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2021/12 

§ 1 Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- och 
fritidsnämnden avseende år 2020 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan 
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2020 samt 
redovisning av avtalssamverkan 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Verksamhetsberättelsen är inte färdigställd. En muntlig genomgång och ett 
preliminärt resultat redovisas. 
 
Förslag till beslut 

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

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 

avseende år 2020”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-01-
29. 

 Redovisning av avtalssamverkan 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Enligt Tidaholms kommuns ekonomistyrningsprinciper skall varje nämnd senast den 1 mars 
fastställa en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen innehåller nämndens resultat- 
och måluppföljning av föregående budgetår. Kommunstyrelsen sammanställer därefter en 
årsredovisning för Tidaholms kommun och överlämnar denna till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

1.2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har delvis genomförts enligt plan. Flera av de 
beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 är verkställda. Några av anpassningsåtgärderna 
var beroende av att lokaler skulle färdigställas för att verksamheten ska komma inom 
budgetram. Lokalerna kommer att vara klara och inflyttningsbara under första halvåret 2021. 
Covid-19-pandemin har påverkat möjligheten att kunna genomföra verksamheten. Under 
sommaren erbjöds sommarlovsaktiviteter med stöd av Folkhälsorådet under namnet 
Sommararena Bruksvilleparken. 
Nämndens resultat har påverkats av vikande intäkter med anledning av covid-19-pandemin. 
Jämfört med nämndens budgetram för året är utfallet ett underskott mot budget på 0,3 
miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,9 procent av periodens budgetram. 
Investeringsplanen har inte kunnat genomföras, bland annat har inköp av ny ismaskin till 
ishallen skjutits på framtiden. 
Flera verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat både till heltidsprojektet, som 
startade 1 januari och som innebar en ekonomisk utmaning för nämnden, och nämndens 
beslutade anpassningsåtgärder. 
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2 Förvaltningsberättelse 
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter  
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. 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:  

• Fördela bidrag till studieförbund och föreningar inom kultur- och fritidsområdet 
• Idrottshallar och anläggningar 
• Inomhusbad 
• Vandringsleder 
• Fiskevårdsfrågor 
• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar 
• Ungdomscafé 
• Besluta om stipendier inom nämndens verksamhetsområde 
• Folkbibliotek 
• Teaterbiografen 
• Museum 
• Barnens hus-verksamheten 
• Främjande av besöksnäringen 
• Konsthall och övrig verksamhet på Turbinhusön samt Bruksvilleparken 
• Allmänkultur 
• Kommunens konstsamling 
• Handlägga och vara delaktig i konstnärlig utsmyckning av byggnader och offentliga 

platser 
• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen 
• Stödjande av lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet 
• Leda och ha samordningsansvar för kommunens folkhälsoarbete 
• Budget- och skuldrådgivning 
• Registreringslotterier 
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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 
För Kulturenheten löpte verksamheten på som vanligt januari-mars med Dansa ut julen, 
Göteborgs filmfestivals premiärfilm samt årets första omgång av filmserien. Med anledning 
av covid-19-pandemin fick sedan en mängd åtgärder vidtas och publikarrangemang ställas 
in, såsom filmserien, påskmarknad och nationaldagsfirande, även all biovisning på Saga 
upphörde. I viss mån kunde vissa aktiviteter ersättas med digitala alternativ, istället för att 
genomföra Musik i Bruksvilleparken gjordes tiotalet youtube-inspelningar i samarbete med 
ABF och omvårdnadsförvaltningen.  Tillsammans med Familjecentralen skapades aktiviteter 
för barnfamiljer på Turbinhusön. Konstnatten kunde genomföras i anpassat format och med 
färre utställare. Istället för Julstämning på Turbinhusön julsmyckades ön med belysning och 
vintriga motiv.  En ny konstnärlig utsmyckning på Gamla torget samt in- och utvändiga 
konstverk på Rosenbergsskolan har kommit på plats och planeringen av konstverket vid 
Rosenbergshallen fortgår. 
Med anledning av covid-19-pandemin minskade besöksantalet i den öppna 
ungdomsverksamheten drastiskt under våren och vissa dagar fick man stänga helt. Årets 
början påverkades även av nya förutsättningar med personal. Sommarkollot genomfördes i 
augusti i mindre format med sju deltagare. Planering inför en flytt av den öppna 
ungdomsverksamheten till bibliotekshuset har pågått, men överklagan av bygglov har 
försenat flytten. Fördröjningen påverkar verksamheten negativt och de ungdomar som 
deltagit i dialog om ny lokal hinner lämna verksamheten.  Filmprojektet Eparaggarna har 
inletts som en reaktion på oro kring motorburen ungdom. 
Biblioteket har i samband med covid-19-pandemin strävat efter att hålla biblioteket öppet och 

