
 1/2

 
Kultur och fritidsnämnden 

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

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

KALLELSE 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-03-23 kl. 09:00 
Plats: Digitalt möte/Stadshuset Sessionssalen 
Justerare: Johan Liljegrahn (M) 
 
Gruppmöten sker digitalt via Netpublicator. 
Majoriteten kl. 08:00. 
Oppositionen kl. 08:30. 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Bengt Karlsson (S) ordförande, Anneli Sandstedt (C), Michelle Hjerp Holmén 
(S), Lisa Öhgren (S), Lars-Ove Larsson (V), Johan Liljegrahn (M), Christina 
Forsling (SD) 
 
Ersättare 
Ulla Brissman (S), Asem Alkordi (S), Christopher Vipond (MP), Halina 
Gustavsson (L), Per-Erik Vrang (M) 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Beslut om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari-februari år 2021 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/29 

2 Beslut om rapport uppföljning av internkontroller 
2020/2021 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/30 

3 Beslut om rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/31 

4 Beslut om val av ersättare till Tidaholms 
Fiskevårdsområde efter Petri Niska (SD) 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2021/34 

5 Beslut om rapport från markscanningen av området vid 
Gestilren 
 
Enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson 

2021/32 

6 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu om 
bidrag till utbyggnad av snösystem 
 

2019/54 

1



 2/2

 
Kultur och fritidsnämnden 

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

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

Enhetschef för fritid Daniel Andersson 

7 Beslut om ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till 
inköp av fotbollssarg 
 
Enhetschef för fritid Daniel Andersson 

2021/36 

8 Visning av Rbok - nytt boknings- och bidragssystem 
 
Enhetschef för fritid Daniel Andersson 

 

9 Delegationsbeslut 2021/2 

10 Inkomna skrivelser och beslut 2021/1 

11 Kurser och konferenser 2021/4 

12 Information 2021/3 

13 Övriga frågor  

14 Mötet avslutas  

 

2



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/29 

§ 19 Beslut om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari-februari år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 
2021. 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av 
de beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 med ombyggnationer beräknas 
att verkställas under första halvåret 2021. Helårsprognosen är, trots covid-19-
pandemin, i linje med budgeten för 2021. Även om det är mycket svårt att 
förutse när verksamheter kan öppna och inbringa intäkter.  
 
Även investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 

avseende januari-februari år 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-03-01. 

 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-
februari år 2021.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-01 
 
Ärendenummer 
2021/29 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari-februari år 2021 
 
Ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år 
2021. 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av 
de beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 med ombyggnationer beräknas 
att verkställas under första halvåret 2021. Helårsprognosen är, trots covid-19-
pandemin, i linje med budgeten för 2021. Även om det är mycket svårt att 
förutse när verksamheter kan öppna och inbringa intäkter.  
 
Även investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-

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

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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1 Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av de beslutade 
anpassningsåtgärderna för 2020 med ombyggnationer beräknas att verkställas under första 
halvåret 2021. Helårsprognosen är, trots covid-19-pandemin, i linje med budgeten för 2021. 
Även om det är mycket svårt att förutse när verksamheter kan öppna och inbringa intäkter. 

Även investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
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2 Verksamhet 

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter 
enligt reglementet som fastställdes 1998-06-15 och reviderades senast 2018-10-29. 
Nämnden har även ansvar för 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 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 betydelse för nämndens verksamhetsområden. 

 

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. 

2.1 Viktiga händelser 

Besöksenheten med Tidaholms museum och Barnens hus är stängda med anledning av 
ombyggnationen som nu går in i slutfas och snart inleds flytt av verksamheten till de 
iordningsställda lokalerna på Vulcanön. Sportlovsaktiviteter på distans har anordnats. 
Turistbyrån har endast öppet digitalt. 

Fritidsenheten är mitt i inomhussäsongen och med anledning av covid-19-pandemin får 
endast barn och unga födda 2002 eller senare träna inomhus. Badhuset är stängt utom för 
skolsimundervisning och simträning i föreningsregi. 

Kulturenheten har inte genomfört några vanliga arrangemang under januari och februari. 
Biblioteket har öppet med begränsningar och fortsätter med alternativ och digital service. 
Samarbetet med Skövde bibliotek inom ramen för "Stärkta bibliotek" fortlöper. Lokalen för 
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den öppna ungdomsverksamheten i bottenplan bibliotekshuset håller på att iordningsställas 
och planering för flytt pågår. Verksamheten är öppen med begränsningar och nya alternativa 
digitala lösningar. Biblioteket och ungdomsverksamheten har genomfört alternativa och 
digitala sportlovsaktiviteter. 
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3 Ekonomi 

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. 

Kultur- och fritidsnämnden antog i verksamhetsplan och detaljbudget för 2021 att de 
planerade samordningseffekterna genomförs, vilket är en förutsättning för att uppnå en 
budget i balans för året. 

3.1 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 34,5           

Budgetr
am 

 34,5           

Avvikels
e (mnkr) 

 0,0           

Avvikels
e (%) 

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

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 7 500 7 739 -239 6 847 

Verksamhetens kostnader -41 978 -42 217 239 -40 371 

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

Verksamhetens nettokostnader -34 478 -34 478 0 -33 524 

Budgetram 34 478 34 478 0 33 210 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -314 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska genomföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• Verksamhetsflytt av Barnens hus och samordning av besöksverksamheter på 
Vulcanen. 
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• Verksamhetsflytt av ungdomscaféverksamheten och samordning i bibliotekshuset.  

Under januari – februari har iordningställande av verksamhetslokaler pågått och 
förvaltningen bedömer att flyttarna kommer att genomföras under första halvåret. 

Förvaltningen kan konstatera att de ekonomiska effekterna av vidtagna åtgärderna hittills inte 
går att bedöma då verksamhetsflyttarna ännu inte genomförts. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

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

• att beslutade anpassningsåtgärder avseende flytt/omorganisation/förändring av 
ungdomscaféverksamhet genomförs enligt plan och får full effekt. 

• att besöksverksamheterna på Vulcanen öppnar för besökande den 1 april 2021. 

• att intäktsbortfall som beror på pandemin hanteras med att personalkostnader 
minskar i samma utsträckning.   

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

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader   

Minskade intäkter 100  

Utökade statliga bidrag   

Övrigt   

Total påverkan 100  

   

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

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

• minskade inträdes- och försäljningsintäkter på badhuset och i 
besöksverksamheterna, som betraktas som ej nödvändiga kommunala verksamheter 
och därför bör vara stängda. 

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

  

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 
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Totalt     

Investeringar 

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

Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Tilläggs
anslag 

& 
ombudg
etering 

Summa 
budget 

2021 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Utfall / 
Budget 

Inventarier kultur- och 
fritidsnämnd 

900
24 

0 1 000  1 000  1 000 

Ismaskin  0 1 300  1 300 1 300 1 300 

Summa kultur- och 
fritidsnämnd 

 0 2 300  2 300 1 300 2 300 

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

Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2021 att använda investeringsmedel för att 
färdigställa lokaler för öppen ungdomsverksamhet, i besöksverksamheten och föreningslokal 
i Forshallen, förbättringar kring utegymmen och på Turbinhusön, arkivdatasystem samt 
digitala lösningar. 
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4 Personal 

Under 2021 kommer covid-19-pandemin att fortsätta påverka bemanning och personal, 
främst genom att inga sjukvikarier eller semestervikarier kommer att anlitas i de 
verksamheter som är stängda. 

4.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01  -  2021-

02-28 
2020-01-01 - 2020-

12-31 
2019-01-01 - 2019-

12-31 

Antal anställda 44 44 47 

- Kvinnor 28 28 28 

- Män 16 16 19 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 63,6 63,6 59,6 

Könsfördelning (andel män, i %) 36,4 36,4 40,4 

    

Antal årsarbetare 38,8 38,8 40,6 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 

88,2 88,2 86,4 

Sjukfrånvaro (%) 11,2 4,7 4,2 

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 11,2 %. 

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Sysselsättningsgraden ökade under 2020 och närmar sig 90 %. Det finns flera medarbetare 
med sjukersättning som arbetar deltid utifrån bedömd arbetsförmåga. Därför är 
sysselsättningsgraden utifrån förutsättningarna hög och heltidsprojektet kan betraktas som 
genomförd i förvaltningen. 

Anställningsrestriktion 

Sedan beslut om anställningsrestriktioner togs har två tjänster tillsatts. Noggranna 
bedömningar av behov för att kunna bedriva verksamhet har gjorts och anställningarna har 
gjorts efter förvaltningschefens godkännande. Flera tjänster efter pensionsavgångar har inte 
ersatts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/30 

§ 20 Beslut om rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport om uppföljning av internkontroller 
2020/2021 samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapport om uppföljning av internkontroller för kultur- och fritidsnämnden år 
2020/2021. 
 
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 
upprättad rapport om uppföljning av internkontroller 2020/2021 samt 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-03-02. 
 Rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021.
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2021/30 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport uppföljning av internkontroller 
2020/2021 
 
Ärendet 
Rapport om uppföljning av internkontroller för kultur- och fritidsnämnden år 
2020/2021. 
 
Uppföljning av kontroller och framtagna åtgärder som upptas i den interna 
kontrollplanen har sammanfattats i en rapport. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om 
uppföljning av internkontroller 2020/2021 samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen
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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 Omvärldsrisker 

Större samhällsstörningar 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Kontroll 

Om verksamhet kan bedrivas vid eventuella samhällsstörningar 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Om öppettider och service har kunnat upprätthållas vid eventuella samhällsstörningar eller om det finns rutiner 
för hur man kan bedriva verksamhet vid samhällsstörningar. 
Metod - HUR? 
Kontrollera delegationsbeslut och stäm av med ansvariga arbetsledare och enhetschefer om hur verksamheten 
kunnat bedrivas vid samhällsstörningar, t ex dokumentation, rutiner eller alternativa arbetssätt. 

 Pågående 
 

Kommentar 
 

Under covid-19-pandemin har stora och snabba omställningar varit nödvändiga. Det har varit av största vikt att 
verksamheterna har kunnat vara flexibla och anpassningsbara. 

Rutinen för att fatta beslut vid samhällsstörningar har fungerat. Kultur- och fritidsförvaltningen har nogsamt följt 
all rapportering och information om allmänna råd, förbud och föreskrifter. Omvärldsbevakning av hur bland 
annat kringliggande kommuner hanterat nya råd, förbud och föreskrifter görs. Bedömningar av juridiska 
förutsättningar har skett i samråd med kommunjuristen. Förvaltningens ledningsgrupp fattar sedan i dialog 
samstämmiga beslut om implementering i verksamheterna. Vid nödvändiga stängningar har alla 
delegationsbeslut rapporterats till kultur- och fritidsnämnden. Vid nödvändiga förändringar av regler och 
förhållningssätt fattas ordförandebeslut och delegationsbesluten rapporteras på nämnd. 

För att kunna upprätthålla service vid begränsad tillgänglighet har olika alternativa lösningar tagits fram. Detta 
har följts av att riskbedömningar har gjorts och registrerats. Lösningarna har rört sig om antalsbegränsningar, 
hemleveranser, digitala alternativ och utomhusaktiviteter beroende på verksamhetens beskaffenhet och 
förutsättningar. 

Skriftlig dokumentation av rutinerna saknas och är en förbättringsåtgärd. 

 

Åtgärder 
Slutdatu
m 

dokumentation, rutiner eller alternativa arbetssätt. 
 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

2021-09-
30 
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2.2 Verksamhetsrisker 

Synpunkter och felanmälan 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet 
4. Sannolik 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
12. Kritisk 

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 
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 

Rutiner och information 
 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

2021-09-
30 

Bemanning 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet 
4. Sannolik 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
12. Kritisk 
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Kontroll 

Kontroll av hur verksamhet och service upprätthålls vid frånvaro 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Säkerställa att alternativ finns för att verksamhet och service ska kunna upprätthållas även vid frånvaro av 
personal med smala specialistkompetenser. 
Metod - HUR? 
Avstämning med respektive enhetschef och arbetsledare om hur man hanterar frånvaro av personal med smal 
specialistkompetens, t ex genom dokumentation, checklistor eller rutiner 

 Pågående 
 

Kommentar 
 

Inga incidenter i samband med frånvaro av personal med smala specialistkompetenser har rapporterats under 
kontrollperioden. Arbete tillsammans med respektive enhetschef och arbetsledare om hur man hanterar 
frånvaro av personal med smal specialistkompetens, t ex genom dokumentation, checklistor eller rutiner har 
inletts. 

 

Åtgärder 
Slutdatu
m 

dokumentation, checklistor eller rutiner 
 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

2021-09-
30 

2.3 Informationssäkerhetsrisker 

Digitalisering 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Kontroll 

Hur säkerheten upprätthålls vid digitala möten 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att säkerställa att information inte sprids till utomstående vid digitala möten och att regler och riktlinjer efterlevs. 
Metod - HUR? 
Stickprov för att kontrollera att riktlinjer och regler efterlevs för att säkerställa att utomstående inte får tillgång till 
konfidentiell information t ex vid digitala möten som genomförs i hemmiljö. 

 Avslutad - Åtgärd krävs inte 
 

Kommentar 
 

Vid de digitala möten som genomförts under kontrollperioden har stickprov för att kontrollera att riktlinjer och 
regler efterlevs för att säkerställa att utomstående inte får tillgång till konfidentiell information t ex vid digitala 
möten som genomförs i hemmiljö genomförts. Vid inledningen av varje möte går mötesledaren igenom rutiner 
och regler. Mötesdeltagarna följer dessa instruktioner, använder hörlurar och rapporterar om utomstående 
finns i närmiljön. Bedömningen är att information inte sprids till utomstående vid digitala möten och att regler 
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Kontroll 

och riktlinjer efterlevs. 

Rutinerna fungerar, men fortsatt arbete med säkerheten vid digitala möten krävs och rutiner måste ingå i det 
löpande arbetet. 

 

Åtgärder 
Slutdatu
m 

stickprov 
 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

2021-09-
30 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/31 

§ 21 Beslut om rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
samt att överlämna densamma 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 2020 – mars 2021. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
upprättad rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 samt att 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-03-02. 
 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-02 
 
Ärendenummer 
2021/31 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
 
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 2020 – mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om 
systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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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 2020 – mars 2021. 
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2 Sammanfattning 

Generellt så är bedömning utifrån svaren i checklistan att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ingår i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter, men att det finns delar som kan 
förtydligas och rutiner som kan förbättras. Information om rutiner och hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet utförs har förbättrats. 
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3 Arbetsskador och tillbud 

  Antal 

Arbetsskador 4 

Tillbud 6 

I förvaltningen finns det god kännedom om och rutiner för hur man ska rapportera tillbud och 
arbetsskador. 
Alla de arbetsskador och tillbud som har rapporterats har klassats som mindre allvarlig 
händelse. Det har rört sig om några fall av hotfulla situationer, några fall- och halkolyckor. 
Flera av incidenterna kan kopplas till förberedelser för ombyggnationen av muséet. 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. Några av frågorna 
har besvarats med "nej" då det inte upplevs som relevant för berörd verksamhet under 2020. 

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? 

 

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

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 

 

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

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 
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Frågor 

 

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? 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

 

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 2020 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. Några av arbetsmiljöuppgifterna är 
knutna till lokalernas beskaffenhet och här krävs samverkan med hyresvärd för att kunna 
åtgärda brister. 

Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 
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Frågor 

 

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? 

38



 

 

15 

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? 
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5 Förbättrande åtgärder 

Sammanfattningsvis så är bedömning utifrån svaren på checklistorna att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ingår i kultur- och fritidsförvaltningen, men att det finns delar som kan 
struktureras annorlunda, förtydligas och rutiner som kan förbättras. Särskild uppmärksamhet 
krävs kring arbetsmiljöarbetet kopplat till restriktioner och förändrade arbetssätt med 
anledning av covid-19-pandemin. Det är också viktigt att genomföra risk- och 
konsekvensanalys vid arbete som rör ombyggnation, flytt och iordningställande av lokaler för 
verksamhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/34 

§ 22 Beslut om val av ersättare till Tidaholms Fiskevårdsområde 
efter Petri Niska (SD) 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kultur- och 
fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Petri Niska (SD) är enligt kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2019 vald som 
ersättare i Tidaholms Fiskevårdsområde under perioden 2019-2022. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut § 115/2020 beslutat att entlediga Petri Niska 
(SD) från sina uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och 
fritidsnämnden behöver därför utse ny ersättare till Tidaholms 
Fiskevårdsområde för perioden 2021-2022. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att lämna ärendet vidare 
till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av ersättare till Tidaholms Fiskevårdsområde 

efter Petri Niska (SD)”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-
03-01.  

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2019 ”Beslut om val av 
representanter till arbetsgrupper 2019-2022”, 2019-01-22. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-01 
 
Ärendenummer 
2021/34 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till Tidaholms 
Fiskevårdsområde efter Petri Niska (SD) 
 
Ärendet 
Petri Niska (SD) är enligt kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2019 vald som 
ersättare i Tidaholms Fiskevårdsområde under perioden 2019-2022. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut § 115/2020 beslutat att entlediga Petri Niska 
(SD) från sina uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och 
fritidsnämnden behöver därför utse ny ersättare till Tidaholms 
Fiskevårdsområde för perioden 2021-2022. 
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2019 ”Beslut om val av 

representanter till arbetsgrupper 2019-2022”, 2019-01-22. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

  
 
Sändlista 
Tidaholms Fiskevårdsområde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-01-22 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/10 

§ 3 Beslut om val av representanter till arbetsgrupper 2019-2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att välja representanter till 
nedanstående grupper: 
 
Fiskegrupp  ordinarie:  
  ersättare:  
Ledningsgrupp för ÖP: representant: Ordförande (vald) 
  representant: Vice Ordförande (vald) 
Litografiska Akademin ledamot ordinarie:  
  ledamot ersättare: tas av Ks 
  ombud:  
  ombud: tas av Ks 
  ombud: tas av Ks 
Folkhälsorådet ordinarie: Ordförande (vald) 
  ersättare: Vice Ordförande (vald) 
Musik i Tidaholm ledamot:  
Tidaholms Riksteaterförening 
  ledamot:  
Tidaholms konstförening ledamot:  
Skaraborgs föreningsarkiv    
  ombud till årsmöte:  
  ersättare:  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av representanter till arbetsgrupper 2019-2022”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2019-01-14. 
 
Förslag till beslut 

  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja representanter till 
nedanstående grupper: 

 
Fiskegrupp  ordinarie: Lars-Ove Larsson 

   ersättare: Petri Niska 
Ledningsgrupp för ÖP: representant: Ordförande Bengt 

Karlsson 
representant: Vice Ordförande Anneli 
Sandstedt 

Litografiska Akademin ledamot ordinarie: Mats Falk 
   ledamot ersättare: tas av Ks 
   ombud: Michelle Hjerp Holmén 
   ombud: tas av Ks 
   ombud: tas av Ks 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-01-22 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Folkhälsorådet ordinarie: Ordförande Bengt Karlsson 
   ersättare: Vice Ordförande Anneli  

  Sandstedt 
Musik i Tidaholm ledamot: Bengt Karlsson 
Tidaholms Riksteaterförening 

   ledamot: Anneli Sandstedt 
Tidaholms konstförening ledamot: Lisa Öhgren 
Skaraborgs föreningsarkiv   

   ombud till årsmöte: Ulla Brissman 
   ombudsersättare: Johan Liljegrahn 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Tidaholms fiskevårdsområde 
Litografiska Akademin 
Folkhälsorådet 
Musik i Tidaholm 
Tidaholms Riksteaterförening 
Tidaholms konstförening 
Skaraborgs föreningsarkiv
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/32 

§ 23 Beslut om rapport från markscanningen av området vid 
Gestilren 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten från markscanningen av området vid Gestilren till 
handlingarna.  

