet av transportsektorns elektrifiering för att klara av att drastiskt sänka koldioxidutsläpp 
uppmärksammas även i den första rapporten som forskarrådet för Västra Götalands 
klimatomställning släppte i januari. Forskarrådets rapport i sin helhet tillsammans med VGR:s 
yttrande över nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033, är exempel på aktuella frågor 
som ni kan ta del av i årets första nyhetsbrev från regional utveckling.

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Regional utveckling och elektrifiering

VGR välkomnar batterifabriken i Göteborg och satsar 145 miljoner 
kronor på kompetensomställning, forskning och utveckling
 

 

Visionsbild: Northvolt - Volvo Cars
 

Beskedet som kom den 4 februari  är ett viktigt steg framåt i en av de allra viktigaste 
utvecklingsfrågorna som Västra Götalandsregionen (VGR) driver – elektrifiering för klimatomställning 
och konkurrenskraft. VGR kan nu presentera en satsning på 145 miljoner kronor på utbildning, 
kompetensomställning och forskning.

– Kompetensomställning och kompetensförsörjning är en nyckel för att Västra Götaland ska lyckas 
ställa om. Det är oerhört glädjande att kunna presentera ett så kraftfullt paket som kommer hela 
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regionen till del. Det handlar om att VGR bidrar med 45 miljoner kronor för etablering av ett 
utbildningscentrum för industriell omställning och 25 miljoner kronor per år i fyra år till ett program för 
forskning, utveckling och utbildning till stöd för transportsektorns elektrifiering, säger Kristina Jonäng 
(C), ordförande i regionutvecklingsnämnden. 

Pressmeddelande från VGR 2022-02-04

VGRfokus-artikel 2022-02-04
   

   

►Nationell infrastrukturplan

Tuffa prioriteringar slår hårt – VGR föreslår utökad ram för att möta 
industrins behov i Sverige
 

 

Det är glädjande att länets viktigaste prioritering Göteborg - Borås finns kvar med byggstart i 
perioden 2025- 2027, liksom åtgärder för Trollhätte kanal. För övrigt konstaterar VGR att hårda 
prioriteringar föreslås och ser allvarligt på att förslaget har lyft ut åtgärder som ligger i nuvarande 
plan. I regeringens direktiv framgick tydligt att den ska genomföras och det framhåller även VGR i sitt 
remissyttrande till nationell plan för de kommande årens transportinfrastruktur 2022-2033. 

I remissyttrandet föreslår VGR att regering och riksdag verkar för en utökad ram med en alternativ 
finansieringsmodell som är nödvändig för bland annat nya stambanor men också andra större projekt 
för en utvecklad infrastruktur som bättre kan möta industrins behov. 

Pressmeddelande från regionstyrelsen 2022-02-08
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►Life science

VGR satsar på IT och eHälsa för bättre sjukvård och framtidens 
läkemedelsutveckling
 

 

Foto: Lindholmen Science Park
 

Innovationskraft och samverkan för allas hälsa är viktigt. VGR satsar stort på life science, som är en 
viktig del av Västsveriges näringsliv samt en möjliggörare för hälso- och sjukvård. 

- Life science är ett av de viktigaste styrkeområdena i Västsverige. Vi bygger upp innovationssystem 
som gör det möjligt för ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor, säger Kristina Jonäng (C), 
ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Pressmeddelande från regionutvecklingsnämnden 2022-01-31
   

   

► Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Nu finns programmen för hållbar omställning tillgängliga
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För att bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 
har VGR nyligen antagit fyra program för hållbar omställning, varav ett även är Västra Götalands 
strategi för smart specialisering.

Programmen beskriver VGR:s samlade viljeriktning inom strategins långsiktiga prioriteringar och 
kraftsamlingar. De samlar och riktar insatser som driver på omställningsarbetet för perioden 2022–
2025. 

https://www.vgregion.se/program

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
   

   

► Klimatomställning 

Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands 
klimatomställning
 

 

Ett forskarråd ska ge underlag för att påskynda klimatarbetet i Västra Götaland. I 
rådet ingår från vänster: Annika Nilsson (Uppsala universitet), Filip Johnsson 
(Chalmers), Karin Bradley (KTH), Björn Sandén (Chalmers), Frances Sprei, 
ordförande (Chalmers) och Sverker Jagers (Göteborgs universitet).
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Ett forskarråd har sedan i oktober 2021 i uppdrag av miljönämnden i VGR att följa upp 
klimatomställningen i länet. Nu har de lämnat sin första rapport, samtidigt som den årliga 
uppdateringen av koldioxidbudgeten som regionstyrelsen antagit för Västra Götaland presenteras. 
Den sistnämnda visar att från 2022 behövs en minskning av utsläppen i Västra Götaland med 19 % 
för att nå klimatmålet. 

Den nuvarande minskningstakten är helt otillräcklig. Om Västra Götaland ska kunna bli ett föredöme i 
omställningen krävs mod, målmedvetenhet och smarta satsningar i den regionala politiken och från 
alla andra aktörer i länet. Det är det tuffa budskapet i forskarrådets rapport. 

Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning
   

   

► Jordbruk och klimat

Lantbruket kan spela en viktig roll i omställningen till biobaserade 
material och elektrifiering
 

 

Foto: Henrik Svensson
 

VGR har yttrat sig över regeringens betänkande ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” (SOU 
2021:67). Frågan är viktig eftersom jordbruket idag bidrar till - men framför allt riskerar att drabbas av 
- ökande klimatförändringar. Produktionsmetoder och -inriktning har stor betydelse för hur stor 
klimatpåverkan blir från olika jordbruksprodukter. Ökade priser på diesel hotar lantbruksföretagens 
lönsamhet och visar tydligt hur dagens jordbruksproduktion är beroende av fossil energi.  

- VGR väljer att lämna synpunkter på betänkandet som ett led i insatserna för fossiloberoende 
jordbruk i länets gemensamma klimatstrategiska arbete inom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om”, säger Gustaf Zettergren, miljöchef VGR.
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Vägen mot fossiloberoende jordbruk - VGR yttrar sig över statlig remiss

Klimat 2030 - fokusområden
   

   

► Digitalisering

Dataverkstad - satsning på nationell samverkan om datadelning för 
kommuner och regioner
 

 

Den nationella dataverkstaden är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på 
arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal 
sektor. Det är en uppskalning av VGR:s samverkan för öppna data som pågår i Västra Götaland.

Ett första digitalt informationsmöte hålls 24 februari. Målgrupper är tjänstepersoner i regional och 
kommunal förvaltning som arbetar med verksamhetsutveckling och digitalisering, forskare, näringsliv, 
press och media samt andra organisationer, projekt och personer som har intresse av att dela och 
använda data. 

Inbjudan till informationsmöte  torsdag 24 februari kl 13-15

Kraftsamling digitalisering
   

   

► Digitalisering och kultur

Nytt kulturstöd ansluter samlingslokaler till fibernätet
 

   

► Digitalisering

Reväst: Cyberangrepp - det nya normala? 15 mars
 

 

Digitaliseringen letar sig in på fler områden, och med den digitala utvecklingen ser vi fler och fler 
exempel på återkommande, frekventa och sofistikerade cyberangrepp. Det är det nya normala. Men 
informations-säkerhet är verksamhetskritiskt och måste få kosta. Inte hur mycket som helst, men 
tillräckligt för att minska sannolikheten för att något ska inträffa som vi inte vill ska inträffa, eller lindra 
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Under 2022 utlyses ett tillfälligt stöd från kulturnämnden för digitalisering av samlingslokaler. Till en 
början rör det sig om att ansluta samlingslokaler utanför större städer till fibernätet för att bidra till ett 
brett deltagande och ett robust kulturutbud i länet.

– Kulturnämnden har i våra samtal med möteslokalernas ägare uppfattat att det finns ett behov av ett 
ekonomiskt stöd, och nu är det möjligt att ansöka om det. Det här blir ett lyft för möteslokalerna och 
de som har sin verksamhet där! säger Conny Brännberg (KD), kulturnämndens ordförande.

Pressmeddelande från kulturnämnden 2022-02-07
   

konsekvenserna när något ändå händer. 

Talare: Anne-Marie Eklund Löwinder, rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter.
Moderator: Maria Larsson, samordnare Västsvensk kraftsamling digitalisering och 
samhällsanalytiker, VGR.

Mer info och anmälan

Digitalisering och bredband med kraftsamling digitalisering
   

   

► Näringsliv

Näringslivsforum 21 mars 2022
 

 

Näringslivsforum 2022 är en mötesplats för lokal och regional näringslivsutveckling i Västra 
Götaland. 

Inbjudan riktar sig enbart till kommunernas näringslivschefer/näringslivsutvecklare. 

På programmet står kunskapshöjande pass om flernivåsystemet, det västsvenska näringslivets 
förutsättningar, innovationsstödssystemet och erbjudanden, och rundabordssamtal på temat 
kompetensförsörjning och arbete med etableringar, med möjlighet att utbyta erfarenheter med andra 
kommuner. 

Mer info och anmälan
   

   

► EU och Västsverige

Västsvenska EU-konferensen
12-13 maj
 

 

Västsvenska EU-konferensen och Småland Blekinge Hallands Europaforum bjuder in till gemensam 
konferens.

Temat är: ”Ett nytt Europa – nya möjligheter att jobba tillsammans”

Konferensen lyfter aktuella EU-frågor, finansieringsmöjligheter 2021–2027 och hur EU stödjer 
samspelet mellan stad och land för en hållbar utveckling.

Mer om Västsvenska EU-konferensen 

Save the date!
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► Kultur och näringsliv

Nio guldbaggar av 18 till Film i Väst samproduktioner
 

 

Ur Karl-Axel Jonssons julafton. Foto: Niklas Maupoix, SF
 

Nio Guldbaggar för Film i Västs samproduktioner. Det blev resultatet efter Guldbaggegalan för 2021 
års bästa filmer. Mest framgångsrik blev Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton och Pleasure som 
vardera vann tre Guldbaggar.