9



 
6 

erbjuda ordinarie service i så stor utsträckning som möjligt. Inom Bibliotek Mellansjö infördes 
gemensamt möjligheten till fler omlån av böcker och förseningsavgifterna har tagits bort. 
Flera arrangemang har genomförts såsom föreläsning, lovaktiviteter samt en dag om digitala 
bibliotekstjänster. Med anledning av covid-19-pandemin har en mängd åtgärder vidtagits och 
ett flertal aktiviteter ställdes in helt. Biblioteket har erbjudit helt ny service i form av 
hemleverans av böcker, bokpåsar, en digital läsecirkel och en digital lösning för 8-årsboken. 
När Turistbyrån flyttade in under sommaren och hade öppet under lördag-söndag har 
biblioteket dessutom varit "lättöppet". Biblioteket har fortsatt sitt samarbete med Hjo bibliotek 
inom ramen för "Stärkta bibliotek" samt inlett nytt projekt om shared reading och 
utvecklingsarbetet med webbportal i samverkan med Skövde bibliotek. 
Fritidsenheten genomförde större delen av vårens inomhussäsong och hade aktiviteter under 
sportlovet i badhuset och ishallen. Sommararena Bruksvilleparken genomfördes där barn 
erbjöds aktiviteter under hela sommaren. Även gratis fiske och gratis minigolf var populära 
inslag. En tydlig ökad efterfrågan på friluftsliv och en ökning av nyttjandegraden av 
vandringsleder och motionsspår kan noteras. Ett skötselavtal med Pilgrimsföreningen 
angående pilgrimsleden tecknades under våren. Ånastigen gjordes mer framkomlig och 
lättskött med nya broar. Implementering av ett nytt boknings- och bidragssystem pågår. 
Under året har den nya idrottshallen på Rosenberg kunnat färdigställas. Under senhösten 
minskade uthyrning av hallarna med anledning av covid-19-pandemin. Fritidschefen har 
under hösten deltagit i arbetsgruppen för motorburen ungdom och bilträffarna i kommunen. 
Besöksantalet på badhuset minskade drastiskt med anledning av covid-19-pandemin. Ett 
flertal åtgärder vidtogs och under våren fick de flesta aktiviteter, såsom simskola, 
idrottsskola, vattengympa och babysim ställas in. Även sommarsimskolan fick ställas in. 
Under senhösten stängdes badet helt för allmänheten, dock har skolsimmet kunnat 
genomföras under hela höstterminen. 
Under vår och sommar pågick arbete på Tidaholms museum inför den kommande 
stängningen och ombyggnationen. Med anledning av covid-19-pandemin minskade 
besöksantalet drastiskt redan före stängningen, alla planerade gruppbesök avbokades och 
skolbesök fick ställas in. En filmatisering av stadsvandringar gjordes under sommaren vilket 
resulterade i en film med 12 avsnitt. På sportlovet anordnades en bildorientering. 
Markscanningen vid Gestilren genomfördes i september, med föredrag och rollspel och 
lockade ett hundratal besökare. Planeringsarbete inför 150-årsjubiléet av smedjan har 
påbörjats. 
Ett väldigt annorlunda år för turistbyrån. Med anledning av covid-19-pandemin ställdes 
Giffcupen och U6 Cycle Tour in. Uteblivna utländska turister har ersatts av hemestrande 
svenska besökare som bekräftar trenden av friluftsturism. Turistbyrån flyttade tillfälligt till 
bibliotekshuset under ombyggnaden. Under året har turistbyrån arbetat med att uppdatera 
sociala medier och webbsidor. Fokus har legat på att marknadsföra utomhusaktiviteter. 
Tidaholms sida på Västsverige.com finns nu även på tyska. 
Barnens hus har haft öppet hela sommaren och såg en ökning av besökare under 
sommarveckorna gentemot våren trots covid-19-pandemin. Under året har arbetet med 
flytten startat. I november stängde Barnens hus med anledning av covid-19-pandemin och 
var stängt året ut. Under den perioden monterades all inredning ner och packades inför 
flytten som sker i mars 2021. 
Folkhälsoenheten har under 2020 jobbat med: utvecklingsarbetet DiTiS; ny organisation för 
arbete med en sammanhållen barn- och föräldrastödsstruktur; strategi för arbetet mot våld i 
nära relation och hedersrelaterat våld; samt riktlinje för brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Folkhälsostrategen leder och deltar i arbetsgrupp för motorburen 
ungdom, Barnrättsnätverk, lokala samverkansgrupper för barn och unga, närvaroteamet, 
Tillsammans-veckor, Barnrättsutbildningar riktade till socialtjänst, omsorg, tjänstepersoner 
samt nätverk för barn och unga, Sommararena Bruksvilleparken och Trygghetsvandring i 
Ekedalen. Arbete har också skett på Skaraborgsövergripande nivå. 
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2.2 Vision och mål 

Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 
utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige och 
nämnder har antagit. Visionen lyder: 
I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 
omtanke och utveckling för både individ och företag. 
Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 
möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 
Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 
generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 
beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 
för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag.  

Målstyrning: så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av fem målområden: 
Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Boende, Näringsliv samt Livslångt lärande. För varje 
målområde har kommunfullmäktige antagit en beskrivning av den önskade utvecklingen – en 
politisk viljeriktning. Dessa finns att läsa i Strategisk plan och budget 2020 – 2022.  
 