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra åt 
förvaltningen att undersöka möjlighet att fortsätta processen genom att 
kontakta olika intressenter samt ta fram finansieringsförslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under åren 2017 till 2021 har Tidaholms museum genomfört undersökningar 
som stammar från en muntlig uppgift om en massgrav i närheten av 
minnesmonumentet över slaget vid Gestilren.  
 
13 september 2020 genomfördes en markscanning av området vid Gestilren. I 
rapporten från markradarundersökning av föreslagen plats för massgrav till 
slagfältet vid Gestilren redovisas utfört arbete år 2017-2020 och resultat som 
inspirerar till framtida undersökningar presenteras. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten från markscanningen av området vid Gestilren till 
handlingarna.  

 Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra åt 
förvaltningen att undersöka möjlighet att fortsätta processen genom att 
kontakta olika intressenter samt ta fram finansieringsförslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från ordföranden.  
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition 
och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport från markscanningen av området vid 

Gestilren”, enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson, 2021-
03-01. 

 Rapport - Markradarscanning av föreslagen plats för massgrav till 
slagfältet vid Gestilren. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-01 
 
Ärendenummer 
2021/32 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Antonia Karlsson     
0502-60 61 53 
antonia.karlsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport från markscanningen av området vid 
Gestilren 
 
Ärendet 
Under åren 2017 till 2021 har Tidaholms museum genomfört undersökningar 
som stammar från en muntlig uppgift om en massgrav i närheten av 
minnesmonumentet över slaget vid Gestilren.  
 
13 september 2020 genomfördes en markscanning av området vid Gestilren. I 
rapporten från markradarundersökning av föreslagen plats för massgrav till 
slagfältet vid Gestilren redovisas utfört arbete år 2017-2020 och resultat som 
inspirerar till framtida undersökningar presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport - Markradarscanning av föreslagen plats för massgrav till 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten från 
markscanningen av området vid Gestilren till handlingarna. 
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slagfältet vid Gestilren 

-Rapport-   
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Martin Toresson & Roberto Grassi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Martin Toresson och Roberto Grassi 
Rapportansvarig: Martin Toresson 
Omslagsbild: Renritning av Erik Knutssons medeltida sigill. Från Riksarkivets samlingar. Wikipedia 
commons – Public Domain 
Kontakt: Martin Toresson, Kyrkefallavägen 62, 54334, Tibro. Tel: 0703061032. 
                ADAPIS Georadar Teknik AB, Roberto Grassi, Falsterbogatan 7, 252 52 Helsingborg. 
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Ett stort tack! 

 
Upprinnelsen till denna rapport  är ett besök på Tidaholms museum, sommaren 2017. Anders Källqvist hade en 
intressant berättelse som gått i hans familj sedan 1920-talet, som han ville delge. För oss lokalhistoriskt 
bevandrade på museet var berättelsen en riktig guldklimp. Efter ett snabbt platsbesök bestämdes att vi på ett 
eller annat sätt borde gå vidare med dessa uppgifter. Martin Toressons vikariat på Tidaholms museum tog slut, 
museet var mitt i andra åtaganden där Per Wahlström hade allt för mycket på sitt bord. Men ett förslag på 
projekt arbetades fram trots allt, och efter flera vändningar är vi till slut framme i den situation vi har idag, 
februari 2021. 
 
Detta projekt hade aldrig blivit verklighet utan flera personers engagemang och välvilja. Elisabeth Östh som 
nytillträdd museiansvarig stöttade helhjärtat från start och organiserade en crowdfunding som gjorde att 
pengar fanns att tillgå. Johanna Andersson kom att driva projektet vidare och skapa en grundstruktur, som 
sedan kunde förverkligas under Anja Praestos nytillträde och ledning under genomförandet av 
markradarundersökningen den 13/9-2020. 
 
Tidaholms museums personal har ställt upp på ett fantastiskt sätt och hela arbetslaget har varit engagerat. 
Roberto Grassi har som entreprenör varit mycket flexibel och lyhörd för de uppgifter som kommit in till 
Tidaholms museum under resans gång. 
  
Vi vill också tacka Patrik Svantesson, Erik Rosenklint och Mikael Carlsson för stor hjälp i fältarbetet med 
magnetiska mätningar. Markägarna i Varvs by och Västergötlands museum har varit förstående markägare 
under projektet. 
 
Men framförallt är vi tacksamma för alla privatpersoner och Tidaholms näringsliv som på olika sätt stöttat med 
pengar, engagemang, resurser, information och kunskap. 
 
I följande rapport presenteras våra resultat, och vi hoppas att det skall inspirera till framtida undersökningar 
av alla de slag, från alla och envar, som är intresserade av Skaraborgs, och Sveriges tidiga medeltidshistoria. 
 
Martin Toresson 
16/2-2021 
Tibro 
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Administrativa uppgifter 
© Tidaholms museum, ADAPIS Georadar Teknik AB, Martin Toresson. 
Adress: Varvs by 
Kommun: Tidaholms Kommun 
Län: Västra Götalands Län 
Koordinater: N 6451130, E 431003  (SWEREF 99 TM) 
Markägare: Staffan Planck, Västergötlands museum, samt Trafikverket. 
Arrendator: Karl Sten 
   
Projektansvarig & Projektledare 
Anja Praesto, Tidaholms museum.  
 
Prospekteringsentreprenör: 
ADAPIS Georadar Teknik AB 
Roberto Grassi 
Falsterbogatan 7  
25 252 Helsingborg 
 
Personalresurs: 
Tidaholms museums personal, Martin Toresson, Anders Källqvist och en engagerad allmänhet. Patrik 
Svantesson, Erik Rosenklint. 
 
Fältarbetstid: 2020-09-13, 2020-09-17 samt 2021-01-09. 
 
Sändlista: Martin Toresson, Roberto Grassi, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Tidaholms 
museum, Tidaholms Kommun Kultur&Fritid, FMIS, Västergötlands museum, Göteborgs Universitet, Uppsala 
Universitet, Stockholms Universitet, Lunds Universitet, Linnéuniversitetet, Gotlands Universitet. 
 
Datafiler och geofysisk information förvaras och ägs av Adapis Georadar Teknik AB. 
 
Anteckningar, rapportutkast, bakgrundsmaterial och övrigt pappersmaterial finns arkiverade hos Martin 
Toresson. 
 
Arbetet och rapporten är utförd med medel från Tidaholms allmänhet och näringsliv, via en 
crowdfundingkampanj. 
 
Tidaholms museum är projektledare och administratör för projektet. 
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Orientering 

 
Bild 1    Röd markering visar platsen för undersökningarna, Västra Götalands län, Tidaholms kommun, Varvs 
socken. Tunnare linje är en överskådlig undersökning på vägen, och tjockare är kärnområdet som avser de 
muntliga uppgifter om en ev. massgrav som framkommit och det mest intensivt undersökta området. 
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Sammanfattning 
 
Under åren 2017 till 2021 har Tidaholms museum genomfört undersökningar som stammar från en muntlig 
uppgift om en massgrav i närheten av minnesmonumentet över slaget vid Gestilren, i Varvs socken, Västergöt-
land. Kartmaterial och tidigare skriftligt material har studerats översiktligt, muntliga uppgifter har samlats in, 
platsen har analyserats ur slagfältsarkeologisk synvinkel, markradarundersökningar, magnetometerundersök-
ningar och susceptibilitetsmätningar har genomförts för att bekräfta eller förkasta föregående uppgifter. 
 
De geofysiska undersökningarna bekräftar de muntliga uppgifterna delvis. Det vill säga till lokalisering men 
ingen fullständig karaktärisering av troliga massgravsmassor. Undersökningen visar även på fler möjliga platser 
för nedgrävningar med svårförklarade fyllningsmaterial i närområdet. 
 
Undersökningen visar att platsen är väl lämpad för fortsatta och mer traditionella undersökningar. Varvs socken 
som föreslagen plats för slagfältet vid Gestilren får därmed betecknas som långt ifrån avskriven. 
 
Undersökningen har inte analyserat platsen som kallas Kungsbron och Kungsbrotorp, vilken enligt traditionen i 
trakten är en av platserna där slaget skall ha stått som hetast. 

Inledning och bakgrund 
Sommaren 2017 fick Tidaholms museum in en uppgift från Anders Källqvist om en händelse som föredrog sig 
1924. Hans farfar skall ha hjälpt till att räta ut och lägga om vägen mellan Dimbo och Kungslena.  Under 
arbetets gång skall man ha träffat på en ansamling ben och skallar, huller om buller i en grop. De fick snabbt 
order om att skotta över och fortsätta arbetet då verkmästaren inte ville höra talas om eventuella avbräck i 
arbetet. Anders hade delat berättelsen med andra institutioner och historiker, men inte fått något vidare gensvar. 
Det uppseendeväckande med Anders berättelse var att han kunde peka ut platsen för fyndet på några 10-tal 
meter när. 
 
På Tidaholms museum arbetade vid tillfället Martin Toresson och Per Wahlström. Båda insåg vikten av något 
som lät som en eventuell massgrav, vid en så historiskt laddad plats som en av de föreslagna platserna för slaget 
vid Gestilren. En fråga som engagerat forskarvärlden under flera århundraden.  
 
Efter ett kort platsbesök bestämdes med den nytillträdde museiintendenten Elisabeth Östh att göra någon form 
av projekt rörande Gestilren. En intresserad allmänhet skulle engageras om möjligt, uppgifter som kunde styrka 
Anders berättelse skulle samlas in och medel för en icke-förstörande undersökning skulle tas fram. 
 
Martin Toresson hade sedan tidigare arbetat med Roberto Grassi och ADAPIS Georadar Teknik AB, med goda 
resultat. Därför tillfrågades företaget om ett möjligt samarbete. En kort föreläsning och start av projektet 
genomfördes en höstkväll 2017 på Tidaholms museum, där allmänheten var inbjuden. 
 
Samma kväll presenterades en crowdfunding med ett minimum och ett maximumtak för medel till projektet. 
Denna crowdfunding gick bra, och efter ett halvår fanns medel nog att genomföra en icke-förstörande 
undersökning som med små medel och utan större byråkratiska procedurer, som skulle kunna verifiera om de 
uppgifter som kommit fram hade någon grund. 
 
Formerna för en sådan undersökning bestämdes att göras i en publik form och entusiastisk anda, utan att för den 
sakens skull göra avkall på saklighet och professionalism.  Ett arbetssätt som Tidaholms museum har en lång 
tradition av.  
 
Arbetsgruppen byggdes upp av Tidaholms museums personal, Martin Toresson som ideell resurs och Roberto 
Grassi som markradarexpert. Då Martin Toresson och Roberto Grassi arbetat fram ett arbetssätt sedan förut, 
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blev dessa två rapportansvariga. Tidaholms museum ansvarade för övergripande projektledning och planering 
av besöksdagen vid monumentet över slaget vid Gestilren, strax utanför Varvs by. 
 
Efter vissa bakslag i planeringen p.g.a Coronavirusets framfart genomfördes besöksdagen en regnig och 
höstaktig söndag, den 13/9-2020. Besöksantalet uppgick till ca 150 personer. Föredrag och information om 
projektet genomfördes, samtidigt som Roberto Grassi genomförde markradarundersökningarna. 
 
En vecka senare genomförde Roberto Grassi några kompletterande mätningar med magnetometer, dock utan 
publik. Efter ytterligare två månader genomfördes en extra undersökning med s.k. Stångslingram – 
susceptibilitetsmätning, den 9/1-2021. 
 
Under januari 2021 genomfördes avrapporteringen, och presentationen av projektets resultat planeras till våren 
2021, med en eventuell förlängning i form av en utställning under senvår 2021, på Tidaholms museum. 

Syfte och målsättning 
Projektets syfte är att verifiera eller falsifiera de muntliga uppgifter som kommit Tidaholms museum till del, 
gällande en eventuell massgrav i Varvs socken. Målsättningen är att vid projektets slut ha ett underlag som kan 
vara till stöd för en framtida fysisk utgrävning, eller kunna avfärda uppgiften som osannolik till just denna 
plats. 

Avgränsning 
Den Den historiska diskussion som finns gällande placeringen av Gestilren och dess koppling till Sveriges 
tidiga medeltid är infekterad och i viss grad politiserad ända sedan 1980-talet, om inte längre tillbaka. Många 
utsagor med varierande grad av självförtroende i ett svagt källäge, har placerat slagfältet allt ifrån Alingsås till 
Gästre socken i Uppland (Ingvar - Nilsson 1997). Länge ansågs Varvs by vara den mest troliga platsen, men 
sedan upptäckten av bynamnet Gestilren i en äldre text från 1581, och knappt 50 år framåt, i Gästre socken 
(Uppland), har den teorin blivit ledande i dagens forskning. (Troedsson et al. 2009, s96.) 
 
I och med den debatt som pågått länge, ligger vårt fokus på dessa undersökningar i den arkeologiska sfären. Vi 
anser att utan mer fasta bevis för slagfältet, är placeringen av slaget som bäst en gissning. Denna rapport 
kommer därför inte göra djupdyk i alla texter eller utsagor som finns i ämnet. Det finns helt enkelt inte tid för 
en sådan ambitiös inlaga i debatten. Istället kommer denna rapport att fokusera på de uppgifter som 
framkommit i projektet, och utgå från detta. Det är på intet sätt heltäckande, men vi hoppas kunna ge ny 
information som kan kasta ljus över forskningsläget, och inspirera till framtida undersökningar i mer klassisk 
form. 
 
Enklare kartstudier har gjorts, och översiktliga litteraturstudier har genomförts. 
 
Rent ytmässigt är undersökningen avgränsad till korsningen mellan Varvsvägen och Dimbovägen, lokalt känd 
som ”Granne Påle”. Vägen söderut från korsningen har skannats med markradar i två svep eller profiler, en i 
var vägkant. Detta ner till ca 800 meter söder om korsningen, och norrut från samma korsning under ca. 600 
meter, på samma sätt. Det mest intensivt undersökta området är mellan Ekedalen-Varvsvägen och väster om 
monumentet över slaget vid Gestilren.  Här ligger tyngdpunkten av undersökningen. (Se bild 2 och bild 12)
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Bild 2.  Karta över undersökningsområdet för de mest intensiva mätningarna år 2020 / 2021. 

Historik, kulturmiljö och fornlämningsmiljö på platsen 
Undersökningsplatsen är belägen i kanten av en uppodlad dalgång mellan två höjdryggar i landskapet, 
Varvsberget och Ekedalsryggen, som går i N-S riktning. Dessa höjdryggar har en komplex berggrund och utgör 
den östra gränsen för kambrosilurplatån som varit grunden för Skaraborgs rika jordmån sedan istiden. Dessa 
ryggar är skogbevuxna, och särskilt Ekedalsryggen har en för landskapet i övrigt ovanlig ädellövskog.  
 
Fornlämningar i dalgången sträcker sig i tid från gånggrifter, ända upp till rester efter 1800-talets industriella 
tillverkning av bränd kalk med alunskiffer. Några hundratal meter söder om minnesstenen finns ett gammalt 
stenbrott från denna hantering. Troligen är kontinuiteten i beboendet i landskapet obruten under hela perioden. 
 
Direkt norr om den mest intensivt undersökta ytan sträcker sig ett gravfält med framförallt järnåldersgravar 
(Varv 5:1). En stenmur avgränsar åkermarken till gravfältet, och bredvid den går en stig upp till det 
nationalromantiska monument som restes till 700-års-minnet av slaget vid Gestilren, år 1910. Bredvid 
stenmuren i åkerkanten finns en hällkista från sen neolitikum, och ett lösfynd av en stenyxa är hittad i åkern 
söder om monumentet. (Varv 6:1 och Varv 26:1; FMIS 9/1-2021). 
 
Dimbovägen som går i N-S riktning är en mycket gammal väg som har anor till minst yngre järnålder, med 
tanke på det stora gravfält från yngre järnålder som finns i Dimbo, och de stensättningar och äldre gravar som 
är placerade utmed vägen mellan Dimbo och Granne Påle. (Dimbo 17:1, 15:3 mfl. FMIS 8/11-2020).  Troligtvis 
knyter den an till de stora hålvägssystemen mellan Kymbo och Sandhem, som går vidare söderöver, samt i öst-
västlig riktning. (Se även Åke Hyenstrands korta kommentar i Arns rike, bäst utan Arn, s.19). 
Varvsvägen i V-Ö riktning leder sedermera in i Varvs by, och vidare mot Falbygden. Kyrkan i Varv har flyttats 
från sin ursprungliga plats 1860 -1861, men ödekyrkogården och den gamla kyrkoplatsen är välkänd i trakten 
och registrerad i FMIS. Varvs by är därmed inte flyttad i vidare bemärkelse, sedan den första stenkyrkans 
uppförande under tidig medeltid. Utseendet tyder på en medeltida kyrka (Jacobsson 2012). 
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Bild 3.  Karta från lantmäteristyrelsens arkiv: Storskifte på inägor 1789. Notera vägen från Granne Påle och 
norrut som har en svängning som idag rätats ut, samt nere till höger där kalkbrottet (svartfärgad yta) och 
bränningen med alunskiffer gjordes. Den trekant som utgörs av äldre vägsträckning syns ej på dagens kartor. 
 
 
Efter samtal med boende i trakten och ägaren av Varvboholm, (Staffan Planck 2020) vars marker vi har 
undersökt, har man aldrig hittat rester av vapen, pilspetsar, söljor, rustnings-delar, ben eller annat som kan tyda 
på en slagfältsplats. 
Det är ett faktum som inte talar för ett större slag i närområdet, eller slag alls för den delen. Detta till skillnad 
från slaget vid Lena som har fynd av en ringbrynja (SHM 2677) och sporrar från tiden, hittade en dryg 
kilometer från platsen (Tidaholms museums samlingar). 
 

Kort, översiktlig bakgrund till slaget om Gestilren 
 
Slaget vid Gestilren ändar en dryg 100-årig släktfejd mellan den Erikska och Sverkerska ätten. Knut Eriksson, 
av den Erikska ätten, har haft makten under lång tid och dör 1195/96. Som efterträdare väljs Sverker Karlsson 
av Sverkersätten. Knut Erikssons fyra söner blir kvar i maktspelet. 1205 dödas tre av de fyra bröderna, och Erik 
Knutsson lyckas fly till Norge. Denna drabbning kallas slaget vid Älgarås, och skall ha skett på den idag icke 
lokaliserade Älgarås Kungsgård. Detta blir starten på den våldsamma delen i den slutgiltiga maktstriden mellan 
Sverkrarna och Erikarna i Sverige. 1208 återkommer Erik Knutsson med en här bestående av norrmän och 
adelsmän som stödjer hans sak. De drabbar samman med Sverker Karlssons styrkor vid Kungslena. Erik 
Knutsson avgår med segern, men Sverker Karlsson finns fortfarande i livet, och har flytt till Danmark, samt har 
fortfarande påvens välsignelse. Erik Knutsson har det inte, och regerar således i praktiken, men utan fullt 
bemyndigande. Detta slag anses vara det största av de tre som ingår i slutkonflikten mellan ätterna.  1210 
återkommer Sverker Karlsson med en här till det icke lokaliserade Gestilren, och dör där. Efter den händelsen 
erkänns Erik Knutsson som kung och fejden avslutas till sist. (Ingvar-Nilsson 1997; Troedsson et al. 2009; 
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Hagerman 1996). 
 
Den maktkamp som försiggår efter Knut Erikssons död 1195/96 till efterräkningen av slaget vid Gestilren 1210 
är extremt komplex. Bara namnen i sig är lätt att förväxla för den som studerar ämnet översiktligt. De giftermål 
som görs mellan olika familjer har oss veterligen inte studerats i detalj, vilket är en av flera viktiga faktorer för 
att kasta ljus över skeendena. Tre nationer, en internationell kraft i form av påvestolen i Rom och biskop 
Valerius, minst fyra olika familjer i maktställning i Sverige och Danmark är direkt inblandade, och det utspelar 
sig över tre nationsgränser och placering av flera orter är osäker. Att beskriva dessa skeenden i text visade sig 
för oss mycket svårt, utan att bli allt för extensivt. Därför genomfördes ett litet skådespel eller enkelt rollspel 
med enkla attribut under den publika dagen i Varv, den 13/10-2020. Det visade sig vara en mer pedagogisk och 
tydlig väg att beskriva situationen än i text eller återberättande form. Vi hoppas att kunna återkomma till en 
sådan presentation vid ett senare tillfälle, och ett annat forum. Men för den som är intresserad, finns här en 
mycket intressant situation att försöka förstå, och den förtjänar en helt egen avhandling. 