– Film i Västs samproduktioner fick totalt 28 nomineringar, så nio Guldbaggar av arton möjliga är ett 
mycket bra utfall. För Västra Götaland betyder detta mycket eftersom alla samproduktioner spelats in 
eller postproducerats i vår region, säger Kristina Börjeson, produktionschef på Film i Väst.

Nio Guldbaggar för Film i Västs samproduktioner – Film i Väst (filmivast.se)
   

   

►Besöksnäring

Nya Vänerleden blir Sveriges sjätte nationella cykelled
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Foto:Linnea Gustafsson
 

Trafikverket har godkänt Vänerleden som Sveriges sjätte nationella cykelled. Den 64 mil långa leden 
ska stå färdig till sommarsäsongen 2022, då Trafikverkets officiella cykelledskyltar ska finnas på 
plats. Invigning sker tidigt i sommar. Turistrådet Västsverige presenterar leden ihop med 
Vänersamarbetet, Lake Vänern Grand Tour och Visit Värmland:

Nya Vänerleden blir Sveriges sjätte nationella cykelled
   

   

►Forskningssamverkan

Fortsatt forskningssamverkan mellan VGR och SOM-institutet
 

 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna avtal om fortsatt forskningssamverkan med SOM-institutet 
vid Göteborgs universitet. Man avsätter totalt 9,8 miljoner kronor under perioden 2022 - 2026.

- Det är av stor betydelse att veta hur invånarna i Västra Götaland ser på samhällsutvecklingen och 
på sina liv. Genom samverkan kring forskning på SOM-institutet har vi en unik tidsserie med 
kunskaper om invånarnas syn på samhället och dess utveckling, säger regionutvecklingsdirektör 
Helena Lundberg Nilsson.

   

►Life science

Sahlgrenska Life - en investering för framtidens forskning
 

 

Visonsbild av Sahlgrenska Life som kan 
stå färdigt 2027

 

I december antogs detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan av Göteborgs Stad, och 
nu medges ny bebyggelse nära Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning och universitetsområdet på 
Medicinareberget. 
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Rapporten från 2021 ”Alltid måndag?” ger fördjupade kunskaper kring välbefinnande och 
meningsfullhet, demokrati och delaktighet, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, kultur, infrastruktur 
och kollektivtrafik.

Fortsatt forskningssamverkan mellan VGR och SOM-institutet
   

– Utvecklingen inom life science går fort och kräver fortsatta satsningar, stärkt samverkan och närhet 
mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv. Ytterst handlar det om att invånarna ska få tillgång 
till den bästa vården, idag och i framtiden, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i VGR.

Detaljplanen för Sahlgrenska Life har vunnit laga kraft
   

   

►Social hållbarhet

Hälsa och livsvillkor i Västra Götaland
 

 

Här redovisas huvuddragen i kunskapsläget om sambanden mellan befolkningens hälsotillstånd och 
samhällsutveckling samt identifiera vad som riskerar att driva på utvecklingen av ojämlikhet i hälsa i 
Västra Götaland.

Rapporten Hälsa och livsvillkor i Västra Götaland (pdf)
   

   

►Unga och maritima näringar

 Nominera till WIN WIN Youth Award 2022: Hållbar akvakultur
 

 

WIN WIN Youth award vill uppmärksamma ungdomsinitiativ i åldrarna 13-29 år, antingen genom en 
person eller en organisation, vars initiativ inom akvakultur kan bidra till ökad effektivitet och 
hållbarhet, och därigenom också till något eller flera av FN:s globala mål. Den eller de som 
nomineras ska ha skapat förändring till inspiration för andra och visat vad som är såväl nödvändigt, 
som möjligt att göra. VGR är en partner till WIN WIN.

WIN WIN nominering öppen till 30 april
   

   

►Regional utveckling på Linkedin

 Nytt Linkedin-konto för regional utveckling - följ oss gärna!
 

 

VGR har, liksom flera andra regioner som vi har tittat på, startat en Linkedin-sida för våra regionala 
utvecklingsfrågor. 
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Målgruppen är i första hand de som arbetar inom näringslivet och dess organisationer, länets 49 
kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, VGR 
samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. 

Du hittar den här nedan (kräver inloggning på personligt konto på LinkedIn).  

Linkedin Regional utveckling Västra Götalandsregionen
   

   

På gång
 

24 feb Infomöte om nationell dataverkstad för regional och kommunal datadelning 
15 mars Cyberangrepp - det nya normala?
21 mars Näringslivsforum 2022
apr-jun Reväst: seminarieserie Öka inkluderingen- om tillit, delaktighet och demokrati
12-13 maj Save the date! Västsvenska  EU-konferensen och Småland Blekinge Hallands 
Europaforum i Falkenberg. 

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 
Kommunfullmäktige, 2022-01-31 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
KS 2021/349 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- 

och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte kommunstyrelsens ordförande ett 
ärende om att återkalla uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder med motiveringen att 
det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta gör, enligt ordföranden, att det finns 
anledning att begära omräkning av mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena 
inte är desamma som i kommunfullmäktige. Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 
punkten i kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny kultur- och fritidsnämnd.  