 
Det är näst intill omöjligt att inte snudda vid den politiska laddning som finns runt slagfältet vid Gestilren. Att 
befästa den plats där slaget skett, har ofta setts som intäkt för var Sveriges tidigmedeltida centrum låg, och var 
den Erikska ätten har haft sitt maktsäte rent fysiskt. Den debatten har pågått sedan 1800-talet, ända fram till 
idag egentligen. Och den skapar tydliga känslosvall då den förs. Den politiska och marknadsmässiga sidan av 
situationen beskrivs bra (och underhållande syrligt) av Åke Hyenstrand, och via referenser verkar också Henrik 
Jansson, Göteborgs universitet, gjort ett arbete i den frågan. En intressant iakttagelse är att Maja Hagerman 
glider förbi de svårare detaljerna som ev. kunde skapa kontrovers i sin bok Spåren av Kungens män. Det är 
tydligt att det är en känslig sak att röra i.  
 
Vi kommer i möjligaste mån försöka hålla oss till det vi sett och hört gällande Varvs socken, och låta andra 
värdera följdeffekterna av dessa iakttagelser. 
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Teori och teknikpresentation 
Markradar, magnetometer och stångslingram som teknik och verktyg till arkeologisk kartläggning har funnits 
sedan minst 50 år tillbaka, men i Sverige har tekniken inte fått större genomslag förrän de senaste 15 åren. 
Fördelarna är att med liten kostnad kan större ytors eventuella lämningar avgränsas och mindre tid läggas på att 
bana av ytor som tycks vara mer eller mindre orörda ur arkeologisk synvinkel. Baksidan är att tekniken och 
efterbearbetningen och tolkningen av resultaten kräver expertis. Optimalt är en kunnig arkeolog, och lika 
kunnig geofysiker i en och samma person. Om detta inte går att få, kan två personer med förståelse för 
varandras fält genomföra ett kvalitativt tolkningsarbete. Fördelen med två personer är dessutom att alltför 
vidlyftiga tolkningar kan begränsas. Ett liknande problem uppstår t.ex. i tolkning av hällristningar. En god 
metod finns utvecklad av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns Hällristningar för att motverka just detta. 
Delar av den kan säkerligen överföras och anpassas till en kontext där bilder av geofysiska 
undersökningsmetoder används. (Andersson och Toreld 2012.) Närmare vårt eget fält finns en metod som i 
akademisk litteratur delas upp i en ”geophysical interpretation” och en ”archaeological interpretation” som kan 
förenas i en ”archaeogeophysical interpretation”. (Verdonck, L.et Al., 2019; Aspinall A.et Al., 2008; Conyers 
L.B.,2014.)  
 
Författarnas egen metod bygger på det sistnämnda. Ur geofysisk synvinkel tolkas de resultat som Roberto 
Grassi ser, och Martin Toresson tolkar bilderna ur arkeologisk synvinkel. Därefter slås dessa två tolkningar 
samman till en syntes, eller fritt översatt: Arkeo-geofysisk tolkning (Grassi R., 2021). Det sker oftast inte i en 
sådan tydlig uppdelning, men ambitionen är att kunna göra det. Ofta kommer en fråga från endera parten om 
markbeskaffenhet, grundvattennivå, fornlämningars vanliga utseende mm. Det bildar sedan basen för en 
gemensam tolkning eller en handfull tolkningsalternativ. 
 
 

Muntliga uppgifter 
Att använda sig av muntliga uppgifter är inte en enkel fråga. Sådana uppgifter har flera steg av osäkerheter i 
form av tid, minne, missförstånd och i vissa fall rena lögner som felkällor. Dock kan ibland en erfaren forskare 
avgöra delar av en muntlig uppgift som mer eller mindre trovärdig, och vissa detaljer har möjlighet att 
verifieras. Just vår undersökning har sin grund i en muntlig uppgift, och vi tar avstamp i den för att se om den 
kan styrkas. Ofta finns ett korn av sanning i en samvetsgrann återgivning av en tradition eller berättelse, men att 
veta vilken del som är riktig, kan vara näst intill omöjligt att avgöra. I vårt fall finns dock en utpekad plats, och 
en tydlig bild av vad vi kan förvänta oss att hitta. Det är en fördel som i många muntliga uppgifter inte finns. 
 

Slagfältsarkeologi 
Att hitta slagfält är en grannlaga uppgift, då väldigt få fasta lämningar blir kvar. Traditioner och 
minnesmonument kan sättas upp långt efter själva slaget (t.ex. monumentet i Varv, som sattes upp 700 år efter 
händelserna!), och alla spår som finns är kvar i jorden. Det bästa man kan hoppas på är lösfynd från 
soldatutrustningarna, vapendelar (mestadels projektiler av olika slag) eller ett av de få kvarvarande resterna: 
massgravarna. Ofta förläggs dessa gravar i närheten av där slaget stod, och där de flesta har stupat. Antagligen 
för att det helt enkelt är minst arbete på det viset. Att hitta dessa gravar är dock mycket ovanligt, och det sker 
oftast av slump. Innehållet i massgravar består oftast av organiska rester från människor och djur, samt mindre 
personliga tillhörigheter och delar av utrustning. Rustningar, vapen och värdesaker blir oftast avplockade dem 
som hamnar i graven. Den kända massgraven Korsbetningen, på Gotland, är en anomali i hur det brukar se ut. 
Metalldetektering är en vanlig metod att hitta slagfältsplatser genom analyser av fyndfördelning och fyndtäthet 
på en större yta. Att kartera lösfynd av projektiler t.ex. kan ge en bild av hur olika trupper har rört sig, och vart 
slagen har stått som hetast.  Även landskapsanalyser och lämplighet för platser att kunna operera med större 
mängder människor i täta formationer, är en vanlig metod för att avgöra om en utpekad plats är rimlig som 
slagfält under olika historiska epoker. (Rengholt 2014) 
 
Denna sammanfattning av slagfältsarkeologi bygger på en kandidatuppsatts av Linus Rengholt, Stockholms 
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universitet. Det är källmässigt tveksamt att använda en kandidatuppsats, men i just det här fallet är den absolut 
perfekt för att få en översiktlig bild av fältet och de konkreta förutsättningar som vi har nytta av i våra 
undersökningar. Andra verk som författarna haft att tillgå är mer inriktade på teoretiska och övergripande 
filosofiska frågeställningar som är betydligt mindre konkreta i sin ingång i ämnet. Rengholt i sin tur bygger på 
mer namnkunniga källor som Thordeman (Korsbetningen), Rost & Rost (Kalkreise), Foard & Morris (Engelska 
slagfält), Knarrström (Landskronaslaget) m.fl.. Därför anser vi att den är en god grund för oss att stå på. 
 

Teknikbeskrivning – markradar eller georadar 
Denna teknik används för många tillämpningar inom geologi, miljö, glaciologi, arkeologi, byggnation och 
konstruktion. Med markradar finns det möjlighet att skilja på olika material som t.ex. olika jordarter och berg, 
plast, metall, hålrum fyllda med sediment, vatten eller luft. 
Med en markradar mäts kontraster av elektromagnetiska egenskaper i markprofilen. En elektromagnetisk våg 
blir delvis reflekterad/ transmitterad när den möter en yta över vilken materialens dielektriska konstant skiljer 
sig. Ju större kontrasten är desto starkare blir den reflekterade signalen. 
 
Ett markradarsystem består av: en sändare (Tx) och en mottagare antenn (Rx) som kan vara i samma enhet eller 
var för sig.  Antennsystemet består av en antenn, en kontrollenhet med skärm varifrån alla parametrar styrs 
genom en fältdator. Kontrollenheten genererar radarpulser som utsänds via kabel till antennen. Vid kontinuerlig 
mätning förflyttas antennen varje gång. När radarvågen tas emot avtecknas den som en vertikal scan, en ”linje”, 
i radargrammet som successivt byggs upp på displayenheten under mätningen. När en elektromagnetisk våg 
fortplantas i markprofilen minskar signalstyrkan p.g.a. energiförluster. Valet av antenner innebär en balans 
mellan penetration och upplösning. Förväntad penetration (djupet), vertikal upplösning (det minsta vertikala 
avståndet mellan två reflekterande ytor som går att urskilja) och horisontell upplösning (den reflekterande ytan 
på en reflektor, blir större med djupet på grund av radarpulsens konformiga fortplantning) är viktiga parametrar 
för att planera undersökningen. Vattenmättade material dämpar mer av radarsignalen än torra sediment p.g.a.  
 
 

Tx Rx

©Davolio

Tx Rx

 
          Foto         Erik Rosenklint 
Bild 4.   Principskiss över funktionen av georadarteknik över en massgrav. 
 
högre konduktivitet och den höga dielektriska konstanten för vatten. Mjukvaran i styrenheten tar emot och 
lagrar data från antennen och analyserar och bibehåller någon sorts presentation av data i fält. Kompletterande 
moduler för bl.a. 3D-visualisering finns i de flesta mjukvaror. Vid lägesbestämning av mätområdet används 
bl.a. GPS, laser eller mäthjul. Vid mätningar kan det ibland vara lämpligt att använda olika typer av mätupplägg 
eller mätstrategier avseende mätgeometrier. 
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Gravar är relativt vanliga undersökningsobjekt. En grav innebär att man har tagit bort en volym jord generellt 
inte djupare än 2 – 3 meter från markytan, fyllt på med lik (organisk material), offermaterial och fyllt på igen.  
De vanliga jordegenskaperna orsakade av de naturliga avsättningsprocesserna försvinner därmed från en 
volymen. Det finns en ny gränsyta mellan schakten och jord runtomkring. Vad som blir kvar beror på tid, lokal 
kemi och grundvatten.  Georadar kan ofta visa skillnad i kontrast med jord och fyllnadsmaterial. Om det finns 
mycket olikartade material syns det i form av små utslag som varierar i form och kontrast. Även gränsytan 
mellan en nedgrävning, t.ex. en grav, och den orörda marken kan ses i markradarutslagen. 
 

Teknikbeskrivning  magnetometer - gradiometer 
En magnetometer är ett mätinstrument som mäter styrkan och/eller riktningen hos magnetfält i ett område runt 
instrumentet. Alla bergarter och sediment i den svenska berggrunden innehåller magnetiska mineraler. 
Magnetometer används i geologin för att mäta jordens magnetfält. Framför allt ger järnhaltiga mineraler utslag i 
magnetometrar och kan därför hjälpa i sökning efter malmfyndigheter. Magnetiska mätningar används också 
för att lokalisera och kartlägga arkeologiska områden. Adapis Georadar Teknik AB har använt magnetiska 
metoder sedan 1985. Vi använder magnetometrar av låg känslighet som är lämpade för urbaniserade områden 
och magnetometrar av hög känslighet som kan ge tecken på metalliska och icke-metalliska föremål. Den 
magnetiska intensiteten är en av parametrarna som beskriver ett geologiskt materials magnetiska egenskaper. 
Magnetisk mätning används i arkeologi för att söka eldstäder, brännugnar, 
 

 
                                                                                                                  Foto    Erik Rosenklint 

Bild 5. Principskiss över funktionen av gradiometer/magnetometer över en massgrav. 
 
smedjor, gravar, stenfundament etc. I vatten kan skepp lokaliseras, kanoner och många andra föremål. 
Förutsättningen är att sådana föremål urskiljs i magnetiska egenskaper från omgivande material. Begravda 
arkeologiska lämningar uppvisar ofta utmärkande magnetiska egenskaper gentemot det omgivande materialet. 
En lämnings totala magnetisering är summan av den inducerade magnetiseringen och den remanenta 
magnetiseringen. En inducerad magnetisering beror bl.a. på ett föremåls innehåll av magnetiskt material. 
Grävda gropar, gravar och diken, som fylls igen med sekundärt material, uppvisar oftast en förändrad inducerad 
magnetisering gentemot omgivningen. Den remanenta magnetiseringen skapas genom fysiska eller kemiska 
processer och är bl.a. en funktion av det jordmagnetiska fältet vid bildningsprocessen. 
 
Vad gäller gravar av olika storlek och djup, genomgår organiskt material en förändring över tid och ersätts 
delvis av material runtomkring.  Man har studerat dessa processer i de sista decennierna, bl. a. bakteriologiska 
processer som ökar magnetisering vid gravar. 
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Andra gånger gör lokal kemi att de processerna inte sätter igång och då kan gravar vara mindre magnetiska än 
sin omgivning. Lokala sedimentförhållanden kan dessutom orsaka att gravar och håligheter kan innehålla luft 
eller vatten och påverka konstraster i marken så att gränsytor enklare visas med markradar. Konventionella 
magnetiska mätinstrument, magnetometer, mäter en eller flera komponenter av det magnetiska totalfältet i en 
viss punkt av jordens yta. Det finns flera typer av magnetometer som används med framgång vid arkeologiska 
fältmätningar. Protonmagnetometern är den äldsta typen och den enklaste att använda, och mäter endast 
magnituden på det totala fältet. Idag föredras den mer avancerat och känsligare Cesium-magnetometern eller, 
mycket mer vanligt för operativ lätthet och lägre kostnader, fluxgate magnetometer.  Det är vanligt att arbeta 
med 2 sensorer. De mäter det totala fältet (eller den vertikala i fluxgate fall som är nära den totala) simultant, på 
två vertikalt åtskilda punkter med en fast distans mellan sensorerna. Det kallas vertikal gradientmätning och i så 
fall elimineras behovet av referensmätning och hjälper att undvika dagliga variationer i jordens magnetiska fält. 
 

Teknikbeskrivning  stångslingram: ledningsförmåga och magnetisk susceptibilitet. 
Ledningsförmåga och magnetisk susceptibilitet i marken och olika material är något som varierar, och kan där-
för användas inom arkeologin som metod. 
 
Ett kulturlager består ofta av en hög halt av nedbrutet organiskt material. Förutom det är förekomsten av 
metaller, vatten och laddade joner i jorden något som också kan mätas. Vattenhalten är i hög grad beroende 
av jordens porositet. Det är laddade joner som kan transportera den elektriska strömmen och visar 
konduktiviteten i marken. Avvikelserna i den elektriska ledningsförmågan beror av metaller och vattenhalt 
även om den första orsakar en stark signal, medan den andra är mycket lägre i amplitud. Om kulturlagret 
innehåller många metaller kan det hända att det överskuggar utslagen på grund av höjd vattenhalt. 
Metoden kallas ofta slingram och är en elektromagnetisk, induktiv metod. Störningen av det primära fältet 
kan användas för att beräkna markens konduktivitet, den elektriska ledningsförmågan och magnetiska 
susceptibiliteten. Ordet kommer från latin och betyder emottagande, erhållande. Med andra ord är 
susceptibilitet ett mått på jordens (eller annat materials) förmåga att erhålla magnetisering, att bli 
magnetiserad när den utsätts för ett magnetfält. Man kan också kalla det magnetiserbarhet. 
 
Mätinstrumentet består av en induktionsspole (eller sändarspole) och en mottagarspole. Om det är en 
enkel spole kopplad till ett handtag kan det någon gång kallas kappameter. Man mäter bara de första cm 
under markytan. Om de två polerna finns fästa på en stång kallas instrumentet stångslingram. Susceptibilitets-
meterns sensor fungerar så att ett magnetfält skapas runt kanten av spolen och det påverkar i sin tur jorden 
under instrumentet. En elektronikenhet visar ett mått på markens magnetiska susceptibilitet och 
genom en datainsamlingsenhet går det att spara mätvärden digitalt för ytterligare bearbetning. 
             

                                                                                               Foto        Gertrud Brandt          
 
Bild 6.    Principskiss över funktionen av Stångslingram över en massgrav. 

©Davolio
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Val av instrument med hög upplösning kan möjligtvis detektera avvikelser orsakade av kulturlager. 

En sändarspole producerar ett tidsvarierande elektromagnetiskt primärt fält. När detta tränger ned i jorden 
skapar det en spänning som i sin tur ger upphov till en ström (den blå virveln i bild) som går igenom lager 
under markytan. Denna ström skapar i sin tur ett sekundärt magnetiskt fält som kan mätas av en mottagare. Det 
sekundära fältet är proportionellt med markströmmen och därför även markens ledningsförmåga. Med hjälp av 
en mottagarspole kan det totala fältet, primärfältet och sekundärfälten tillsammans avläsas. 
 
Avståndet mellan sändarspolen och mottagarspolen avgör hur djupt instrumentet kan detektera 
ledningsförmågan och vilken upplösning det har, dvs. hur små avvikelser instrumentet kan detektera. Längre 
avstånd mellan spolarna ger större djupkänning men också sämre upplösning. En låg frekvens har ett större 
undersökningsdjup än en högfrekvent signal. I gengäld ger den låga frekvensen lägre induktion och lägre 
upplösning och däremellan mindre detaljer. Responsen från marken blir alltså lägre. Man registrerar först 
realkomponenten i ppt (parts per thousand), alltså det sekundära fältets andel av det primära i tusendelar. 
Dessutom mäter man den imaginära komponenten med 90 grader fasförskjutning och registrerar därmed 
jordens elektriska ledningsförmåga mätt i millisiemens/meter (ms/m).  Resultaten kan sedan redovisas i 
antingen SI-enheter eller CGS-enheter.  Med hjälp av bearbetning och filtrering av signalerna kan man 
emellertid komma åt även de lägre amplituderna. 

Metod och arbetsbeskrivning 
 
Denna undersökning startade med en muntlig uppgift som kom in till museet, och utvecklades sedan organiskt 
efter hand. Muntliga uppgifter har samlats in under publika evenemang, i möten med boende i trakten, och via 
telefon. Flera uppgifter än de som har presenterats har kommit in, men de mest relevanta, och de som har ny 
information har tagits med.  
 
Fokus ligger på muntliga uppgifter och geofysiska metoder för att bekräfta eller avstyrka desamma. Utöver det 
har enklare kartstudier gjorts av material i lantmäteriets arkiv, via internettjänsten historiska kartor. I fält 
gjordes observationer av formationer eller markförändringar som ser annorlunda och svårförklarade ut. De 
skriftliga källorna som finns att tillgå har delvis undersökts, men endast överskådligt. Dels har mycket redan 
gjorts i det hänseendet, och dels ligger författarnas expertis i arkeologiska undersökningar och fältarbete, ej i 
litteraturstudier och detaljerad källkritisk bedömning av desamma. Det finns andra som kan det området bättre. 
Slagfältsarkeologiska analyser har gjorts överskådligt, och även det forntida vägnätets utformning har 
översiktligt studerats för undersökningen. Den sidan av undersökningsfältet är dock inte uttömd. 
 
I planeringsfasen var undersökningen fastslagen till markradarundersökning med långa profiler på vägen, och 
om möjligt också på fältet, helt beroende på markägarens behov av att inte trampa ner höstsådden. Markradar 
visar oftast lagerföljd, gränsytor, skillnad i material och även om det finns metaller. På asfaltvägen var det 
möjligt att undersöka med täta profiler, varje meter och tätare. Så var det inte på fältet. Endast några fåtal 
profiler var möjliga att genomföra. Därför valde vi att integrera undersökningen med magnetometer i 
gradiometriskt mätläge. Den visade i en preliminär bearbetning mycket höga värden i två områden. Då gjordes 
en frågeställning om en kartläggning av ledningsförmåga och magnetisk susceptibilitet kunde peka ut samma 
område och om det var möjligt att se om det handlade om organisk material. 

Markradar 
Markradar utfördes med 246 radarprofiler av olika längd och setup. Rutnät av profiler N-S och V-Ö på 
asfaltvägen och enstaka profiler med N-S riktning öster om vägen. Undersökningsdjupet varierar mellan ca. 300 
cm till ca. 500 cm från markytan.  GPS – GNSS-positionering användes.  Området visas i bild 12. För 
mätningarna användes en georadar av modell SIR4000 från G.S.S.I. (Geophysical Survey Systems, Inc.) och 
repeterad skanning med olika ”setup” med en Hyperstacking-antenn som kan, tack vare en avancerad digital 
datainsamling, skanna detaljer i strukturer under markytan. Utrustningen monterades och drogs i kontinuerlig 
hastighet på en CART (vagn). 
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Magnetometer 
Ytan undersöktes i ett koordinatnät om fem kvadratiska ytor, av 20 meters storlek vardera. Utrustningen var en 
dubbel gradiometer med fast avstånd 100 cm. Magnetometerns profiler mättes varje 50:e cm med 
mätningspunkt var 20 cm (5 pkt /m).  Ingen GPS – GNSS-positionering var kopplat direkt på mätningarna.  
Geopositionering av området visas i bild 12 med koordinater i bild 16. Här användes en dubbel Fluxgate 
gradiometer GRAD 601-2 av märke Bartington. 
 
 

Ledningsförmåga och magnetisk susceptibilitet 
Undersökningen i Varvs socken gjordes med en stångslingram av märket GF Instruments CDM - 2.  
Stångslingram mättes i rutnät med GPS – GNSS-positionering.  Profiler på asfaltsvägen och ute i fältet på östra 
sidan av vägen.  2 setup.  HI – setup för mätningar av konduktivitets- och magnetisk susceptibilitet ned till 300 
cm.  LOW – setup för mätningar av konduktivitets- och magnetisk susceptibilitet ned till 150 cm.   
 
Specifikationer: 
Mätnings interval   0.6 s 
GPS- GNSS    1 Hz 
Measured quantities:   
Apparent conductivity i mS/m;  In-phase ratio i ppt (magnetisk  susceptibilitet) 
Conductivity: 1000 mS/m, resolution 0.1 mS/m;  o In-phase ratio: ± 80 ppt, resolution 10 ppm 
Measurement accuracy: ± 4% at 50 mS/m 
Temperature stability: ±0.1 mS/m / °C 
Effective depth range for High / Low depth mode: 
CMD-2: 3.0 m / 1.5 m 

Metodologiska problem och felkällor 
Gränsen mellan Dimbo socken och Varvs socken går precis söder om kalkstensbrottet, söder om Varvsvägen. 
Det innebär att de i senare tradition av P. E. Lindskog m.fl omnämnda platserna Kungsbron, Kungsbrotorp, 
Segerkärret etc. kan sökas i kartmaterial som hör Dimbo socken till, och inte Varvs socken. Här borde också en 
större mängds material finnas att tillgå. Detta har dock inte undersökts i detta arbete. Något för läsekretsen att 
forska vidare på i framtiden. 
 
Att källkritiskt granska de skriftliga uppgifter som finns görs bäst av en historiker. Författarna har sin bakgrund 
i arkeologi och naturvetenskap. Därför finns en källa till tolkningsfel från författarnas sida som kan verka 
banala för en väl insatt medeltidshistoriker, men som för författarna kan ha gått helt obemärkt förbi. Det 
skriftliga källmaterialet är komplext, och det har endast studerats översiktligt i detta arbete. 
 
Den historiska kontexten detta skede i innefattar flera nationer, och vi har endast studerat delar av de svenska 
källorna. Att studera de danska och norska källorna har stor potential att kasta mer ljus över denna del av svensk 
riksbildning. Det är ett arbete som med varm hand lämnas över till andra forskare. 
 
Vid äldre schaktningsarbete och utfyllnad av marken vid rätning av vägen kan kalksten ha använts som 
fyllnadsmaterial. Då ben och skallar liksom kalksten är kalkhaltiga finns en möjlighet att mindre 
kalkstensfragment kan misstolkas för mänskliga lämningar i vår tekniska utrustning. Även äldre gropar och 
schakt som gjorts i andra syften, och senare fyllts igen, kan avläsas av oss, och tolkas som en ev.  massgrav. 
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Resultat 
 
Muntliga uppgifter 
Anders Kjellqvist, Karlskrona, juli 2017. 
Mötet ägde rum den 28 juli 2017 vid monumentet över slaget vid Gestilren strax väster om Ekedalen. 
Medverkande: 
Anders Källqvist – uppgiftslämnare. 
Per Ström – Västgötabladet 
Per Wahlström – Tidaholms museum 
Martin Toresson – Tidaholms museum 
 
Anders Källqvist 
Anders farfar, Adolf Källkvist samt dennes son, Karl-Erik Källkvist, skall år 1924 ha arbetat med vägbygge på 
vägen mellan Dimbo och Kungslena. Under arbetet skall de ha kommit på en grop med ben och skallar, huller 
om buller. Arbetet avbröts, och vägmästaren tillkallades. 
 
Arbetarna fick i skarpa ordalag order om att täcka över gropen och inte säga ett knyst till någon. Om det kom ut 
skulle de få sparken allihop. Den gängse uppfattningen i arbetslaget var att här låg det tyskar från något slag. 
Vägen drogs sedan rakt över fyndet. Fyndet skall ha gjorts precis där stenmuren slutar, vilken pekar i sydvästlig 
riktning från monumentet över slaget vid Gestilren.  Ca 25 år senare, 1950, skall en person ur samma släkt ha 
dikesrensat utmed samma väg, oklart exakt var, och hittat ett mänskligt kranium som förvarades hos Anders 
Källkvists farmor, tills denne dog och man städade ur dödsboet. Därefter försvann skallen. 
 
Denna berättelse följde sedan med familjen som flyttade från trakten något år senare, ner till Karlskrona. Dock 
bodde flera delar av släkten kvar, och denna berättelse har flera personer oberoende i släkten kommit ihåg i 
ungefär samma ordalag. Släkten skall ha haft sitt hus i Ekedalen strax bredvid monumentet, under den tid då 
dessa saker föredrog sig. 
 
Några månader senare, tyvärr ej noterat exakt när, uppgav Anders efter samtal med en släkting, att skallen som 
hittades, inte hör till platsen vid Varv. Den skall ha hittats vid dikesrensning söder om korsningen där Granne 
Påle står, hela vägen till Dimbo. Därmed svag koppling till vårt sökområde. Skallen försvann senare i en flytt 
och är därmed borta ur historien. 
 
Per Wahlström, Tidaholm, juli 2017. 
Enligt en sägen skall Kung Sverkers kropp ha begravts vid den gamla bron över bäcken i närheten, för att 
senare flyttas till familjegraven i Vadstena. Bron har namnet Kungsbron, efter denna händelse. 
 
Maja Fasth, Tidaholms museum, 27/7-2017. 
När hon var liten hade hon hört vid något tillfälle att Kung Sverkers huvud skulle vara begravt vid änden av just 
denna stenmur. Hon är osäker på var hon hört det, men det är en sådan sägen som funnits i trakten sedan hon 
var barn (dvs runt år 2000). 
 
Thomas Lind, Varv, 6/9-2018. 
Under en berättarkväll på Tidaholms museum där Martin Toresson och Elisabeth Östh hade berättat om 
Gestilren-projektet med tillhörande crowdfunding, kom följande berättelse fram: 

Thomas Lind, boendes i Varv, skall ha gift in sig i en släkt som funnits länge i Varvs by. Hans svärfar hade fått 
berättat samma sak som Anders Källqvist: När vägen byggdes om, troligtvis rätades ut, gick man på en 
massgrav, där liken stod så tätt att de hade ställt dem upp! (Antagligen aningen överdrivet, men bilden blir ju 
tydlig). Han berättade även att vägen tidigare hade en annan dragning. Den gick i en båge från Granne Påle åt 
väster, för att sedan gå på igen längre norrut. Det kan vara vid denna rätning som graven hittades. 
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Thomas hade själv brukat marken söder om bron över Dimbobäcken under många år. Åkrarna söder om bron, 
mot Dimbo till, kallades av hävd och tradition för ”Knektaänga”. Hans tolkning är att Kungsbron är den bro 
som idag finns kvar över Dimbobäcken, strax väster om stenbrottet. 
 
I närheten skall även finnas en gravhög, kallad Björns hög. Den skall ha grävts ut delvis på 1940-talet, och man 
skall ha funnit en ryttare med sporrar. 

Alf Bergman och Håkan Andersson, 19/10-2018. 
Möte med uppgiftslämnare vid Gestilrenmonumentet. 
Medverkande:  
Alf Bergman-uppgiftslämnare 
Håkan Andersson-uppgiftslämnare 
Martin Toresson-ideell forskare 
Per Wahlström-Tidaholms museum 

Alf kan berätta mer om Kungsbron och om Kungsbrotorp. Söder om Tippavägen mot Dimbo till, bredvid ett 
träd som syns på kartan nedan, fanns ett torp, kallat Kungsbrotorp. Där skall också Kungsbron ha legat. 
Norr om Tippavägen, precis i kanten låg tydligen stora, djupa gropar förr, som idag är överplöjda. Väster om 
stora vägen, norr om våtmarken ligger en ängsbit som hörde till Gisslagården enligt Alf. Våtmarken mitt emot 
Kungsbrotorp kallas för Segerkärret. Gisslagärdet skall enl. Alf kunna utläsas ur en karta från 1945. 
 
Håkan har forskat mycket i ortsnamnsregistret och hittat en massa bra uppgifter. 
 
Enligt Alf skall en Assar Dahlström ha arbetat med vägen på 1930-talet. Mellan Dimbo och Grannepåle skall 
det ha hittats skelettdelar. Assars bror, Erik, kan ha släktingar i livet som vet mer. 

Ingrid Robertsson dog för bara några dagar sedan (okt 2018) och menade på att det under grävning vid 
Gestillrenmonumentet, vid vägen, skall ha framkommit skelettdelar. Eventuellt var detta i närtid, ca 15 år. Lite 
oklart. 
 
Alf var intresserad av röset vänster i bilden nedan (Varv 30:1). Enligt FMIS är det troligtvis en grav 
(stensättning) med påförd odlingssten. Vi vår besiktning verkade två sidor vara väldigt rakt lagda, samt att 
stenarna på toppen, i den norra delen nästan verkade ha lagts som en kallmurad grundmur till en byggnad. Ev. 
rör det sig om en kammargrav av någon form. Den hör i vilket fall inte medeltiden till. Enligt traditionen skall 
den delvis ha grävts ut, och ett skelett med sporrar skall ha hittats i den. Ev. är det denna lämning som kallas 
Björns hög. 

En bäck, kallad Dimbobäcken, gick precis bredvid trädet i bilden nedan, och idag syns en brunn där. Den rann 
österut, vad som idag ser ut att vara uppåt i terrängen. Dimbobäcken har flera grenar, och flera namn, bland 
annat Gestilrenbäcken, Dimbobäcken, Varvboholmsbäcken etc.. 
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Bild 7.   Karta över de platser som omnämns i Alfs och Håkans uppgifter. Ca 400 meter norr om denna bild 
ligger korsningen vid Granne Påle. Kungsbron skall enligt uppgift ha legat i en kulverterad bäck som går 
under Kungsbrogärdet. Kulverten syns i markradarundersökningen som gjordes på vägen. 

Staffan Planck, 13/10-2020 
Under den publika dagen då markradarundersökningarna genomfördes inom projektet fick Martin Toresson, Per 
Wahlström m.fl., en direktkontakt med markägare Staffan Planck. Han bekräftade då tidigare uppgifter att inga 
fynd som kan stärka hypotesen av en slagfältsplats har hittats på dennes marker, eller i närheten. Berggrunden 
(av kalksten) ligger på sina ställen precis under plogdjup i närområdet. Det var inte ovanligt då han brukade 
marken att plogen tog i berget på sina ställen. Det skall även ha lagts ner en fiberkabel i riktning Ekedalen-
Varvs by, utmed vägen. Exakt var, är oklart. Under denna dag fick Martin Toresson en uppgift från en okänd 
besökare att Kungsbron skall ha legat nere i Varvs by. Denna uppgift var något som Staffan inte alls kände igen. 
Hans klara bild var att Kungsbron låg utmed vägen mot Dimbo, söder om Granne Påle. 

Iakttagelser i fält   
Notering från besiktning på plats av Martin Toresson, 28/7-2017. 
På vägens högra sida i norrgående riktning syns en sättning i vägen som börjar strax norr om en nedlagd 
busshållplats och slutar strax norr om där den utpekade stenmuren slutar. En sträcka på uppskattningsvis åtta 
meter. Antingen beror sättningen på bussarnas accelerationssträcka som gått här, alternativt är det p.g.a en grävd 
grop eller andra förhållanden under vägen som skapat denna lägre hållfasthet i vägbanan. 
 
Notering av landskapets beskaffenhet under fältarbetsdagen 13/10-2020 
Åkermarken mellan monumentet och Varvsvägen noterades av Roberto Grassi och Martin Toresson. Den svagt 
böljande rygg som monumentet står på, lutande åt söder, hade grunda sänkor i sig som inte såg naturliga ut. 
Därför förlades en del av de geofysiska undersökningarna i denna del. Det noterades även flera små bitar av 
bränd alunskiffer, s.k. ”rödfyr” i kanten på åkermarken utmed vägen. Det är en tydlig rest av 
kalkbränningsverksamheten några hundra meter söderut. Den hällkista som finns registrerad vid stenmuren, 
Varv 6:1, gick inte att se med blotta ögat. Den var helt övervuxen av grästorv. 
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Kartstudier 

Det första omnämnandet om ett platsnamn som påminner om Gestilren i närområdet, hittas i en karta från 1645. 
(Historiska kartor 1645: 15/11-2020) Där finns en gård kallad Gisslagården, bredvid prästgården. Dess 
numrering som nr 2, efter prästgården, är i vår mening troligtvis inte en slump. Den har med största sannolikhet 
gamla anor i trakten. Här nedan finns två utsnitt, dels över gårdens placering i byn, dels den lista som anger 
gårdsnamnet. 
 
Den första bokstaven är ovanligt utsirad, och vi tolkar den som ett G, men förslag på alternativ tolkning 
mottages gärna. Hur trolig en övergång från Gestilren till Gisslagården är, behöver dock någon mer kunnig 
språkforskare ta ställning till. Där besitter författarna ej nödvändig kompetens för en adekvat bedömning. 

Bild 8.  Utsnitt ur kartan Geometrisk avmätning 1645. Notera numreringen av husen som tycks ha en en annat 
följd än från närliggande till mindre närliggande hus. Det är svårt att avgöra vad basen för numreringen har 
varit. Vårt antagande är ålder och anseende i byn. Hus nr 2 är ”Gisslagården”. 
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Bild 9.  Utsnitt ur kartan Geometrisk avmätning 1645.Nr 2 är Gisslagården, med begynnelsebokstaven som är 
ovanligt sirligt utförd och dubbel-s som egen symbol. 
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Nästa karta där namnet förekommer är i en storskifteskarta från 1798. (Historiska kartor 1798: 15/11-2020) 
Här är texten tydligare och namnet lever kvar. Samma grundkarta används även i en annan karta som har mer 
information kopplad till sig: Laga delning 1797 ur lantmäteristyrelsens arkiv (Historiska kartor 1797: 15/11-
2020). 
 

Bild 10. Karta från 1797, döpt till Storskifte 1798 på lantmäteriets Historiska kartor. Här har efterledet Gislare 
tillkommit. Och det efter T.A Odhelius skrift de Wartofta från 1750, som förfäktade Varvs by som sannolik plats 
för slaget vid Gestilren (Ingvar-Nilsson 1997, s74). Där skrivs dock att gården skall ha hetat Gisslared, vilket vi 
ej ser i kartmaterialet från 1645 och framåt. 
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Närområdets geologiska förutsättningar 
Det undersökta området befinner sig i en komplex geologisk trakt vars dominerande sedimentära bergarter 
består av lerskiffer och siltsten. I norr och väster tillkommer kalksten, dolomit och andra karbonatiska 
sedimentära bergarter. Öst om undersökningsområdet har vi först några hundra meter med sandsten och 
gråvacka (det liknar sandsten), kvarts-fältspatrik sedimentär bergart. Alla dessa bergarter har mellan- till 
lågmagnetisk signatur. Österut, mot Tidaholm, redovisar SGU en area av granit, granodiorit m.fl., som istället 
ha mer markanta magnetiska egenskaper (se utsnitt av Berggrundskartan nedan). 
 
På Jorddjupskarta och Jordartskarta visar SGUs utsnitt hur sedimentärt berg ligger under ett tunt ytlager av jord 
på 1-2 meter och isälvssediment i tjockare lager på upp till 20 meter.  I både öst och väst återkommer sandig 
morän i relativt tunna lager. Denna geologiska kartläggning tycks något grov, och de uppgifter vi får från 
boende, och de indikationer vi får från markradarundersökningarna ger en mer nyanserad bild av 
markens beskaffenhet. Därmed så finns en möjlighet att de egenskaper som presenteras nedan inte helt stämmer 
med verkligheten på detaljnivå. 
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Bild 11.   Jorddjup, jordart och berggrund i undersökningsområdet. Markerat med en svart rektangel. 
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Geofysiska resultat – Markradar 
 

c

a

 
 
 
Bild 12. Markradarundersökningens utbredning markerad på karta över undersökningsområdet. Blå färg 
betyder likartade geofysiska egenskaper, och färgskalorna grön-gul-röd tyder på en varierande egenskap som 
läses av. De röda utslagen till höger i undersökningsområdet är med största sannolikhet berget som går upp 
nära markytan. De tre streckade markeringarna är särskilt intressanta områden från  
markradarundersökningen.  Magnetometerundersökningens koordinatnät och två tydliga utslag syns också i 
bilden. 
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Bild 13.   Georadarprofiler med intressanta områden med GPS-GNSS koordinater i Sweref 99 TM. 

76



29 
 

 
Bild 14.   Georadarprofiler med intressanta områden med GPS-GNSS koordinater i Sweref 99 TM. 
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Georadarprofiler över särskilt intressanta områden är positionerade med GPS- GNSS-koordinater i SWEREF 
99 TM. 
Alla redovisade profiler är orienterade i nord-sydlig riktning (i vissa fall rektifierade) och visas på ett utsnitt av 
en satellitbild från GoogleEarth©. 
 
Profil 1   
Avläst utmed den östra delen av asfaltvägen. Utslagen visar en gränsyta som tyder på tre gropar (eller äldre sän-
kor i landskapet) med fyllnadsmassor ned till ett maxdjup av drygt 200 cm från markytan. Vad som karakterise-
rar området är många mindre radarutslag. Ibland kallas typen av utslag för "svalbon" och geometriskt motsvarar 
det många hyperboler. Mycket tydligt syns detta de första 50 metrarna från norr vid ytan. Där visar utslagen 
också en sättning eller insjunkning av några tiotals cm direkt under den nya vägbanans konstruktion. Vid 2 me-
ters djup syns återigen en horisontell lagring. Gränsytan för denna grop fortsätter norrut, och stiger upp till ett 
litet område som har röda och blå utslag vid markytan, precis som vid den södra änden där de tre groparna bör-
jar. Det är sannolikt material som fyllts på i samband med en förstärkning av vägens underlag. Men frågan är: 
varför det behövdes just där? 
 
Profil 192   
Avläst utmed västra delen av asfaltvägen. Utslagen syns som i Profil 1 som en gränsyta som visar en grop (eller 
äldre landskap) med fyllnadsmassa ned till ca. 250 cm från markytan. Hela området är tydligt sänkt eller har 
t.o.m. kollapsat jämfört med omgivningen.  Det ligger ca. 7 till 10 meter norr om gropen på östra sidan av 
vägen. Ungefär i höjd med stenmuren finns ett svårtolkat område, markerat med en ram/ruta. 
 