Kommunstyrelsen beslutade, § 270/2021, att inhämta kultur- och fritidsnämndens yttrande kring 
förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade, § 120/2021, att ställa sig bakom förslaget om att 
återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ärendet om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda är av rent politisk karaktär och väljer därför att inte lämna något förslag till 
beslut. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla uppdraget för samtliga 

förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2022 ” Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2022-01-12. 
 Tjänsteskrivelse ” Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och 

fritidsnämnden”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-23. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 120/2921 ”Beslut om yttrande angående beslut om 

återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”,  
2021-12-14. 
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 Kommunstyrelsens beslut § 270/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2021-11-03. 
 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalavdelningen 
Förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
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§ 6 Beslut om projektering för investeringsprojekt 
idrottshall 
KS 2021/359 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad projektering för ombyggnation av 

idrottshallen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har länge önskat egna lokaler för att kunna bedriva sin 
verksamhet, vilket kultur- och fritidsnämnden avser att tillgodose genom att upplåta del av 
Idrottshallen. En projektering av iordningställande av Idrottshallen, i form av anpassningar och en 
hoppgrop i linje med överenskommelse med TGS och förslag på avtal, behöver därför godkännas 
snarast för att möjliggöra genomförande av anpassningar i samband med att TGS tillträder del av 
Idrottshallen. 

Investeringsmedel på 3,0 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022, driftmedel finns 
reserverade på Finansförvaltningen och uppgår till för 2022 1,5 mnkr.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

projektering för ombyggnation av idrottshallen 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut §4/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

idrottshall”, 2022-01-12. 
 Tjänsteskrivelse ” Godkännande av projektering ombyggnation av idrottshallen”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-01-03. 
 Projektdirektiv iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-16. 
 Ritning - iordningsställande av Idrottshallen plan 1. 
 Budgetförslag - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nettokalkyl - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nyttjanderättsavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen,  

2021-12-16. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 132/2021 ”Beslut om godkännande av projektering 

iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 130/2021 ”Beslut om godkännande av 

projektering av iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

167



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-01-31 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

 

168



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-01-31 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 Beslut om projektering för investeringsprojekt 
ishallen 
KS 2021/360 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad projektering för renovering av 

ishallen. 

Sammanfattning av ärendet 
En projektering kring renovering av Rosenbergs ishall i form av byte av ispist och sarg pågår. 

Utredningen under projekteringsfasen visar att sargen inte är godkänd längre än säsongen 
2020/2021 och måste bytas innan nästa säsong. Svenska Ishockeyförbundet har gett dispens 
säsongen ut då sargen är lagad till bristningsgränsen och dess funktion kommer inte tillåta 
matchspel om den inte byts ut.  

Ispisten är flyttad några meter 1986 då hallen byggdes men rörsystemet och kylsystemet är samma 
som ursprunget från 1969 och dess tekniska livslängd har passerat. För varje år som går bedöms 
därför risken för läckage öka. 

Investeringsmedel på 10,0 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022. Driftmedel på 0,25 
mnkr finns avsatta för 2022 och 0,5 mnkr finns avsatta för 2023 och framåt. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

projektering för renovering av ishallen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

ishallen”, 2022-01-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering av renovering ishallen”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2022-01-03. 
 Projektdirektiv renovering ishall, 2021-11-16. 
 Budget - Renovering ishall, 2021-12-14. 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 129/2021 ”Beslut om godkännande av 

projektering renovering av ishallen”, 2021-12-21. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 133/2021”Beslut om godkännande av projektering 

renovering ishall”, 2021-12-21. 
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Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 24 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-

03-08. 
 Inbjudan till - Västra Götalands mångfald & hållbara livsmedel 2022-03-30. 
 Inbjudan till - Allt du behöver veta om kulturpolitiken 2022-04-07. 
 Inbjudan till - Demokratidagen 2022 2022-04-28. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/4 

2022-03-08 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 - Västra Götalands mångfald & hållbara livsmedel 2022-03-30. 
 Inbjudan till - Allt du behöver veta om kulturpolitiken 2022-04-07. 
 Inbjudan till - Temadag: Tillgänglighet till naturen 2022-04-08. 
 Inbjudan till - Demokratidagen 2022 2022-04-28. 
 Inbjudan till - SFKs Årskonferens 2022-08-23—25. 
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From:                                 Åsa Sjögren
Sent:                                  Fri, 18 Feb 2022 07:46:40 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Västra Götalands mångfald & hållbara livsmedel

 

Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands län <vastragotaland@nyheter.lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 10 februari 2022 16:14
Till: Fischerström Pernilla <pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se>
Ämne: Västra Götalands mångfald & hållbara livsmedel  
  

- En inbjudan från Länsstyrelsen Västra Götaland 
Webbversion | PDF-version  

  

  

  

Välkomna till en dag i Göteborg där vi kommer få lyssna på 
livsmedelsproducenter och forskare som representerar vårt läns 
mångfald av livsmedel. Vi kommer också få lyssna på kostansvariga 
som arbetar hårt med att få fler lokala leverantörer i offentliga kök. 

Syftet med dagen är att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk 
livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska 
livsmedel i offentliga kök. Vi vänder oss till dig som är upphandlare av 
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livsmedel. Vi vill gärna att du tar med en engagerad politiker från varje kommun 
som du representerar. Observera dock att platserna är begränsade. 

Dagen är kostnadsfri.  

Varmt välkomna! 

  

30 
MARS 

Anmäl dig 

Tid: Onsdag den 30 mars 
Plats: Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2b, Göteborg 
(Om läget kring pandemin inte gör det möjligt att vi träffas på plats 
genomförs dagen digitalt) 
Anmälan: Anmäl dig här senast den 17 februari 

  

PROGRAM

  

9.00 Kaffe och smörgås 

9.15 Lisbeth Schultze, tf landshövding, 
inleder dagen 

9.20 Vilt som lever i våra skogar är ett 
klokt matval som tar hänsyn till natur, 
klimat och djurvälfärd. Kjell Johansson, 
Dalslandsvilt. 

12:00 Lunch på residenset med 
lokala råvaror 

13:00 Betesdjurens betydelse för 
biologisk mångfald och livskraftig 
matjord. Märta Jansdotter Aguirre, 
Gröna gårdar. 
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9.40 Dalspira mejeri värnar om bygden 
och det öppna landskapet med mjölk 
från kor i Dalsland och Bohuslän. 
Malin Jakobsson. 

10:00 Ljusgårda sallad levereras till 
butik inom 24 timmar från skörd. Erik 
Lundgren berättar om deras 
klimatcertifierade inomhusodling. 

10:20 Paus 

10:40 Odling av innovativa och 
traditionella proteingrödor. Emil 
Olsson, Slätte gård. 

11:00 Historiska spannmålssorter och 
nya metoder. Anders Lunneryd 
Gärdhem, Lundens gård 

11:30 Blå proteiner, forskning och 
produktion. Ingrid Undeland och 
Kristina Sundell 

13:20 Betesdjuren funktion för 
ekologisk produktion. Roland Höckert. 

13:40 Med egna avelsdjur, kläckeri 
och förädling har familjeföretaget 
kontroll över hela kedjan. Viktor 
Andersson, Adelsåsens kalkon. 

14:00 Paus 

14:15 Hur kan man servera mer lokal 
och hållbar mat i de offentliga köken? 
Gunilla Martinsson och Magnus 
Eriksson, Munkedals kommun. 

15:00 Fika och avslut 

  

Kontakt
Pernilla Fischerström, offentlig upphandling
pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se
010-224 52 84 
  
Ann-Marie Persson, husfru 
ann-marie.persson@lansstyrelsen.se
010-224 48 18 
  
Mikael Appelqvist, utredare
mikael.appelqvist@lansstyrelsen.se
010-224 43 29 
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Så hanterar vi dina personuppgifter   
Följ oss i sociala media 

 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 28 Feb 2022 15:19:20 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Save the Date: Allt du behöver veta om kulturpolitiken, 7 april

 
 

Från: Förvaltningen för kulturutveckling <noreply@kulturutveckling.se> 
Skickat: den 28 februari 2022 15:04
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Save the Date: Allt du behöver veta om kulturpolitiken, 7 april 
 

 

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. 
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Hemsida | Skicka vidare |  

 

Till dig som är sekreterare för en nämnd eller 
utskott med ansvar för kulturfrågor  

 

Den 7 april erbjuder vi en fördjupningsdag ”Allt du behöver veta om kulturpolitiken” för 
förtroendevalda. Dagen är ett tillfälle för era politiker att fördjupa tankarna kring sitt 
uppdrag. Se information nedan. 
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Vi är tacksamma om ni sätter upp inbjudan som en punkt på mars månads 
dagordning till era nämnder eller utskott som har ansvar för kulturen .  

 

Allt du behöver veta om kulturpolitiken
Save the Date: 7 april  
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Dagen är en stödjande insats för förtroendevalda med ansvar för kulturfrågor. Kulturen 
omfattar allt från bibliotek, kulturarv och konstarter till mer populärkulturella uttryck som 
till exempel spelkultur. Som politiker behöver man inte vara sakkunnig på alla områden 
men det finns allmänna principer och lagar som kommit till framför allt för att behålla 
konsten och kulturens frihet vilket är en viktig förutsättning för demokratin. 
Förhållningssättet till själva kulturens värden är därför en grundläggande diskussion för 
dagen, som i övrigt tar upp: 
• resurser och hur kulturen är organiserad på lokal nivå 
• styrdokument
• kulturens roller
• kvalitet och bredd 
• rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner 
• hur hantera konst och kulturdebatter 
• situationer i det dagliga arbetet 

Formatet är småskaligt; ett lugnt samtal där politiker talar med politiker om vardagen i 
kommunpolitiken, dilemman och lagkrav, och hur förhålla sig till andra verksamheter i 
en kommun. 

För att kunna ha fria samtal där du prövar dina tankar håller vi nere deltagarantalet till 
max 12 och inga tjänstepersoner deltar. 

Torsdagen den 7 april kl. 10.00-15.00
Plats: Göteborg, lokal meddelas inom kort

Anmälningslänk och vidare information publiceras inom kort på vår hemsida. 