Profil 239 
På fältet öster om landsvägen. Här är det svårare att följa gropens gränsyta. På ett område av ca 20 meters bredd 
syns större och mindre utslag. De går djupare än utslagen under asfaltvägen. 
 
Profil 223   
Den asfalterade vägen vid busshållplatsen. Cirka 20 meter bred från N till S. Utslagen tyder på två gränsytor 
som lutar mot söder. Varierande kontrast, men utan tydlig form. Lätt kollapsad. 
 
Profil 222  
Den asfalterade vägen vid busshållplatsen.  Här är utslagen än mer tydliga. Vid latitud 6451085 – 95 har vi ett 
mycket intressant område med en fyllnadsmassa som består av många små objekt, ned till ca. 300 cm från 
markytan. 
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djupskiva 100 cm djupskiva 200 cm djupskiva 300 cm

 
Bild 15.   Georadar djupskivan 100, 200 och 300 cm under markytan med anomali-området markerat med 
streckad linje.  GPS-GNSS koordinater i Sweref 99 TM. 
 
Georadardjupskiva vid ett djup av ca.100 cm, 200 cm och 300 cm från markytan. 
På djupskivan (d.v.s. en horisontell avläsning av markens egenskaper) syns en del raka utslag som går vinkelrät 
genom vägen i öst-västlig riktning. De kan avskrivas ganska säkert som olika rör, troligtvis dräneringsrör, 
fungerande och gamla. På kanterna av vägen har vi även relativt starka (amplitud) utslag, grönt-orange-rött med 
oregelbunden geometri.  

Streckad linje visar ungefärlig begränsning av de områden som verkar ha högst utslagsdensitet. Inne i 
åkermarken, öster om vägen, har vi mildare kontrast vid latitud 6451090-95. I norra delen av djupskivan 
(särskilt 200 cm och 300 cm) finns andra områden med högre kontrast. Mot öst är det sannolikt ett område där 
block, bumlingar och berg kommer närmare ytan. I västra området av samma anomali som begränsas med 
streckad linje är ett intressant område som även syns i Profil 1 (bild 13).  
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Geofysisk undersökning - Magnetiska mätningar/gradiometer 
Två starka och breda utslag redovisas på västra sidan av undersökningsområdet med magnetometer (direkt öster 
om landsvägen). Den magnetiska intensiteten är på enstaka punkter över 1000 nT, vilket är relativt ovanligt i 
arkeologi och refereras ofta till järnslaggsmassor, smältugnar och dylik. Här vid en väg faller den första tanken 
på möjligheten att det handlar om dumpat material och/eller förorening. Det handlar om en bred yta på 7-8 
kv.m, som verkar fortsätta under vägen. Ytan ligger vid latitud 6451065 som visas även i georadarprofiler som 
södra delen av ett större anomaliområde. I den magnetiska kartan visas också ett andra, brett utslag vid latitud 
6451100 till -105 som är en del av den stora grop som visas i georadarprofil 1 - bild 13. 
 
 

 
 
Bild 16.   Magnetisk karta. Koordinater i Sweref 99 TM. 
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Tabell med koordinater av anomali områden 

 
 

 bild nr. N - koordinat - från Ö - koordinat - från N - koordinat - till Ö  - koordinat - till 
GPR profil 1 13 6451131 430987 6451048 430996 
GPR profil 192 13 6451138 430981 6451059 430990 
GPR profil 239 14 6451094 431000 6451073 431003 
GPR profil 223 14 6451108 430992 6451087 430993 
GPR profil 222 14 6451095  430990 6451085   430994 
Djupskivan 100 15 6451115 430988 6451076 431000 
gradiometer 16 6451070 431004 6451060 431010 
gradiometer 16 6451105 431004 6451098 431008 
Susceptibilitet   0-150 17 6451095 430096 6451082 431005 
Susceptibilitet   0-150 18 t.h. 6451068 431002 6451055 431007 
Susceptibilitet   0-300 18 t.v. 6451110 430990 6451100 430996 
Konduktivitet    0-300 19 6451062 430992 6451055 431012 

 
 

  
 

Geofysisk undersökning -   Stångslingram/susceptibilitetsmätningar     
 
För att förstärka eller motsäga hypotesen om gropar under vägen, och schaktområde som kunde ha varit 
volymer till massgravar efter ett fältslag, utförde vi ytterligare en icke destruktiv undersökning: 
Konduktivitets- och magnetisk susceptibilitetsmätning med stångslingram. Metoden visar arkeologiska läm-
ningar och strukturer genom deras kontrast i ledningsförmåga (konduktivitet) eller magnetisk barhet (suscepti-
bilitet). Mätningar med low setup, inställt till undersökningsdjup ned till 150 cm från markytan, visar bredvid 
asfaltvägen 3 anomalier: en med latitud 6451082 till 6451095; en med svagare kontrast vid 6451077 och en 
sista mellan 6451055 till 6451068. Den sista visar den högsta kontrast i magnetisk susceptibilitet på ca. 0.7 ppt 
Om vi analyserar mätningarna av både konduktivitet (v.) och Susceptibilitetsmätningar (h.) med HIGH setup 
ökar inträngningsdjupet ner till ca. 300 cm. Här framkommer 2 områden mellan latitud 6451100 och 6451110 
för båda egenskaperna, och mellan 6451055 och 6451062 med särskilt stark kontrast för konduktivitet. 
I konduktivitetskartan 0-300 cm verkar geologin i marken få en större påverkan över eventuella lämningar. En 
svag kontrast finns i en något avrundad anomali i sydvästra delen av området, mellan latitud 6451055 och 
6451070 med ett starkare utslag vid 6451055. 
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Bild 17.   Stångslingram Susceptibilitets mätningar 0-1.5 meter från markytan. Skala i ppt. 
 
Kartan visar en låg susceptibilitet vid de mörka anomaliområdena, från norr till söder. De kan tolkas som gropar 
med mindre järnhaltig jord och/eller organiskt material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82



35 
 

 

 
 
Bild 18.   Konduktivitet (v.) och Susceptibilitetsmätningar (h.) 0-3 meter. 
 
 
Konduktivitetskartan (v.) visar 3 anomaliområden. I det nordligaste området syns det ljusblå området som går 
tvärs Ö-V vid stenmuren. De som är ljusblå till grön i färgen. De visar en låg ledningsförmåga i marken på en 
avrundad, gropliknande yta. En andra anomali är i den södra delen av den undersökta arean med relativt stark 
ledningsförmåga i marken, över 14 - 15 mS/m . Det är en yta på ca. 40 kv.m. 
 
I Susceptibilitetskartan (h) syns samma 2 områden för ett medelvärde av susceptibilitet, 3.3 - 3. 7 pp t. I övrigt 
verkar resten av det undersökta områdets susceptibilitet ligga på en jämn och låg nivå. Om man jämför med 
förra sidan kan man bli lite förvirrad av färgskalans kontraster. Men det är egenskaperna i marken som gäller 
och bildar kontrasterna på kartan. 
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Bild 19.   Konduktivitetskarta  
 
Konduktivitetskarta över mätningar på fältet öster om vägen. Ett brett anomaliområde, ca. 220 kv.m. stort 
med avrundade anomalier som varierar mellan 10-16 mS/m. 
Profilen (markerad med ett svart streck i bild 19) går ungefär parallellt med vägkanten. Några meter ifrån 
korsningen Dimbovägen / Varvsvägen syns en markant ökning i konduktivitet mot söder, som illustreras särskilt 
tydligt som en spik i diagrammet. Man kan inte utesluta att det handlar om dumpat material eller föroreningar 
av någon form.  
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Tolkning 

 
 
Bild 19.   Sammanslagning av tre representativa kartor över området. 
 
Sammanslagning av tre representativa kartor över området: Markradardjupskiva 100 cm; magnetisk karta 
och stångslingrams susceptibilitetskarta (CDM in-phase). 
 
De tre metoderna visar tre anomalier med gemensamma kontraster av varierande intensitet och utbredning. 
Följande tabell sammanställs för varje område NV koordinater och SÖ koordinater i GPS-GNSS Sweref 99 
TM. 
 

 N - koordinat - från Ö - koordinat - från N - koordinat - till Ö  - koordinat - till 
Ga 6451112 430984 6451100 431004 
Gb 6451198 430994 6451082 431005 
Gc 6451070 431000 6451054 431005 
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Muntliga uppgifter och iakttagelser i fält. 
 
Hela denna resa startade med Anders Källqvists uppgifter om fynd av ben huller om buller i en grop, hittad 
1924, under ombyggnation av vägen mellan Dimbo och Kungslena. Dessa kom senare att stärkas av Thomas 
Lind som oberoende av Anders Källqvist kunde berätta om samma tillfälle i liknande ordalag.  Att vägen byggts 
om 1924 styrks även det av det kartmaterial som finns från 1700-talet, där vägen har en båge åt väster, som idag 
är uträtad, vilket också Thomas har påpekat i sin redogörelse. 
 
På platsen finns vaga markformationer som tyder på en manipulering av de ytor som idag är åkermark, och 
sättningar i landsvägen sammanfaller med de muntliga uppgifterna om en grop i närheten av stenmurens slut. 
 
Platsens användning som gravfält under framförallt järnålder, men även i sen neolitisk tid, och landskapets 
fornlämningsbild i övrigt, tyder på en lång period av aktiviteter i socknen i stort. Det gör att även om uppgiften 
om en massgrav är riktig, är det långt ifrån säkert att det rör sig om en massgrav från 1210. Det finns många 
perioder där en massgrav inte hade varit otänkbar. T.ex. digerdöden på 1350-talet. Särskilt i kanten av ett 
förkristet gravfält. Dock skall gravfältets närvaro inte användas som argument för att det är helt naturligt att en 
massgrav finns just här. Normalt sett är gravfälten bestående av individuella eller till ett fåtal personer 
avgränsade individer per grav. Ibland förekommer satelitbegravningar, men de är ändå oftast individuellt 
avgränsade. Att i en stor oreda kasta ner en större samling individer i en gemensam grop är en praxis som hör 
avrättningar, krig och epidemier till, ej gravfält som sådana. Gravfältets utsträckning i dagsläget är heller ej helt 
avgränsat. Det kan mycket väl ha sträckt sig ut i det som idag är åkermark runt minnesmonumentet över slaget 
vid Gestilren. 
 
Att berggrunden är kalkrik och även nära markytan ute i åkrarna ger en möjlig förklaring till en massgrav just i 
backen, och inte i den mer lättarbetade myllan ute på åkrarna. Man kommer helt enkelt inte så djupt ute på de 
mer släta markerna. En fördel med den kalkrika berggrunden är att ev. ben bevaras i mycket högre grad än bara 
några kilometer längre österut, som har en granit/gnejsberggrund. Det talar också för Anders och Thomas 
berättelse om att ben hittats. Det finns god potential för att benmaterial ska klara sig. I en mer sur markmiljö 
skulle de inte ha bevarats.  
 
Staffan Plancks och Thomas Linds erfarenheter som brukande bönder och fullständig avsaknad av för dom 
kända lösfynd som kan kopplas till 1210 talar emot platsen som slagfält. Alternativt att det inte rör sig om 
någon större omfattning av slag. Vilket sammanfaller med flera forskares antagande att slaget vid Gestilren inte 
var av samma storlek som slaget vid Lena, två år tidigare. 
 
Uppgifterna från de övriga muntliga källorna är intressanta, men svårare att verifiera, eller är tydligt knutna till 
en senare tradition. Dock kan det vid detaljerade studier mellan det skriftliga källmaterialet från uppteckningar 
om Varvs socken som traditionell plats för slaget, och de muntliga uppgifter som getts av Alf Bergman, Håkan 
Andersson, Maja Fasth och Per Wahlström, finnas detaljer som kan kasta mer ljus över situationen. Det är dock 
en forskning som kräver mer tid och arbete. Framförallt blir då P. E. Lindskogs bok ”En korrt beskrifning om 
Skara stift” från 1813 som tar upp mycket av den gamla traditionen, relevant. Men även  T. A. Odhelius ”de 
Wartofta” från 1750. Att i detta källäge vaska fram vad som är tidigare publicerade uppgifter, och vad som är en 
levande muntlig tradition, och dessutom avgöra vilken tyngd denna har är en minst sagt grannlaga uppgift, och 
vi lämnar den härvid för framtida forskare, och framförallt historiker som är mer kunniga i skriften som 
källmaterial. 
 
Kartstudier och kort slagfältsanalys 
 
De kartstudier som genomförts är översiktliga, och förnyar egentligen inte källäget. Värt att notera är att 
gårdsnamnet Gisslagården från 1645 års karta tycks vara gammalt, då gården tagits upp som första gård efter 
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prästgården. Dessutom är namnet före publiceringen av Johannes Messenius ”Scondia illustrata”. Därmed så 
bör namnet Gisslagården ha äldre anor än så, och inte ha blivit influerad av Messenius text. 
 
Kartmaterialet visar även den äldre korsväg som fanns i området. (Se Storskifteskartan från 1789 och även hela 
kartan från 1645, nämnd ovan.) Det är tydligt att vägarnas dragning har gamla anor, och knyter an både i norr 
och söder till gamla vägnät. Vägen Dimbo-Kungslena har använts minst sedan järnålder. Dimbo var områdets 
oomtvistade centralort innan Tidaholms kommun växte fram med bruket i slutet av 1800-talets industrialisering. 
Söderut knyter den an till Ätradalens ridvägssystem. Det är med andra ord en naturlig väg för arméer att röra 
sig utmed. Om en armé vill ge sig in i Falbygdens hjärta svänger de västerut vid korsningen i Varv, och om den 
vill norrut mot Varnhem som har tydliga kopplingar till Erikska ätten, fortsätter den rakt fram upp mot 
Kungslena. Det finns flera flaskhalsar i landskapet, t.ex mellan det sk Segerkärret och Kungsbron, eller bäcken 
vid kalkstensbrottet. De två, mer kuperade höjdryggarna i nord sydlig riktning skapar en kanalisering i området. 
Det finns också större åkrar för manövrering av trupper bakom och framför flaskhalsarna. Det är en bra plats att 
stoppa någon som vill fram med en truppformation helt enkelt. 
 
Kartorna visar också att marken där monumentet står, samt åkerplätten som pekats ut som yta för en massgrav 
har använts som betesmark under väldigt lång tid. De ev. lösfynd som hittats har oftast gjorts då bönderna 
arbetade bakom sina dragdjur, och såg marken på ett annat sätt än från traktorhytten. Den mark där den ev. 
massgraven finns har i största del brukats med traktor. Det kan delvis förklara varför ev. lösfynd inte kommit 
fram. 
 
 
Det skrivna materialet 
 
De tidigaste källor som finns att tillgå, och även efterföljande tillägg osv. finns väl genomgångna i tidigare 
skrifter av Ingvar-Nilsson 1997 och Troedsson et al. 2009. Vi har av tidsbrist valt att inte stirra allt för djupt i 
dessa källor. Dessutom ger de inte den avgörande information som behövs för ett slutgiltigt svar i frågan. Om så 
vore fallet, hade den vetenskapliga debatten inte fortgått. Dock finns en källa som vore relevant att studera 
närmare: Annales Dano-Svecani. Där tyder den korta inskriften på att slaget vid Lena och Slaget vid Gestilren 
är på samma plats. Detta talar för en plats i Västergötland. Dock behövs mer information om denna källa för att 
vi skall kunna gå vidare i den riktningen. All grunddata för att avgöra den källans användbarhet undflyr oss för 
tillfället. Vi har endast kunna hitta den på wikipedia och Bengans historiesidor, som visserligen är informativa 
och upplysande för en översiktlig bild, men inte håller måttet för en mer detaljerad granskning. Återigen något 
för läsekretsen att forska vidare i. 
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Konklusion: 
Denna undersökning startade med en muntlig uppgift. Den lät ur arkeologisk synvinkel som en beskrivning av 
en massgrav. Detta i närheten av en av flera utpekade platser till det historiskt avgörande slaget vid Gestilren, 
17:e juli år 1210. Denna uppgift kom att öka i trovärdighet då en oberoende källa kunde bekräfta samma upp-
gifter, om en grop med ben och skallar, hittade vid ett vägbygge, år 1924. Den skall ha varit lokaliserad i änden 
av den stenmur som idag ligger bredvid monumentet över slaget vid Gestilren i Varvs socken. Äldre kartor har 
visat sig stärka delar av de muntliga uppgifterna om en uträtning av vägen mellan Dimbo och Kungslena. 
 
Det äldre textmaterialet är ännu inte så tydligt att det med säkerhet har kunnat påvisa en specifik plats som ute-
sluter alla andra förslag. Namnet Gisslagården och dess olika varianter över tid är också allt för vagt för att på 
allvar kunna styrka eller helt förkasta Varv som säker placering över slaget vid Gestilren. 
 
Den lokala traditionen är levande och stark, vilket också kan bekräftas av flera muntliga uppgifter som kommit 
in till Tidaholms museum under projektets gång. Delar av den muntliga traditionen har smält samman med den 
skriftliga från 1750-talet och framåt.  
 
Platsen som slagfält är tvetydig. Terrängen och det gamla vägnätets dragning talar för möjligheten till ett slag-
fält, men inga fynd har hittats här som kan stärka hypotesen att Varvs socken är platsen för slaget vid Gestilren. 
Som kontrast kan nämnas slaget vid Lena några kilometer bort, som har fynd från rätt tidsålder och av rätt typ, i 
sin närhet.  
 
Iakttagelser i fält bekräftar att marken mellan korsningen Dimbo/varvsvägen är manipulerad och bearbetad på 
något sätt, med sättningar i vägen och små svackor i terrängen som inte borde finnas där om marken var orörd 
förutom åkerbruket. Små fynd av rödfyr i åkermarken tyder på att kalkbränningsverksamheten kan ha försiggått 
även här, eller att resterna av kalkbränningen kan har spritts även hit. Över 10 meter höga kullar av rödfyr finns 
inom en halvmils radie, och den verksamheten har varit omfattande. 
 
Markradarundersökningen tyder på tre gropar, från stenmuren i norr, till vägkorsningen i söder. En grov be-
dömning ger att de är i storleksordningen 17x6m, 42x22m och 40x6m, samtliga runt 2 meter djupa. Det mest 
iögonfallande för oss är den norra gropen i profil 1, som sammanfaller väldigt väl med uppgiften om en grop i 
slutet av stenmuren. Samma anomali tycks sedan återkomma i profil 192, men då med ett utseende som mer 
liknar en gravhög eller förhöjning, och ca 2 meter ned finns ett svårförklarat utslag. Kanske ser vi här överbli-
ven jord som kastats upp över något som grävts ner. Det skulle också kunna röra sig om en bottning till stenmu-
ren, vars övre del tagits bort i och med vägens ombyggnation och rätning. Men 2 meter ner borde man inte ha 
lagt denna grund. 1 meter är mer rimligt för att komma under frostdjupet, vilket eftersträvas då man bygger en 
stenmur. Som en kommentar kan nämnas att hyperboler, eller svalbon, uppkommer oftast i markradarundersök-
ningar då radarvågen träffar en konvex yta. Flera intilliggande konvexa ytor kan alltså ge många små utslag 
med detta utseende. T.ex. grova moränavlagringar med rundade stenar, el-ler som vi naturligtvis hoppas på, ett 
kompakt lager av benmaterial. Djupskivorna från markradarundersökningarna i bild 15 visar också en anomali 
som tycks visa en nedgrävning eller grop på 2 och 3 meters djup i närheten av stenmurens slut, direkt under 
vägen. Markradarprofilerna visar också en markhantering längre söderut, direkt öster om den gamla vägen, idag 
delvis under nuvarande väg, som är allt annat än minimal, och på ett djup av 2-3 meter. 
 
Magnetometerundersökningen ger två starka utslag, båda överlappande utslagen från markradarundersök-
ningen. Intensiteten tyder på slagg, eller kraftiga härdar, eller möjligtvis metall av något slag. Närheten till 
vägen, fynd av rödfyr och den senare anlagda busshållplatsen gör att möjligheterna till tolkning av exakt vad vi 
ser, inte kan avgöras utan en mer direkt undersökningsmetod. Föroreningar eller dumpmassor vore inte kons-
tigt. Men det kan också röra sig om något äldre.  
 