 

Läs mer...  

 

Kontakt

Eva Pettersson, konsulent kultur- och samhällsutveckling
070 637 97 84
evap.pettersson@vgregion.se

Karin Lundmark, konsulent kultur- och samhällsutveckling
070 386 85 22
karin.lundmark@vgregion.se  
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Från 1 januari 2020 utgör Kultur i Väst och Västarvet tillsammans den nya Förvaltningen för kulturutveckling. 
Läs mer här: www.vgregion.se/kulturutveckling

© 2022 Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen för kulturutveckling
Regionens hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

031 333 51 00

www.vgregion.se/kulturutveckling 

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  

181

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nOgdY-0001Mn-5r&i=57e1b682&c=qNdnoW-EKmMTl6K04FQ5w9q_TENbQK8AINSPRCibfyuhV9_ijdmKiBiyZljwox7vjVO_HKCJxfvDsQ73905nsxvJHoLlSo-esXUB9w_a5COIMCQ8wPd8a9EKw1ZN5q1wkVf_TDJy5CwYEbQCwVDLjuEXJp6BPrCQYSzjaN5D9wLN7HPLVDiLRCUA7ttWQ4tKibc2mIqImT6Uf62tmuEgm82OLKXefTpKu_Vsswi7S1l6Vg25JTPcJigTjtUEaYOEZSVINhz9blVsL-xDoQTskeXHvJFOef-Cqq2AJCmFtvmNNNKQUOBWm1L_r_9PcTVp_surmSfQqpHMqPeSmCQKkuU7KtFFwe_uGVFCW-_G9B-_6Wfq6dWLo7KlB1BJCvpzteliFMrG-t9RttG6WLnCQL6Z6_xbVzwo_rh8j7XCXdvtoYmGUgVSOaPe6UVYRTb2uelrxSdlqvKrejuNC7GCBX2HO1oG5ozdGhebMo6L8AVxhCcCHr9kAqXpVqfqwaKxREjsSJ-2Q66SiK7IW6MTCZpfHiaJkdX3O1RzqQDWUQcRe6rnS24lrrHlQFJWW5aY
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nOgdY-0001Mn-5r&i=57e1b682&c=qNdnoW-EKmMTl6K04FQ5w9q_TENbQK8AINSPRCibfyuhV9_ijdmKiBiyZljwox7vjVO_HKCJxfvDsQ73905nsxvJHoLlSo-esXUB9w_a5COIMCQ8wPd8a9EKw1ZN5q1wkVf_TDJy5CwYEbQCwVDLjuEXJp6BPrCQYSzjaN5D9wLN7HPLVDiLRCUA7ttWQ4tKibc2mIqImT6Uf62tmuEgm82OLKXefTpKu_Vsswi7S1l6Vg25JTPcJigTjtUEaYOEZSVINhz9blVsL-xDoQTskeXHvJFOef-Cqq2AJCmFtvmNNNKQUOBWm1L_r_9PcTVp_surmSfQqpHMqPeSmCQKkuU7KtFFwe_uGVFCW-_G9B-_6Wfq6dWLo7KlB1BJCvpzteliFMrG-t9RttG6WLnCQL6Z6_xbVzwo_rh8j7XCXdvtoYmGUgVSOaPe6UVYRTb2uelrxSdlqvKrejuNC7GCBX2HO1oG5ozdGhebMo6L8AVxhCcCHr9kAqXpVqfqwaKxREjsSJ-2Q66SiK7IW6MTCZpfHiaJkdX3O1RzqQDWUQcRe6rnS24lrrHlQFJWW5aY
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nOgdY-0001Mn-5r&i=57e1b682&c=qNdnoW-EKmMTl6K04FQ5w9q_TENbQK8AINSPRCibfyuhV9_ijdmKiBiyZljwox7vjVO_HKCJxfvDsQ73905nsxvJHoLlSo-esXUB9w_a5COIMCQ8wPd8a9EKw1ZN5q1wkVf_TDJy5CwYEbQCwVDLjuEXJp6BPrCQYSzjaN5D9wLN7HPLVDiLRCUA7ttWQ4tKibc2mIqImT6Uf62tmuEgm82OLKXefTpKu_Vsswi7S1l6Vg25JTPcJigTjtUEaYOEZSVINhz9blVsL-xDoQTskeXHvJFOef-Cqq2AJCmFtvmNNNKQUOBWm1L_r_9PcTVp_surmSfQqpHMqPeSmCQKkuU7KtFFwe_uGVFCW-_G9B-_6Wfq6dWLo7KlB1BJCvpzteliFMrG-t9RttG6WLnCQL6Z6_xbVzwo_rh8j7XCXdvtoYmGUgVSOaPe6UVYRTb2uelrxSdlqvKrejuNC7GCBX2HO1oG5ozdGhebMo6L8AVxhCcCHr9kAqXpVqfqwaKxREjsSJ-2Q66SiK7IW6MTCZpfHiaJkdX3O1RzqQDWUQcRe6rnS24lrrHlQFJWW5aY
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2NDYwNTcwNzA7dXVpZD02MjFDRDY2QzkxNDg4MDlBNEQ4N0YwOTRBMEM2Qzg4Mzt0b2tlbj0wODE0NzE0MDU1NDE3YmY3ZDdhYWIzMDE1ODdjNDhiMjlkZWFkZGI2Ow%3D%3D


From:                                 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Sent:                                  17 Mar 2022 14:11:12 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             Inbjudan till temadag 8 april: Tillgänglighet till naturen

Inbjudan till temadag: 
Tillgänglighet till naturen

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen välkomnar dig till en digital 
konferens om tillgänglighet i naturen
Denna digitala konferens kommer att fokusera på hur vi kan göra naturområden tillgängliga för fler 
besökare oavsett funktionsvariation.