Susceptibilitetsmätningarna visar på fyra områden med avvikande egenskaper i den norra delen, den södra de-
len, strax norr om busshållplatsen och söderut. Dessa mätningar tyder på en något större chans för organiskt 
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material, men inte uteslutande. I den allra mest södra delen, under korsningen, där marken är betydligt mer le-
dande än den omgivande miljön kan det röra sig om fyllnadsmassor som lagts i då korsningen asfalterades och 
troligtvis breddades, men kan också tyda på en hög halt av metall i marken på en liten yta. Allra längst i norr på 
bild 18, syns ett brett band rakt över vägen med en något högre konduktivitet. Den sammanfaller med markra-
darundersökningens resultat av en gropliknande lämning på samma plats.  
 
Sammantaget kan vi bekräfta Anders Källqvists första del i sina uppgifter om en grop i närheten av stenmuren. 
Den andra halvan om benmaterial i sagda grop, kan vi varken bekräfta eller dementera utan fysisk utgrävning 
av något slag. Utöver detta är potentialen för fler gropar med arkeologiska fynd utmed Dimbovägen mycket 
god, och i och med denna rapport finns goda chanser att avgränsa ytor för provgrävning på några 10-tal meter 
när. I den större diskussionen om platsen kan ses som ett bevis om slagfältet vid Gestilren, är vi inte ens i bör-
jan på slutet, men kanske i slutet av början. 

Fortsatta forskningsuppslag 
Våra geofysiska resultat tyder på en nedgrävning i det område som pekats ut som en plats för fynd av 
mänskliga kvarlevor år 1924. En lämplig fortsättning vore en mindre utgrävning för att avgöra omfattning, djup 
och tidsperiod för lämningen. OM uppgifterna om mänskliga kvarlevor stämmer finns en mängd uppslag för 
analyser som kan ge mer information. T.ex. C-14 för datering, skadeanalyser av skelettmaterial, isotopanalyser 
för placering av individers uppväxt och senaste uppehållsområde, pollenanalyser för tid på året för begravning 
etc. Förutsättningarna för väl bibehållet skelettmaterial är goda, då berggrunden är kalkhaltig. 
 
Institution för ett sådant uppdrag borde dock vara en större organisation med fler individer med arkeologisk 
expertis än Tidaholms museum kan uppbåda. Förslagsvis Västergötlands museum eller Göteborgs universitet. 
Att även låta en allmänhet få vara del av sådana undersökningar, så som Västergötlands museum har låtit göra 
vid Varnhem, vore en fin gest då Tidaholms allmänhet har varit så beredvillig att hjälpa till under vårt arbete. 
 
Landskapet har ej analyserats som slagfält mer än översiktligt. Det skulle kunna kasta visst ljus över hypotesen 
av en slagfältsplats i Varv för Slaget vid Gestilren. 
 
Kartmaterialet vi studerat har mestadels sökts fram med Varvs socken som fokus. Dimbo socken har potential 
att ge långt mer, då den orten under lång tid ansågs vara den självklara centralorten. Dessutom är den nämnda 
Kungsbron, och ett ev. slagfält minst lika troligt i Dimbo socken som i Varv. 
 
Att genomföra en analys av de färdvägar som borde ha funnits under tidig medeltid i denna del av Skaraborg 
kan belysa sannolikheten för truppförflyttningar och hur en armé skulle lösa sin logistik i området. Kopplingen 
till Kymbo och Sandhems hålvägssystem och i förlängningen Redvägen i Ätrans dalgång borde utforskas mer. 
 
En makt- och händelsekedjestudie som gjorts översiktligt under projektets publika verksamhet kan fördjupas 
och skulle med all sannolikhet kunna ge intressanta perspektiv på de korta år mellan 1205 och 1210 som 
utmynnar i slaget vid Gestilren. Giftermål, allianser, ätteförhållanden mm kan utredas långt mer än som gjorts. 
 
Att närmare undersöka alla de förslag som finns som plats för Gestilren, ur varje plats egna förutsättningar, 
hade varit en god föresats. 
 
Det finns en lokal amatörforskare vid namn Hans-Ove Persson, Finnerödja, som på amatörnivå genomfört flera 
studier och C-14 dateringar av en plats han tror är Älgarås Kungsgård, och därmed den plats där denna del i de 
Sverkerska och Erikska striderna börjar. Mig veterligen finns hans material inlämnat på Västergötlands 
museum. Martin Toresson har haft förmånen att bli guidad på platsen år 2012, men då med allt för lite kunskap, 
pengar och tid för att kunna forska vidare och utveckla den tråden. Hans-Oves studier har all potential att bli 
intressant i diskussionen. 
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Ett segertecken skall ha tagits och skänkts till Västergötlands lagman, som i sin tur skall ha förärat Snorre 
Sturlasson denna vid sitt besök i Skara, några år efter slaget. Denna uppgift är intressant, och en förfrågan på 
Island om de har några uppgifter vore av godo. 
 
Som slutkommentar kan nämnas att ofta förfäktas Västergötland som ett förbisett och styvmoderligt behandlat 
område i Sveriges historia. Det må vara så att Mälardalens tidigmedeltida historia har fått oproportionerligt stort 
utrymme i svensk historieskrivning sedan 1600-talet, beroende på bland annat närheten till maktens centrala 
organisation sedan 1250-talet och framåt. Västergötlands försvarare har dock inte suttit tigande i den debatten. 
Om det är någon landsända som fått stryka på foten i onormalt stor grad till sin historiska tyngd är det 
Östergötland, varifrån Sverkerska och Bjälboätten har utgått. Att närmare studera Östergötlands förhållande 
under vikingatid och tidig medeltid skulle med största sannolikhet lösa flera knutar i både Västergötlands och 
Mälardalens tididgmedeltida historia. 
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G, Fridell, Staffan & Berg, Lars-Otto - Striden i Gestilren 1210: varför? vad hände? och sen då? 
Enköpings kommuns kulturförvaltning, Enköping 2009 ISBN 9789163340963 
 
Verdonck, L., De Smedt, P. & Verhegge, J. - Making sense of anomalies: Practices and challenges in the 
archaeological interpretation of geophysical data. In: Innovation in Near-Surface Geophysics. Ed. R. Persico et 
al. 2019 Elsevier. ISBN 9780128124291 
 
Kartmaterial 
Lantmäteriet – Historiska kartor 
Karta Varvs socken varv 1-14 Storskifte på inägor 1789 sidan 2. 
14/11-2020 
 
Lantmäteriet – Historiska kartor 
Geometrisk avmätning 1645 
Lantmäteristyrelsens arkiv 
15/11-2020 
 
Lantmäteriet – Historiska kartor 

91



44 
 

16-VBV-4A Storskifte 1798 
Lantmäterimyndigheternas arkiv 
15/11-2020 
 
Lantmäteriet – Historiska kartor 
Varvs socken Varv nr 1-14 Laga delning 1797 
Lantmäteristyrelsens arkiv 
15/11-2020 
 
Muntliga källor 
Alf Bergman och Håkan Andersson. 
19/10-2018. 
 
Anders Källqvist, Karlskrona. 
Juli 2017. 
 
Maja Fasth, Tidaholm.  
27/7-2017. 

Per Wahlström, Tidaholm.  
Juli 2017. 

Thomas Lind, Varv. 
 6/9-2018. 
 

Staffan Planck, Varv. 
13/10-2020. 

 
Digitala källor 
Wikipedias artiklar om slaget vid Älgarås, Lena  och Gestilren, samt ingående persongalleri. 
10/9-2020 
 
FMIS fornlämningsregister – Fornsök 
10/9-2020 
 
Historiska kartor – lantmäteriet 
10/9-2020 
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Denna skrift är en del i Tidaholms museums satsning på sökandet efter 
Gestilrens slagfält. 

Markradarundersökningen av en förmodad massgrav presenteras på 
dessa sidor. 

 Arbetet har utförts av Tidaholms museum, med stöd från Tidaholms 
invånare och näringsliv. 

     
Martin Toresson - arkeolog           Roberto Grassi – geofysiker 
 
Om författarna 
Martin Toresson är verksam antikvarie i Tibro kommun och har engagerat sig i Skaraborgs arkeologi och historia på 
sin fritid. Framförallt med fokus på Askeberga skeppssättning i Tidan, tillsammans med Tidanbygdens 
hembygdsförening, sedan 2011. 
 
Roberto Grassi är geofysiker, driver firman ADAPIS Georadar Teknik AB och har hela Europa som arbetsfält. Han är 
baserad i Helsingborg. Intresset för arkeologi är stort och har sedan 2011 varit i samarbete med Tidanbygdens 
hembygdsförening i arbetet runt Askeberga skeppssättning och Kungs Rane Hög. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/54 

§ 24 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 
utbyggnad av snösystem 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med 
135 100 kr för år 2021. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-06-30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för utbyggnad av snösystem. 
Ansökan avser utökning av kapacitet på snötillverkningen genom utökning 
med damm och komplettering med ny utrustning för att kunna bibehålla 
möjligheten till skidåkning både utför och på längden till klubben, skolorna och 
kommunens invånare. Ansökt belopp uppgår till 2 239 000 kr exklusive moms. 
 
Utbyggnaden är tänkt att ske i tre etapper där den första etappen fokuserar på 
en ny damm vid slalombacken och ledningar till längdskidspåren. Etapp två 
och tre fokuserar på längdskidspåren samt slalombacken, då med bland annat 
nya kanoner.  
 
Kultur -och fritidsförvaltningen bedömer att det i första hand är etapp ett och 
två som är bidragsgrundande, det vill säga anläggandet av en damm samt 
kanoner med mera till längdskidspåren. Det är i längdskidspåren som 
föreningen har sin organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Beräknad 
kostnad för etapp ett och två uppgår till 1 117 000 kr exklusive moms. 30 % av 
kostnaden blir 335 100 kr. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i november 
2019 att bevilja bidrag med 100 000 kr för år 2019 och i juni 2020 att bevilja 
bidrag med 100 000 kr för 2020. Nämnden har även beslutat att fortlöpande 
följa det fleråriga projektet och under kommande år ta ställning till eventuell 
kompletterande bidragsgivning. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med 
135 100 kr för år 2021. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-06-30. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 

utbyggnad av snösystem”, enhetschef för fritid Daniel Andersson, 
2021-02-24. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om ansökan från 
Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av snösystem”, 2020-06-
16. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2019 ”Beslut om ansökan 
från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av snösystem”, 
2019-11-12. 

 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av 
snösystem, 2019-05-13. 

 Underlag snösystem, 2019-05-02.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-24 
 
Ärendenummer 
2019/54 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 
utbyggnad av snösystem 
 
Ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för utbyggnad av snösystem. 
Ansökan avser utökning av kapacitet på snötillverkningen genom utökning 
med damm och komplettering med ny utrustning för att kunna bibehålla 
möjligheten till skidåkning både utför och på längden till klubben, skolorna och 
kommunens invånare. Ansökt belopp uppgår till 2 239 000 kr exklusive moms 
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av snösystem”, 2020-06-
16. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2019 ”Beslut om ansökan 
från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av snösystem”, 
2019-11-12. 

 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av 
snösystem, 2019-05-13. 

 Underlag snösystem, 2019-05-02. 
 
Utredning 
Tidaholms SOK Sisu har för avsikt att bygga ut sitt snösystem. Föreningen 
bedömer att man med en utbyggnad kan korta snöläggningstiden då man inte 
är lika beroende av köldperioder samt att man får en lägre vattentemperatur.  
Man kommer då att kunna förlänga säsongen för såväl längdskidspåren som 
slalombacken. Utbyggnaden är tänkt att ske i tre etapper där den första 
etappen fokuserar på en ny damm vid slalombacken och ledningar till 
längdskidspåren. Etapp två och tre fokuserar på längdskidspåren samt 
slalombacken, då med bland annat nya kanoner.  
 
 
Barnrättsbedömning 
Att förlänga säsongen för såväl slalombacken som längdskidspåren bedöms 
ha en positiv inverkan på barn. Det är redan idag många barn som nyttjar 
anläggningarna. Med ett ökat öppethållande kan fler barn och ungdomar vara 
aktiva i såväl föreningens verksamhet som på fritiden. 
 
Utredningens slutsatser 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det skulle vara positivt att korta 
snöläggningstiden och på så vis ge bättre förutsättningar för vintersport i 
kommunen. Dels för föreningens verksamhet men även för kommunens övriga 
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invånare som kan nyttja anläggningen. Kultur -och fritidsförvaltningen 
bedömer att det i första hand är etapp ett och två som är bidragsgrundande, 
det vill säga anläggandet av en damm samt kanoner med mera till 
längdskidspåren. Det är i längdskidspåren som föreningen har sin 
organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Beräknad kostnad för etapp ett 
och två uppgår till 1 117 000 kr exklusive moms. 30 % av kostnaden blir 
335 100 kr. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i november 2019 att bevilja 
bidrag med 100 000 kr för år 2019 och i juni 2020 att bevilja bidrag med 
100 000 kr för 2020. Nämnden har även beslutat att fortlöpande följa det 
fleråriga projektet och under kommande år ta ställning till eventuell 
kompletterande bidragsgivning. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms 
SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med 135 100 kr för år 2021. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2021-06-30. 

 
Sändlista 
Tidaholms SOK Sisu
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-16 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/54 

§ 60 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 
utbyggnad av snösystem 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms 
SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med 100 000 kr för år 2020. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2020-10-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för utbyggnad av snösystem. 
Ansökan avser utökning av kapacitet på snötillverkningen genom utökning 
med damm och komplettering med ny utrustning för att kunna bibehålla 
möjligheten till skidåkning både utför och på längden till klubben, skolorna och 
kommunens invånare. Ansökt belopp uppgår till 2 239 000 kr exklusive moms. 
 
Utbyggnaden är tänkt att ske i tre etapper där den första etappen fokuserar på 
en ny damm vid slalombacken och ledningar till längdskidspåren. Etapp två 
och tre fokuserar på längdskidspåren samt slalombacken, då med bland annat 
nya kanoner.  
 
Kultur -och fritidsförvaltningen bedömer att det i första hand är etapp ett och 
två som är bidragsgrundande, det vill säga anläggandet av en damm samt 
kanoner med mera till längdskidspåren. Det är i längdskidspåren som 
föreningen har sin organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Beräknad 
kostnad för etapp ett och två uppgår till 1 117 000 kr exklusive moms. 30 % av 
kostnaden blir 335 100 kr. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i november 
2019 att bevilja bidrag med 100 000 kr för år 2019. Nämnden har även 
beslutat att fortlöpande följa det fleråriga projektet och under kommande år ta 
ställning till eventuell kompletterande bidragsgivning. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med 
100 000 kr för år 2020. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2020-10-31. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-16 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2020 ”Beslut om 

ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av 
snösystem”, 2020-06-02.  

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 
utbyggnad av snösystem”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-
05-19. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2019 ”Beslut om ansökan 
från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av snösystem”, 
2019-11-12. 

 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av 
snösystem, 2019-05-13. 

 Underlag snösystem, 2019-05-02. 
 
Sändlista 
Tidaholms SOK Sisu 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-11-12 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/54 

§ 104 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 
utbyggnad av snösystem 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms SOK Sisu har lämnat in en ansökan om bidrag till utbyggnad av 
snösystem. 
 
Tidaholms SOK Sisu har för avsikt att bygga ut sitt snösystem. Föreningen 
bedömer att man med en utbyggnad kan korta snöläggningstiden då man inte 
är lika beroende av köldperioder samt att man får en lägre vattentemperatur.  
Man kommer då att kunna förlänga säsongen för såväl längdskidspåren som 
slalombacken. Utbyggnaden är tänkt att ske i tre etapper där den första 
etappen fokuserar på en ny damm vid slalombacken och ledningar till 
längdskidspåren. Etapp två och tre fokuserar på längdskidspåren samt 
slalombacken, då med bland annat nya kanoner. Sammantaget söker 
Tidaholms SOK Sisu bidrag på hela summan av projektet vilken uppgår till 
2 239 000 kr exklusive moms. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det skulle vara positivt att korta 
snöläggningstiden och på så vis ge bättre förutsättningar för vintersport i 
kommunen. Dels för föreningens verksamhet men även för kommunens övriga 
invånare som kan nyttja anläggningen. Kultur -och fritidsförvaltningen 
bedömer att det i första hand är etapp ett och två som är bidragsgrundande,  
det vill säga anläggandet av en damm samt kanoner med mera till 
längdskidspåren. Det är i längdskidspåren som föreningen har sin 
organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Beräknad kostnad för etapp ett 
och två uppgår till 1 117 000 kr exklusive moms. 
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 97/2019 ”Beslut om 

ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av 
snösystem”, 2019-11-04. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 
utbyggnad av snösystem”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2019-
10-22. 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2019 
”Information om ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till 
utbyggnad av snösystem”, 2019-10-01. 

 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till utbyggnad av 
snösystem, 2019-05-13. 

 Underlag snösystem, 2019-05-02. 
 
Förslag till beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-11-12 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms 

SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med max 100 000 kr för år 
2019 efter besiktning och mot uppvisande av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2020-06-30. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar också att fortlöpande följa det 
fleråriga projektet och under kommande år ta ställning till eventuell 
kompletterande bidragsgivning. 

 
Sändlista 
Tidaholms SOK Sisu
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-08 
 
Ärendenummer 
2021/36 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till inköp 
av fotbollssarg 
 
Ärendet 
Tidaholms GIF ansöker om bidrag till inköp av fotbollssarg för spelformen 3 
mot 3, vilket är en nationell spelform. Ansökt belopp uppgår enligt offert till 
53 319 kr inklusive moms. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms GIF om bidrag till inköp av fotbollssarg, 2021-

03-03. 
 
Utredning 
Tidaholms GIF har för avsikt att köpa in en fotbollssarg för spelformen 3 mot 
3, vilket är en nationell spelform. Tidaholms GIF har för avsikt att använda 
sargen främst för de yngsta lagen men den kan nyttjas av alla ungdomslag i 
föreningen. Kostnaden enligt bifogad offert uppgår till 42 655 kr exklusive 
moms. 
 
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. 
 
Barnrättsbedömning 
En fotbollssarg för spelformen 3 mot 3 bedöms utveckla verksamheten för 
barn då den riktar sig främst till de yngsta spelarna men generellt kan alla 
ungdomslag nyttja den. 
 
Utredningens slutsatser 
Spelformen 3 mot 3 är en nationell spelform som främst riktar sig till de yngsta 
barnen. I åldern 6-7 år är det den nationellt antagna spelformen. Men 
fotbollssargen kan nyttjas av alla ungdomar i föreningen. 3 mot 3 är en 
spelform med liten plan och en sarg vilket gör att alla kan delta på lika villkor 
och alla blir delaktiga i spelet. En sarg för denna spelform bedöms utveckla 
barn- och ungdomsverksamheten och bedöms vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 
53 319 kr. 30 % av kostnaden blir 15 996 kr. 
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Förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms GIF 

med max 30 % av ansökt belopp för inköp av fotbollssarg vilket blir 
15 996 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av 
kvitton. Sista datum för redovisning 2021-06-30.  

 
Sändlista 
Tidaholms GIF
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 25 Visning av Rbok - nytt boknings- och bidragssystem 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att genomföra visning av Rbok, nytt 
lokalboknings- och föreningsbidragssystem, vid nästa 
nämndssammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen genomför visning av det nya lokalboknings- och 
föreningsbidragssystemet, Rbok, på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
23 mars. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att genomföra visning av 
Rbok, nytt lokalboknings- och föreningsbidragssystem, vid nästa 
nämndssammanträde. 

 
Beslutsunderlag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/2 

§ 26 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-02-04 2.1 Öppettider 

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

2021-02-19 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/28 
Beslut om 
undantagsregler vid 
avbokning av 
Tidaholms 
sommargård med 
anledning av covid-
19 - 15 mars till och 
med 30 juni 2021 

2021-02-23 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/33 
Beslut om förbud 
med anledning av 
covid-19 mot att 
spela matcher i 
idrottshallar och på 
konstgräsplanen 
som hyrs ut via 
kultur- och 
fritidsnämnden  

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-02-03--03-02. 
 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms sommargård 

med anledning av covid-19 - 15 mars till och med 30 juni 2021. 
 Beslut om förbud med anledning av covid-19 mot att spela matcher i 

idrottshallar och på konstgräsplanen som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden.

144



 1/1

 

Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-03-01 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade från och med 2021-02-03—03-02 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-02-04 2.1 Öppettider 

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

2021-02-19 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/28 
Beslut om 
undantagsregler vid 
avbokning av 
Tidaholms 
sommargård med 
anledning av covid-
19 - 15 mars till och 
med 30 juni 2021 

2021-02-23 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/33 
Beslut om förbud 
med anledning av 
covid-19 mot att 
spela matcher i 
idrottshallar och på 
konstgräsplanen 
som hyrs ut via 
kultur- och 
fritidsnämnden  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/1 

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

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

 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
inkommen skrivelse till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Studiefrämjandet Skaraborg angående intern granskning 

av tidigare redovisad verksamhet, 2021-02-23. 
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Nu skriker vi 

Idag publicerar Riksidrottsförbundet en rapport som visar en alarmerande minskning 
av idrottsaktiviteter för helåret 2020. Siffrorna bekräftar det ledare, spelare, gymnaster, 
aktiva och föräldrar har vittnat om under denna period. Verksamheten inom 
idrottsförbunden (Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy- och 
Volleybollförbundet) står för hela 53 % av de minskade aktiviteterna och vi varnar nu 
för svåra och långsiktiga konsekvenser för det svenska samhället om inte kraftig 
handling vidtas. 

Riksidrottsförbundets statistik bekräftar den ångest och psykiska ohälsa vi har upplevt under 
hela denna tid i dialogen med våra föreningar, ledare, spelare, gymnaster, aktiva och 
föräldrar. Redan i januari, när all träning var förbjuden, gick fem förbund ihop och skrev ett 
öppet brev till regeringen för att påvisa allvaret i situationen för inomhusidrotterna. Nästan 
exakt två månader senare har det blivit ännu värre. Det räcker inte att bara hålla ut. 

Vi inser att det finns många aspekter att ta hänsyn till. Att ta ansvar under en pandemi har 
varit vår första prioritet. Att vi drar vårt strå till stacken och är med och bygger samhället ser 
vi som en självklarhet. Därför har vi på en mängd olika sätt lyssnat, tröstat, inspirerat och 
peppat våra barn och ungdomar. Men när de inställda matcherna, tävlingarna och lägren 
avlöser varandra minskar suget för många yngre och för de över 18 år är zoomträningar och 
skogslöpning en klen tröst. Det finns en anledning till att BRIS inför dygnet-runt-jour. Vi kan 
se att våra barn och ungdomar hemma vid köksbordet blivit tystare, är mer inne på sina rum 
och mår sämre. Det skär i hjärtat. 

  

Idrottsskulden byggs upp 

Aldrig har vi tydligare märkt vilken nytta regelbunden fysisk träning och social gemenskap 
gör för vårt välbefinnande. Vi vet också att många av våra barn och ungdomar inte är de som 
har bäst stöd för att idrotta hemma. En stor andel av våra deltagare är flickor vars idrott 
fortfarande är strukturellt eftersatt på så många nivåer, inom basketen är till exempel en stor 
andel aktiva i områden där så få som 10 % av alla flickor ens idrottar. Av gymnastikens totalt 
25 000 ledare är 31 procent tjejer under 20 år och det är lika många flickor som pojkar som 
spelar handboll. Hur mycket kommer denna idrottsskuld att kosta Sverige i såväl sociala 
värden som tillit och demokrati som i krassa ekonomiska termer med försämrad folkhälsa?  

 Det är inte för sent. Vi har fantastiska eldsjälar som ger allt för att skapa en meningsfull 
vardag för barn och ungdomar. Men vi behöver se ett starkt ledarskap som ger oss alla hopp 
om framtiden! De ledare som är närmast våra barn och ungdomar behöver få mer än ord, de 
behöver en kraftig signal om att de är viktiga i vårt samhällsbygge. Att politiker inte bara syns 
på läktarna när det går bra i populära sammanhang utan finns där med oss ute i samhället 
när det är tungt. 

Våra fem idrotter står för över hälften av alla de tappade idrottstillfällena. Vi vill se att alla 
beslutsfattare från högsta nivå och ner tar idrotten på allvar och gör allt ni kan för att vi ska 
kunna komma igång snart som möjligt igen. 

  

  

Detta genom att: 
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1. Regeringen ger oss besked om att idrotten kommer att få ett ekonomiskt stöd framåtriktat. 

2. Kommunerna stödjer våra föreningar i deras nystart genom ekonomiskt stöd och/eller 
reducerade taxor/0-taxa resten av 2021. 

3. Kommunerna ger föreningarna samma förutsättningar för alla att träna oavsett ålder och 
om det är i en privat eller kommunal anläggning. 

4. Möjlighet att inom kort öppna upp för läger, matcher, turneringar, som är en drivkraft för 
många. 

  

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har skrikit. Nu skriker vi förbund. För vår 
folkhälsas skull och för våra barn och ungdomars skull. 

  

Fredrik Joulamo, generalsekreterare Svenska Basketbollförbundet 

Pelle Malmborg, generalsekreterare Svenska Gymnastikförbundet 

Robert Wedberg, generalsekreterare Svenska Handbollsförbundet 

Mikael Ahlerup, generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet 

Martin Kihlström, förbundschef Svenska Volleybollförbundet 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Fri, 12 Mar 2021 11:02:14 +0100
To:                                      Tidaholms kommun Bunkontoret;Kultur och fritid
Subject:                             VB: Hur är det att vara ung idag?

 
 

Från: MUCF <mucf@idr.idrelay.com> 
Skickat: den 12 mars 2021 09:22
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Hur är det att vara ung idag? 
 

Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
MUCF 

INFORMATION FRÅN 

 

Webbversion  
 

Till mucf.se   
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Rapporten UNG IDAG 2021 är här! 
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I Sverige lever drygt 1,5 miljoner unga mellan 13 och 25 år. Det är unika individer med 
olika förutsättningar, men som alla omfattas av det ungdomspolitiska målet om goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Så, hur ser 
det ut? Lever vi upp till dessa mål i Sverige? 

Hur mår Sveriges unga idag? 
Många unga har goda levnadsvillkor. De allra flesta klarar grundskolan och slutför en 
gymnasieutbildning. De flesta bedömer också sin hälsa som god och allt fler unga röstar i 
allmänna val. 

Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Skillnaderna är exempelvis 
tydliga mellan unga som är födda i Sverige och unga som är utrikes födda. Utrikes födda 
unga möter större utmaningar i skolan, vid arbetsmarknadsetablering och gällande 
försörjning. 

Det finns också områden där vi ser att levnadsvillkoren generellt utvecklas på ett negativt 
sätt. Det handlar till exempel om tryggheten i skolan och den ekonomiska utsattheten bland 
unga. 

 På mucf.se kan du ta del av rapporten i sin helhet. 

 På mucf.se finns också filmer med utredarna Emma Thornström och Vanessa 
Sevedag, där de delar med sig av några av resulaten inom de sex ämnena som 
rapporten behandlar. 

 Här hittar du MUCF:s pressmeddelande med kommentar från generaldirektör 
Lena Nyberg 

 

Ungas levnadsvillkor inom sex teman 
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Rapporten UNG IDAG ingår i det ungdomspolitiska uppföljningssystemet och i år har MUCF 
valt att titta på unga levnadsvillkor utifrån sex teman: 

 Arbete och boende 

 Ekonomisk och social utsatthet 

 Fysisk och psykisk hälsa 

 Inflytande och representation 

 Kultur och fritid 

 Utbildning 

Resultatet baseras på statistik från ungidag.se och aktuella rapporter och analyser. Vi har 
också valt att intervjua ett antal myndigheter och organisationer för att få en aktuell bild 
med tanke på Coronapandemin. 

 

Frågor 

 

Har du frågor om rapportens innehåll är du välkommen att höra av dig till  

 Utredare Emma Thornström 

 Avdelningschef Sofia Zere 
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Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap? 
Prenumerera på fler nyheter från MUCF 

 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. 
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.  

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se 

  Följ oss! 

 

 

Avregistrering
Hantering av personuppgifter  

  Dela 
nyhetsbrevet  

  

 

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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Att bedriva öppen verksamhet online och utomhus med ett antal olika aktiviteter känns
både tryggare för oss som personal men också för våra ungdomar och samhället i stort
då vi hjälper till att hålla nere smittspridningen. Vi ser inte varför vi ska hålla öppet en
lokal som bygger på social verksamhet - när vi ändå inte kan vara delaktiga och umgås
under rådande restriktioner och rekommendationer. 
Även om det är satt ett maxantal på 8 personer samtidigt i lokalen så betyder inte det att
vi endast träffar 8 besökare under ett arbetspass. Ungdomarna rör sig mycket och när
någon går kommer någon ny in i gruppen vilket innebär att vi kanske träffar upp emot
30-40 personer under ett arbetspass. Dessa i sin tur träffar kanske 10 personer var
under en dag.  Hos oss samlas ungdomar från både högstadie och gymnasium i och
utanför kommunen, oavsett om deras skolor har distansundervisning eller ej. 
 
Alla riktlinjer vi kan hitta uppmuntrar till att endast umgås utomhus (även med
närstående) eller online.
Vi har en personal som varit sjuk under tre veckor i Covid-19. Denne smittade i sin tur 8
andra personer innan symptom uppstod. Smittan härstammar med största sannolikhet
från den öppna ungdomsverksamheten då det i efterhand framkommit att vi haft en
besökande ungdom som varit sjuk. En annan kollega har i direkt samband med detta
burit på smittan och smittat ner sin sambo och dotter vilket också tyder på att smittan
kommer från arbetet.  
 

Beslut om stängning och öppning
 
2020-11-02 kom delegationsbeslut om att stänga den öppna ungdomsverksamheten
(Godsmagasinet). Skäl för beslutet var Folkhälsomyndighetens beslut från den 29/10
om skärpta allmänna råd som gäller i hela Västra Götalands län. Bedömningen är att
den öppna ungdomsverksamheten ska hålla stängt så länge dessa råd gäller. 

Kommentar: Vi tycker att detta var ett bra och förhållandevis snabbt beslut. 
 
2020-11-13 kom ett nytt delegationsbeslut om revidering av det tidigare beslutet. Enligt
detta är bedömningen att den öppna ungdomsverksamheten ska hålla öppet i
begränsad omfattning för barn och unga födda 2005 eller senare. Skäl för beslutet
är bl.a. att den öppna ungdomsverksamheten har en viktig funktion att fylla för de
ungdomar som inte är knutna till en förening eller liknande.

Kommentar: Den öppna ungdomsverksamhetens primära målgrupp är inte barn
födda 2005 och senare. Så vitt vi vet så gällde fortfarande de skärpta allmänna
råden och vi förstår inte vad som var så brådskande att ta ett beslut att det
måste till ett delegationsbeslut istället för att invänta nästa nämndsammanträde. 

Tidaholms Kommun
På Tidaholms kommuns hemsida kan man läsa gällande Covid-19/Kultur- & 
Fritidsverksamheter 
“ Den 18 februari meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten att de
nationella restriktionerna förlängs. Alla ej nödvändiga verksamheter inom
kommuner bör hålla stängt till och med 7 mars. Idrotts-, fritids- och
kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare undantas från
regeringens rekommendation att stänga ner verksamheter.”
Kommentar: Att hålla öppet för alla, oavsett elev i grundskola eller gymnasium gör att
det här blandas människor från olika skolor och även kommuner vilket i sin tur kan öka
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Hej! 
 
Under hösten 2020 har Studiefrämjandet, på uppdrag av Folkbildningsrådet, genomfört en 
omfattande intern granskning av tidigare redovisad verksamhet från 2017, 2018 0ch 2019. Även de 
övriga studieförbunden har gjort en liknande, men mindre omfattande, granskning. 
  
Studiefrämjandets granskning har genomlyst verksamheten med utgångspunkt de lärdomar vi dragit 
från våra tidigare granskningar. Genomlysningen har gjorts utifrån en rad olika risk- som 
rimlighetsindikatorer. Utöver denna egna interna granskning har det gjorts en samkörning mellan 
studieförbundens rapporterade verksamhet för samma period. På så sätt har de olika 
studieförbunden kunnat jämföra sina rapporterade verksamheter och därmed identifiera 
dubbelrapporterad verksamhet mellan studieförbunden.  
  
Totalt stryker Studiefrämjandet Skaraborg studietimmar som motsvarar 1,1% av hela avdelningens 
rapporterade verksamhet för 2017–2019. Ingen av denna verksamhet har dock genomförts i 
Tidaholms kommun. 
  
Jag vill vara tydlig med att ingen verksamhet som Studiefrämjandet har identifierat i sin egen 
granskning, alltså med undantag för dubbelrapporterad verksamhet, har strukits på grund av att vi 
har upptäckt uppsåtliga oegentligheter eller bedrägerier. Genomlysningen har tydligt fokuserat på 
ramarna, som villkoren för statsbidrag utgör, för den folkbildningsverksamhet som kan rapporteras. I 
de föreliggande strykningarna har Studiefrämjandet i sin granskning bedömt att verksamheten inte 
legat inom dessa ramar.  
  
Studiefrämjandets kvalitetsarbete har utvecklats mycket de senaste åren, vilket redan gett tydliga 
effekter. De lärdomar som vunnits genom den nu genomförda granskningen kommer att leda till 
ytterligare åtgärder i syfte att stärka kvalitetsarbetet framåt. Om ni har frågor om hur granskningen 
gått till eller vill veta mer om vårt arbete framåt så tveka inte att höra av er. Studiefrämjandet 
kommer som en konsekvens återbetala det statsbidrag som vi erhållit för den nu strukna 
verksamheten.  
  
Vänliga hälsningar 
 
Annika Lewerin 
Studiefrämjandet Skaraborg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/4 

§ 28 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2021 (var med 

och påverka innehållet). 
 Inbjudan till - Varumärkeskonferensen 2021 2021-03-16. 
 Inbjudan till - Så ökar vi tryggheten i våra kommuner 2021-04-08. 
 Inbjudan till - Bokmässan 2021 2021-09-23—26. 
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From:                                 info@abilitypartner
Sent:                                  Fri, 26 Feb 2021 08:32:20 +0100
To:                                      Pema Malmgren
Subject:                             Påminnelse: Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2021

 

Hej

Nu har du möjlighet att påverka innehållet på Ability Partners nya konferens Framtidens 
idrotts- och fritidsanläggningar 2021.

Gå bara in och svara på några få frågor och så får du rabatt på konferensen!

Dina synpunkter är viktiga! Tack för din medverkan!

Med vänliga hälsningar
Stina Åkerstedt
Ability Partner

 

Klicka här för att delta

Klicka här om du vill bli avanmäld.

Tjänsten levereras av www.questback.com - Questback Essentials
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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From:                                 Varumärkeskonferensen 2021
Sent:                                  Thu, 25 Feb 2021 09:52:24 GMT
To:                                      Pema Malmgren
Subject:                             Få med dig viktiga insikter om hur ni blir en attraktiv arbetsgivare och kommun

VMK - Vårens viktigaste dag för dig som arbetar inom offentlig sektor! View in browser

Öka attraktiviteten utan att investera pengar
Våra prisbelönta talare kommer att ge dig minst tre konkreta tips var inom sitt område som du får 
med dig hem från VMK. Detta kommer ni ha stor nytta av i ert framtida arbete, oavsett om du 
arbetar inom kommunikation, HR eller med att bygga upp ert arbetsgivarvarumärke. Ni kommer 
att via livestream kunna interagera med föreläsarna samt med andra deltagare direkt. Ställ frågor 
i chatten samt ta del av andras frågor och svar.

En blandning av föreläsning och interaktivitet
VMK genomsyras av interaktion, delaktighet och involvering och belyser viktiga ämnen så som 
ambassadörskap, entreprenörskap och employer branding. Allt för att du som deltagare ska få 
en fullspäckad och inspirerande heldag som ger dig och din organisation de rätta verktygen för 
att vara en attraktiv arbetsgivare i tiden!

LÄS MER OCH BOKA DIN 
PLATS
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https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lFDJu-0001oo-3x&i=57e1b682&c=QIgEVe7sxrwto-9hvlCW8bqzhycC32IJ8frTATqH-Q1LPDvWM-8NrvKAiV58WXbNoSGhbJ20iYDBwQLpm-XzUbOTNXphWq_J_4vxCdV2TI3HMdKdQVhHJiNzfRMFxFRdrX2VYGvY3A3fwCZlccBC-V0X7GXuY-HPnltgj1A5SRfTka_nSovR8JYt0Z78eXBZ24jRty1qdlmxhr4p8lySSOrouE8RZZKd6RpUzBhmUF-F-KGyqdL3kTbkjr0QIeVgj-3UEc6x1CqW4MlTw3Euh42HlTeWO4orpErVeZA6T7KMuoqHWjXecHQIX0Tr_RA4


Hur lyckas Åre 
kommun gå mot 
trenden och skapa 
tillväxt?
Åre kommuns befolkning fortsätter att öka 
varje år, trots att befolkningen i andra 
glesbygdskommuner minskar. Hur har de 
egentligen lyckats med att gå mot trenden 
och utvecklats till att bli en attraktiv 
kommun för människor att bo och verka 
i? Detta berättar Johan Burger 
Hyllienmark mer om i sin föreläsning på 
VMK.

Missa inte denna intressanta föreläsning! 
Reservera er plats redan idag för en 
garanterad plats.

PRISINFORMATION

PRIS: 5495 kr ex moms.

BOKA PLATS: Kontakta projektledare Kristin Albinsson via 
kristin.albinsson@framtidsverket.com eller använd formuläret på vår hemsida.

DATUM: Tisdag 16 mars 2021
TID: 10:00-15:00
VAR: Via livestream, interaktion med föreläsarna och de andra deltagarna är möjligt.

Varmt välkommen den 16 mars! 
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Kontakta oss  |  Hemsida  |  Avanmälan

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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Så ökar vi tryggheten i Malmö 
Digital kurs 2021-04-08, kl. 17:00-18:00 

Välkommen till ett samtal mellan Malmös kommunstyrelseordförande Katrin 
Stjernfeldt Jammeh och Malmös polischef Stefan Sinteus.  
 
Skjutningar och sprängningar i Malmö har minskat med 70 procent sedan 2017. 
Men det finns fortfarande stora risker för bakslag. Hur ska Malmö jobba långsiktigt 
med tryggheten för att trycka tillbaka gängkriminaliteten? 
 
Om detta kan vi föra ett samtal med stadens högst ansvariga för trygghetsfrågorna. 
Bidra gärna med egna frågeställningar inför den 8 april. Varmt välkomna! 

Målgrupp 
Föredraget riktar sig till ekonomer, controllers, ekonomichefer, förvaltningschefer, styrelse- 
och nämndsledamöter, fullmäktigeledamöter samt andra som arbetar med trygghetsfrågor i 
kommuner och regioner. 

Föreläsare 
Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.  
Föreläsare är Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande i Malmö samt 
Stefan Sinteus, polischef i Malmö. 
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Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

  
 
 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs digitalt i Zoom den 8 april 17:00-18:00.  