När? Fredag den 8 april kl. 08:45-12:00. Det går bra att vara med hela eller delar av förmiddagen.

Anmäl dig här (länk öppnas i nytt fönster). Vi återkommer med möteslänk den 6 april.

Målgrupp: Du som jobbar med naturförvaltning, naturinformation, föreningsliv, politik eller på annat sätt 
berörs. 
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Program

08:45-09:00 Teknikgenomgång och fika

09:00 Introduktion

09:10 Tips på hur tillgänglighet kan lyftas in i verksamheten
Länsstyrelsens olika avdelningar berättar om hur de jobbar med tillgänglighet, fysiskt, 
digitalt och i övrig verksamhet.

09:30 Satsning på bra tillgänglighet vinner alla på
Lars-Göran Wadén är en flitig debattör, engagerad i Boverkets samråd med 
funktionshinderrörelsen, författare till boken ”Livet rullar vidare” och driver en populär 
blogg med samma namn. Den här gången vill han visa på att åtgärder för förbättrad 
tillgänglighet till naturen är en vinst för alla människor som vill ut i naturen. Han är först i 
Sverige att i domstol testat lagstiftningen som betraktar otillgänglighet som 
diskriminering.

10:00 Skapa möjligheter för alla målgrupper att lättare ta sig ut i naturen
Katrin Jones Hammarlund är bland annat projektledare vid Institutionen för stad och 
land; Centrum för naturvägledning (CNV). Verkar för att få fler naturvägledare med olika 
bakgrunder och som pratar olika språk. Därutöver har hon jobbat med inventering av 
tillgänglighet i naturområden. Katrin delar med sig av sina erfarenheter. 

10:30 Paus

10:40 Behov och begränsningar för naturbesök
Anders Andrae driver företaget Willut som anordnar vandringar i skogen för människor 
med olika funktionsvariationer. Han samlar in kunskap från olika gruppers behov och 
begränsningar för att komma ut i skogen. Han har besökt många områden och kommer 
att visa bilder på både bra och dåliga lösningar. Han gör många egna guidningar i olika 
delar av Sverige.

11:10 Inkluderande friluftsmiljöer för alla!
Kristin Godtman Kling, Mittuniversitetet berättar om att dagens friluftsliv inte sker på lika 
villkor. Det behövs mer kunskap om hur besöksmålen i naturen ska bli mer 
inkluderande. Hon visar resultat från forskningsprojektet ”Tillgängliga och inkluderande 
naturmiljöer”, vid Mittuniversitetet och Östersunds kommun. Syftet är att identifiera inom 
vilka områden som naturturismföretag och offentlig friluftslivsförvaltning kan öka 
tillgängligheten för alla människor.

11:40 LONA-exempel och var finns pengarna? 
Anna Karlsson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås stad redogör för deras LONA-
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projekt. Vilka utmaningarna har varit, exempel från projekten och hur medborgarna tagit 
emot resultaten. Marja Nordin, Länsstyrelsen, berättar om hur LONA-medel söks och 
vad som är bra att tänka på i en ansökan.

12:00 Avslutning

Kontakt inför temadagen

Sofie Bernhardsson och Robert Andersson, 
friluftsliv.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Diana Miscevic, 
diana.miscevic@vastkuststiftelsen.se 

Foto: Jesper Anhede

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick

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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Demokratidagen 2022 
 

 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till Demokratidagen 2022, mötesplatsen 
för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du 
SKR:s ordförande Anders Knape, statsrådet Jeanette Gustafsdotter, journalisten Erika 
Bjerström, särskilde utredaren Anders Teljebäck, forskarna Siv Sandberg, Anders Lidström, 
Jessika Wide, David Karlsson och Carl Heath samt andra intressanta personer verksamma 
inom demokratiområdet. 

Konferensen genomförs digitalt. Utöver gemensamt program kommer du under konferensen 
kunna välja att delta vid seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, 
politiskt ledarskap, revison (mer information om dessa släpps kontinuerligt under våren). 

Varmt välkomna! 

 

 Datum: Kl. 9.00-16.00 den 28 april 2022. 

Plats: Konferensen genomförs digitalt. 

Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 

Kostnad: 2 100 kronor inklusive dokumentation. Anmälan är bindande men kan överlåtas till 
annan person. Faktura skickas ca 14 dagar efter konferensens genomförande. 