Kostnad 
Medlem  950:- 

Icke medlem  1 250:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälnings- och avbokningsregler 
Anmälan görs på www.kef.se senast den 1 april. Anmälan är 
bindande men kan överlåtas på annan person. Avanmälan/ändringar 
ska ske skriftligen till medlem@kef.se 

Förfrågningar Kursinnehåll:  
Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se 
 
Kursadministrativa frågor: 
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10  
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12) 
medlem@kef.se 
 
 
Så funkar det 
Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca 
en vecka innan kursstart. För att ansluta till utbildningen klickar du 
på länken som du fått i mejlet. Utbildningen genomförs i Zoom.  
Du behöver inte ladda ner något program eller logga in med ditt namn 
för att delta i utbildningen.  
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Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Kom gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att 
tekniken fungerar! 
 
Teknisk utrustning 
Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internet-
uppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. 
Kamera eller mikrofon är inte nödvändigt. 
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Demokratidagarna 2021 
 

 
 

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till Demokratidagarna 2021, mötesplatsen för 
alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du SKR:s 
ordförande Anders Knape, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, civilminister Lena 
Micko, politiske redaktören Anna Dahlberg, Sveriges Radios utrikeschef Ginna Lindberg, 
biträdande professorn Gissur Erlingsson, historiker och författaren Gunnar Wetterberg samt 
många andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet. 

I år genomförs konferensen digitalt över två halvdagar. Utöver program i plenum kan du 
välja att ta del av tolv olika seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, 
politiskt ledarskap, revison m.m. 

Varmt välkomna! 

 

 Datum: Kl. 9.00-14.00 den 14 april samt kl. 9.00-12.00 den 15 april 2021. 

Plats: Konferensen genomförs digitalt. 

Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 

Kostnad: 2 500 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 9 april på denna anmälningslänk eller via 
skr.se/demokratidagen 
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Information:  

För praktisk information kring anmälan etc. kontakta: SKR Konferens, tfn 08-452 00 00, 
konferens@skr.se. 

För frågor kring konferensens innehåll kontakta: Martin Lidhamn, tfn 08-452 76 66, 
martin.lidhamn@skr.se  

 

PROGRAM 
  

14 april  Dag 1 

09.00-09.15 Demokratidagarna 2021 öppnas 

Anders Knape, ordförande SKR 

09.15-09.30 Demokratin 100 år - Så stärker vi demokratin för framtiden 

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister 

09.30-10.15 Vikten av självstyre 

Den kommunala självstyrelsen förväntas stärka demokratin genom att frågor 
avgörs nära de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de 
själva valt. Vi ser dock allt fler förespråkare för en ökad centralisering inte minst 
under rådande pandemi där den kommunala sektorn har haft en viktig roll. Ett 
samtal om motiven för vår decentraliserade samhällsorganisation ur ett 
demokratiperspektiv samt hur förhållandet mellan stat och kommun fungerar idag 
och bör utvecklas framöver.  

Medverkande: Anders Knape, ordförande SKR, Lena Micko, civilminister, Anna 
Dahlberg, politisk redaktör Expressen, Gissur Erlingsson, biträdande professor 
Linköpings universitet. 
 

10.20-10.50 Potentiella hot mot valet 

Riskerna för informationspåverkan och hoten mot valens genomförande bedöms 
har ökat under de senaste åren. Vid valet 2018 förekom försök att påverka 
förtroendet för det svenska valsystemet genom bland annat ryktesspridning. 
Samtidigt var det rekord i antalet överklaganden av valet.  

Efter det amerikanska presidentvalet i höstas ifrågasattes valresultatet vilket kan 
underminera förtroendet för den demokratiska processen. Kan det som skedde i 
efterdyningarna av det amerikanska valet även inträffa i Sverige och hur stabilt står 
sig det svenska valsystemet? 

Medverkande: Anders Knape, ordförande SKR, Ginna Lindberg, utrikeschef 
Sveriges Radio, Jan Teorell, professor Stockholms universitet, Anna Nyqvist, 
kanslichef Valmyndigheten, Sebastian Bay, forskare FOI. 
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10.50-11.00 SKR:s demokratiarbete 

Lena Langlet, t.f. chef SKR:s Demokratisektion 

11.15-12.00 Parallella seminarier A – C (välj ett seminarium) 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.45 Parallella seminarier D – F (välj ett seminarium) 

15 april Dag 2 

09.00-09.45 Parallella seminarier G – I (välj ett seminarium) 

10.00-10.45 Parallella seminarier J – L (välj ett seminarium) 

11.00-12.00 Den kommunala rösträtten - demokratins genombrott och livsnerv 

Gunnar Wetterberg, historiker och författare 

 

Seminariepass 1, 14 april kl. 11.00 − 11.45  

A. Agenda 2030 – leda och styra med mänskliga rättigheter och demokrati som grund 

Att leda och styra arbetet mot Agenda 2030 med mänskliga rättigheter och demokrati som grund kan 
bidra till en högre måluppfyllelse. Men vad krävs för att integrera Agenda 2030 med mänskliga 
rättigheter och demokratiperspektivet som grund i det dagliga arbetet?  

Vi tittar närmare på hur mänskliga rättigheter och demokratiperspektivet blir kan vara en startpunkt i 
arbetet med Agenda 2030. Vi får också lyssna på hur Huddinge kommun arbetar med jämlikhet som 
en del i kommunens styrning och ledning. 

Medverkande: Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet, Huddinge kommun, Cecilia 
Berglin och Christine Feuk, SKR. 

 

B. Toppolitikers ansvar för att bygga team 

I diskussioner med toppolitiker som är kvinnor definieras bristande respekt för varandra, en ohyfsad 
ton, konkurrens och att göra ett bra arbete tillsammans som orsaker till att kvinnor inte når toppen. 
Unga kvinnor väljer att kliva av pga. detta.  Är det ett jämställdhetsproblem eller berör det alla? Hur 
gör vi för att makten och inflytandet ska bli mer jämställt?  

Medverkande: Anneli Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Vingåkers kommun, Malin 
Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen i Kalmar län, Carina Johansson (C), 
kommunstyrelsens ordförande i Gislaved samt Lena Lindgren, SKR.                 
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C. Medborgardialog om trygghet – allas ansvar 

Trygghet är en fråga som de senaste åren tagit en allt större plats i samhällsdebatten. Många har 
efterfrågat kameror och väktare men dessa åtgärder behöver kompletteras med andra åtgärder och 
satsningar. Under denna föreläsning får ni ta del av erfarenheter från fyra kommuner som valt att 
använda medborgardialog för att arbeta för ökad trygghet. Dessa kommuner har inriktat sig på att 
skapa ett gemensamt ansvarstagande  för tryggheten mellan kommun, polis, fastighetsägare, 
civilsamhället och inte minst medborgarna.  

Medverkande: Företrädare från kommuner samt Nils Munthe och Lena Langlet, SKR. 

 

Seminariepass 2, 14 april kl. 13.00 − 13.45  

D. Att bli en MR-kommun: erfarenheter och reflektioner från Piteå 
I oktober 2020 utropade sig Piteå till MR-kommun. Rörelsen med så kallade Human Rights Cities 
har funnits runt om i världen i många år. Det finns ingen enhetlig standard för exakt vad det innebär 
att vara en Human Rights City, utan initiativet har alltid en tydlig förankring i lokalsamhället.  

I Sverige är det ett relativt nytt fenomen att kommuner utropar sig, men vi ser en tydlig trend med allt 
fler kommuner och regioner som planerar liknande åtaganden kring mänskliga rättigheter kopplade 
till lokalsamhället. Så vad innebär det att vara en svensk MR-kommun? Piteå kommun delar med sig 
av erfarenheter och tankar kring processen och åtagandet. 

Medverkande: Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande Piteå. Anette Christoffersson, 
processledare på utvecklingsenheten i Piteå kommun och Cecilia Ramqvist, SKR. 

 

E. Revision i en tillitsbaserad styrning 

Välkommen till ett samtal om relationen mellan tillit och kontroll. Vi diskuterar hur kommuner och 
regioner kan säkerställa transparens, ansvarsutkrävande och andra demokratiska värden i en 
tillitsbaserad styrning. Har behovet av kontroll, insyn och transparens ändrats i och med 
tillitsdiskussionen? Betyder det något för revisionens arbetssätt?  

Medverkande: Rolf Solli, senior professor vid förvaltningshögskolan i Göteborg samt Lotta 
Ricklander och Anna Eklöf, SKR. 

 

F. Medborgardialog som ett systematiskt arbete 

I detta seminarium tar vi upp hur medborgardialogen kan institutionaliseras och bli ett systematiskt 
arbetssätt som en del av styrning och ledning. Seminariet riktar sig till er som vill komma igång med 
ett systematiskt arbete kring medborgardialog, från projekt till arbetssätt. 

Medverkande: Edward Andersson, dialogkonsult samt Nils Munthe och Anders Nordh, SKR. 

 

Seminariepass 3, 15 april kl. 09.00 − 09.45  

G. Demokratiaktör i en digital värld 

I detta seminarium lyfter vi och resonerar kring allas möjlighet att delta, hur vi kan kompensera de 
som är i digitalt utanförskap, vilka är de och varför. Vi tar också upp vikten av att det i en alltmer 
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digital värld måste vara lätt att göra rätt när vi lägger ökat ansvar på våra medborgare att interagera 
med oss.  

Medverkande: Elin Wihlborg, professor Linköpings universitet, Jonna Steinrud, MIK-bibliotekarie, 
Säters bibliotek och Anders Nordh, SKR. 

 

H. Hur hanterar vi folkets röst? 

Folkinitiativet har i sin nuvarande form varit på plats i tio år. Vilka frågor har tagits upp, vilka 
folkinitiativ har lett till folkomröstningar och hur har folkinitiativen och resultaten av 
folkomröstningarna tagits emot? Ta del av aktuell forskning och exempel på genomförda 
folkomröstningar.   

Medverkande: Ann-Cathrine Jungar, docent Södertörns högskola, Christina Mattisson (S), regionråd 
Region Blekinge och ordförande i SKR:s demokratiberedning, kommunexempel samt Björn 
Kullander och Martin Lidhamn, SKR. 

 

I. Medborgardialog i Åre kommun – hur vill vi leva tillsammans i Mörsil? 

Mörsil är en ort i Åre kommun med cirka 900 invånare som tagit emot en stor del av kommunens 
nyanlända. På senare tid har rykten kopplade till ortens nyanlända invånare spridits på bland annat 
sociala medier. För att hantera spänningar kring detta och förebygga konflikter har Åre kommun 
genomfört en omfattande medborgardialog med frågan: Hur vill vi leva tillsammans i Mörsil?  

Under seminariet berättar Åre om arbetet och kopplingen till kommunens övergripande satsning på 
att utveckla demokratin. 

Medverkande: Hanna Moback, Åre Kommun och Nils Munthe, SKR fler tillkommer. 

 

Seminariepass 4, 15 april kl. 10.00 − 10.45  

J. Att förebygga hot och hat i det politiska arbetet 

Hot och hat mot förtroendevalda är ett hot mot vår demokrati. Förtroendevalda som utsätts för hot 
och hat kan komma censurera sig själva eller att hoppa av sitt uppdrag i förtid. Det innebär att 
demokratin påverkas och att det blir svårare att rekrytera nya förtroendevalda.  

Vi kommer att belysa de konsekvenser som hot och hat får för de förtroendevalda i deras 
demokratiska uppdrag. Du kommer också att få ta del av verktyg för riskbedömning och möjliga 
åtgärder som kommuner och regioner kan använda i det förebyggande arbetet för att så långt som 
möjligt stärka de förtroendevaldas trygghet. Lyssna till en kommun som har ett tydligt arbete för att 
förebygga hot och hat mot förtroendevalda.  

Medverkande: Peter Toomar, regionutvecklare personsäkerhet och oegentligheter, Västra 
Götalandsregionen, Andreas Bergman, fullmäktiges ordförande Halmstads kommun och Anna-Lena 
Pogulis, SKR.  

 

K. Hur kan vi hantera digitala möten? 

Under corona-pandemin har kommuner och regioner genomfört politiska möten digitalt för att minska 
smittspridningen. Distansdeltagande förutsätter beslut i fullmäktige samt att mötet uppfyller 
kommunallagens villkor. Vad innebär det?  
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De flesta kommuner och regioner har genomfört politiska möten med ledamöter deltagande på 
distans. Vilka är deras erfarenheter och lärdomar? Vilket stöd och utbildning behöver 
förtroendevalda? Vad är utmaningen med att leda ett digitalt möte? Vi tar del av exempel.  

Medverkande: Carl Morberg, kommunsekreterare Borås stad, Helena Linde, förbundsjurist SKR 
samt Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKR. 

 

L. Efter IOP, hur samverkar vi nu med civilsamhället? 

IOP fick ett stort genomslag hos kommuner och regioner som ville utveckla sin samverkan med 
civilsamhället. Men hur ser det arbetet ut nu efter att Utredningen om idéburna aktörer i välfärden 
hunnit landa? Under detta seminarium får vi lyssna till medlemmar som ytterligare utveckla 
samarbetet med civilsamhället i frågor som rör samhällsutvecklingen.   

Medverkande: Annica Rosbring, Stockholms stad, Carola Gunnarsson, vice ordförande SKR och 
Malin Svanberg, SKR. 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 8 Mar 2021 15:44:46 +0100
To:                                      Anna-Karin Skatt;Runo Johansson;Tidaholms kommun 
Bunkontoret;Samhällsbyggnad;Tidaholms kommun Socialförvaltningen;Kultur och fritid
Subject:                             VB: Utbildning: Intern kontroll för nämndsledamöter

 
 
Från: johanna@kef.se <johanna@kef.se> För Medlem@kef.se
Skickat: den 8 mars 2021 11:05
Kopia: goran@kef.se; Medlem@kef.se
Ämne: Utbildning: Intern kontroll för nämndsledamöter 
 
Vänligen vidarebefordra till nämndsledarmöten 

Intern kontroll för nämndsledamöter 
Distansutbildning den 14 juni kl. 13–16.15 

En god intern kontroll är en av förutsättningarna för att bedriva en effektiv och säker 
verksamhet. Styrelsen och nämnderna är högst ansvariga för den interna kontrollen. 
Styrelse, nämnderna tillsammans med förvaltningsledningen och ekonomerna är viktiga 
aktörer för att säkerställa en god intern kontroll. Den här halvdagskursen ger en grund i 
vad begreppet intern kontroll innebär. Vi diskuterar tillsammans vad som kan vara 
viktiga uppföljningsområden och risker som kan behöva hanteras bättre. Ekonomer 
och/eller förvaltningsledning får gärna delta i kursen.  

Läs mer om kursen på kef.se/utbildning 

Kursen genomförs av KEF, Kommunalekonomernas förening, som är en fackligt och 
politisk obunden yrkesförening. Läs gärna mer om oss på kef.se 

Mvh KEF 
------------------------------------------------------------------
Kommunalekonomernas förening
Norra Skeppsbron 5 A
803 10 Gävle
Tel: 072-060 50 10
E-post: medlem@kef.se
Hemsida: www.kef.se  

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Thu, 25 Feb 2021 09:15:34 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Bokmässan 2021 blir ett hybridevent

 
 

Från: Bokmässan <noreply@bok-bibliotek.se> 
Skickat: den 25 februari 2021 09:05
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Bokmässan 2021 blir ett hybridevent 
 

Bokmässan 2021 ställs om till ett hybridevent med studiosamtal på Svenska Mässan som direktsänds på Bokmässan 
Play. Utställningen kommer tillbaka 2022. 
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Bokmässan 23–26 september 2021 blir ett hybridevent 
 

Bokmässan i Göteborg är årets viktigaste litteraturhändelse, en mittpunkt för svensk bokutgivning och en 
naturlig mötesplats för skola, bibliotek och alla bokälskare. Nu presenterar vi planerna för höstens stora 
kulturevenemang. Bokmässan 2021 ställs om till ett hybridevent med studiosamtal på Svenska Mässan som 
direktsänds på Bokmässan Play. Utställningen kommer tillbaka 2022.

Hybridevent med upplevelsen i fokus
Bokmässan 2020 blev ett helt och hållet digitalt evenemang som direktsändes på den nya streamingtjänsten 
Bokmässan Play. I år är Bokmässan tillbaka på Svenska Mässan i Göteborg i form av ett hybridevent, där både den 
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digitala och fysiska upplevelsen är i fokus. Det myllrande mässgolvet byggs om till fler än 10 stora, luftiga och moderna 
TV-studior, med plats för sittande studiopublik i den omfattning som restriktionerna tillåter.

Läs mer >>

Studiosamtalen direktsänds på Bokmässan Play. Seminarieprogrammet är Bokmässans hjärta och med fullt fokus på 
samtalen utvecklar vi nu formaten vidare för att passa både en publik på plats och digitalt.

Nyhet: Bokmässans marknadsplats med Bokmässan Deals
Nytt för i år blir Bokmässans digitala marknadsplats med Bokmässan Deals, som du hittar på bokmassan.se. Här 
omvandlas en viktig del av den fysiska Bokmässan till ett digitalt format. Du som besökare kommer att kunna hitta 
försäljning av till exempel böcker och utbildningar – den typ av erbjudanden som normalt återfinns i mässmontrarna. 
Bokmässan Deals tänds upp redan den 24 augusti, i samband med Bokmässans stora programsläpp, och erbjudandena 
kommer att finnas kvar eller varieras året ut. För att stärka upp bokförsäljningen ytterligare planeras också för viss 
bokförsäljning på plats.

Fler nyheter och detaljer kring årets Bokmässa presenteras löpande under våren. Biljetterna till Bokmässan 2021 släpps 
i april. Programmet för årets Bokmässa presenteras den 24 augusti.

Du som redan har köpt kort eller biljett till årets Bokmässa kommer att bli kontaktad inom kort.

 

Varmt välkommen till Bokmässan 2021! 
                                                              
                                                                                   

 

 Se Bokmässan Play till 31 mars 
 

 
Har du hunnit se alla program från Bokmässan 2020 på Bokmässan Play? 
Om inte, kan du se dem kostnadsfritt till och med den 31 mars.
Tipsa gärna din omgivning! Du når Bokmässan Play och studiosamtalen 
direkt på bokmassan.se. 

 

 

 

 

Bokmässan äger rum den 23–26 september 2021 på Svenska Mässan i Göteborg och på Bokmässan Play. 
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Du får detta nyhetsbrev som prenumerant, som kund till Bokmässan eller i egenskap av din yrkesroll.
Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig här.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs om det i vår integritetspolicy.

Bokmässan, 412 94 Göteborg
Hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00 

 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fritidsenheten 

 Planering inför Sommararena Bruksvilleparken och idrottsskola pågår. 
 Tidaholms GIF har meddelat att Giffcupen 2021 ställs in med 

anledning av covid-19 och planerar istället att genomföra Kick On Cup 
2-3 oktober 2021. 

 Klassbollen planeras till 15 augusti 2021. 
 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Med anledning av covid-19 flyttas Litografisymposiet från sommaren 
2021 till 23 juli-7 augusti 2022. 

 Planering inför nationaldagsfirande pågår. 
 Planering inför sommaraktiviteter på Turbinhusön pågår. 
 Förtidsröstning inför folkomröstningen om Lindängens äldreboende 

kommer att ske på biblioteket. 
 
Besöksenheten 

 Information om den pågående ombyggnationen av Vulcanen. 
 Planering inför evenemang kopplade till näringslivsenheten under 

sensommaren pågår. 
 Lions kommer troligen inte att genomföra Kräftans dag 2021 med 

anledning av covid-19 och även kommunens genomförande av 
Kräftivalen är osäker. 

 
Folkhälsa 

 Folkhälsorådet har beviljat medel för att projektanställa två 
ungdomsassistenter under 2021 som ska stötta och knyta kontakt med 
ungdomar och unga vuxna utomhus på kvällar och helger. 

 Unga kommunutvecklare kommer att anställas som feriepraktikanter 
under sommaren 2021.  

 
Förvaltningen 

 De alternativa och digitala sportlovsaktiviteterna var välbesökta och 
uppskattade. 

 Planering av påsklovsprogram anpassat efter myndigheternas 
rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 pågår. 
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Förslag till beslut 
 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 

informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
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