Anmälan: Anmäl dig senast den 22 april på denna anmälningslänk eller via skr.se 
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Information:  

För praktisk information kring anmälan etc. kontakta: SKR Konferens, tfn 08-452 70 00, 
konferens@skr.se. 

För frågor kring konferensens innehåll kontakta: Martin Lidhamn, tfn 08-452 76 66, 
martin.lidhamn@skr.se  

 

PROGRAM (med reservation för ändringar) 
09.00-11.00 Gemensamt program 

 Demokratidagen 2022 öppnas 

Anders Knape, ordförande SKR 

 Att utsättas för odemokratiska rörelser 

I ett panelsamtal lyfts frågan om hur det kan vara att utsättas av antidemokratiska 
rörelser. 

 Självstyrelse under lupp 

Anders Lidström, professor Umeå universitet, Siv Sandberg, forskare Åbo akademi 
och Anders Teljebäck, särskild utredare.  
 

 Det digitala rummet under ett valår  

Carl Heath, senior forskare, Sveriges forskningsinstitut RISE. 

 SNS:s Demokratirådsrapport 2022 

Jessika Wide, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet och David 
Karlsson, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. 

11.15-12.00 Parallella seminarier A – C (välj ett seminarium under konferensen) 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.45 Parallella seminarier D – F (välj ett seminarium under konferensen) 

14.00-14.45 Parallella seminarier G – I (välj ett seminarium under konferensen) 

15.00-16.00 Gemensamt program 

 Demokratiutmärkelse för skolklasser 2022 
 

 Klimatförändringarnas påverkan på demokratin 

Erika Bjerström, journalist och författare. 

 Regeringens demokratipolitik 

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister. 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Tue, 15 Mar 2022 15:23:21 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: EARLY BIRD till SFKs Årskonferens

 
 

Från: sfk@fritid-kultur.se <sfk@fritid-kultur.se> 
Skickat: den 15 mars 2022 11:58
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: EARLY BIRD till SFKs Årskonferens 
 

Hej! 

De slopade restriktionerna möjliggör för oss att äntligen bjuda in till årskonferens. Ta 
chansen att träffa kollegor från olika delar av landet på SKFs årskonferens i Växjö den 
23-25 augusti 2022. 

Programmet hittar du på www.sfk2022.se 

Anmäl er här  anmälan SKFs årskonferens 

Deltagaravgift vid anmälan senast 31 mars 2022 – EARLY BIRD! 
Medlem i SFK: 3 900 kr exkl. moms 
Ej medlem i SFK: 4 300 kr exkl moms 
  
Deltagaravgift vid anmälan från och med 1 april 2022 
Medlem i SFK: 4 400 kr exkl. moms 
Ej medlem i SFK: 4 800 kr exkl moms 
  
Bli medlem i SFK> 
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Har du frågor kring registrering och hotellbokning, kontakta Växjö & Co.
E-post:  maria@vaxjo-co.se  

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

E-post: foreningsservice@vaxjo.se   

  
Varmt välkomna! 
SFK:s styrelse & Kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun  

Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är en nationell intresseorganisation med chefer 
på alla nivåer inom kultur- och fritidssektorn.

Idag har vi medlemmar som representerar majoriteten av Sveriges 290 kommuner.
Föreningen administreras av Utvärderingsringen.
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sfk@fritid-kultur.se
www.fritid-kultur.se 

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

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-03-15 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 25 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 

 Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad öppnar för säsongen den 17 mars. 
 Enhetschef Fritid har deltagit i möte med Västkuststiftelsen och Hjo kommun angående 

Pilgrimsled Hjo-Kungslena. 
 Inbjudan till möten med idrottsföreningarna (ungdomsledare + ordförande + 1) 29 och 30 

mars har skickats ut. 
 Planering av sommarlovsaktiviteter och idrottsskola pågår. 
 Projektering renovering ishall pågår. 
 Förstudie renovering badhus pågår. 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Ett möte inför kulturhelgen i höst kommer att genomföras med utställare den 17 mars. 
 Planering av nationaldagsfirande och sommaraktiviteter på Turbinhusön pågår.  
 Biblioteket kommer att teckna avtal för tjänsten Bibblix, en bokapp för barn och unga, 

från och med 1 april.  
 Information om personalsituation. 

Besöksenheten 

 Turistbyrån har tryckt en Tidaholmskarta för år 2022. 
 Besöksnäringsrådet, vars fokus ligger på att skapa samverkan mellan företag, har startats 

upp igen. 
 Kräftfiskenätverket i Skaraborg har lagts ner då behov av detta nätverk inte längre finns. 
 Outdoor Hökensås anordnar nätverksträff den 5 april. 
 SM i smide kommer att hållas i Tidaholm i juni. 
 Inventeringar i ny version av Tillgänglighetsdatabasen pågår. 

Förvaltningen 

 Planering av organisation för mottagande av flyktingar från Ukraina är påbörjad.  
 Nämndens verksamheter kommer att ta emot feriepraktikanter under sommarlovet. 
 Planering av påsklovsprogram pågår. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-03-15 

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 årsmöte. 
 Litografiska Akademin håller årsmöte 31 mars. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-03-08. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/3 

2022-03-08 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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