Det finns också ett målområde som beskriver hur kommunen ska utvecklas som arbetsgivare 
(Attraktiv arbetsgivare) och ett målområde som handlar om kommunens ekonomi (God 
ekonomisk hushållning). 
 
För att styra kommunens arbete i riktning mot vision och målområden har 
kommunfullmäktige antagit ett antal strategiska mål som konkretiserar vad kommunen ska 
uppnå och i vilken takt denna utveckling ska ske. Därefter har varje nämnd beslutat om 
verksamhetsmål som ska bidra till att förverkliga de strategiska målen. 
 
Varje strategiskt mål och verksamhetsmål åtföljs av indikatorer. En väl vald indikator 
beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen närmar sig målet. På så vis 
ger indikatorernas utveckling värdefull information vid uppföljning av målen och bedömning 
av måluppfyllelsen. 

Målområde Beskrivning 

Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 
livet. 

Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och 
trygghet. 

Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat 
boende för alla. 

Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 
civilsamhället. 

Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov 
och förutsättningar. 

Attraktiv arbetsgivare Medarbetare trivs, utvecklas och är stolta att ge god service till medborgare och 
andra aktörer. 

God ekonomisk 
hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt 
verksamhetsmässiga mål uppnås. 
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Mål- och resultatuppföljning 

Denna verksamhetsberättelse följer upp nämndens verksamhetsmål och budget. För varje 
verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och lärdomar 
som vuxit fram tack vare årets arbete. 
Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), närmat 
sig målet (gul symbol) respektive varken närmat sig eller uppnått målet (röd symbol). 
Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 
indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 
huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), närmat sig målvärdet 
(gul symbol) respektive varken närmat sig eller uppnått målvärdet (röd symbol). 
Utfall för indikatorer kan saknas på grund av att undersökningen i fråga endast genomförs 
vartannat år eller därför att uppgiften inte redovisas fördelat per kön. I kolumnen ”jämförelse” 
anges i regel det genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 
(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för elev/invånare i 
Sverige. 

  Förklaring av symboler 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet eller målvärdet för indikatorn 

 Gult betyder att nämnden har närmat sig målet eller målvärdet för indikatorn 

 Rött betyder att nämnden varken har närmat sig eller uppnått målet eller målvärdet för indikatorn 

Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun 1 2  

Medborgaren i fokus  3  

Boende  1  

Näringsliv  1  

Livslångt lärande   1 

Attraktiv arbetsgivare 1   

God ekonomisk 
hushållning 1   

Ett verksamhetsmål är: Erbjuda verksamheter som inspirerar till besök. Det målet går inte att 
bedöma om det uppnås eller ej. Med anledning av rådande restriktioner gällande covid-19-
pandemin så har verksamheterna begränsat antal besökare och även haft helt stängt med 
resultatet betydligt färre besökare än normalt. 

Attraktiv kommun 

Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. 
 

Verksamhetsmål: Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska vara miljödiplomerad enligt Svensk 
Miljöbas 

 
Analys: 
Under hösten 2018 inledde hela förvaltningen arbetet för att miljödiplomeras och våren 2019 
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var hela förvaltningen miljödiplomerad enligt svensk miljöbas. Alla verksamheter har 
inventerats och en miljöplan med miljöpolicy och miljömål har utarbetats. Miljörevisionen 
genomfördes i september 2020. 
Värdering: 
Målet är uppnått då förvaltningen erhöll en godkänd revision i november 2020 och fortsätter 
vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
Arbetet med att genomföra de mål som finns i miljöplanen pågår och nya målsättningar 
behöver fortsätta utvecklas.  

Indikator (År) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

Uppfyller kraven 
för 
miljödiplomering 

 Nej  Ja  Ja  Ja  

Verksamhetsmål: Tidaholms medborgare upplever att Tidaholm har bra fritidsmöjligheter och 
kulturutbud. 

 
Analys: 
Indikatorerna mäter tillgången till parker, grönområden och natur, möjligheterna till att kunna 
utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv, tillgången till idrottsevenemang, 
tillgången till kulturevenemang samt nöjesutbudet. Medborgarna ger mycket goda omdömen 
om dessa faktorer. Under 2020 har covid-19-pandemin medfört att det inte varit möjligt att 
erbjuda publika kulturevenemang och idrottsevenemang har ställts in. Trots detta har 
möjligheterna att kunna utöva sina fritidsintressen varit viktigare än någonsin och med 
anpassningar har det, i de flesta fallen, varit möjligt att tillgodose detta fram till månadsskiftet 
oktober/november då restriktionerna blev strängare. Beläggningsgraden i hallarna blev under 
det normala och uthyrning av Saga har helt upphört under en lång tid. Det har inte varit 
möjligt att genomföra nöjdhetsundersökningar i alla verksamheter då de varit stängda under 
stor del av året. 
Värdering: 
Indikatorerna från medborgarenkäten ligger över rikssnittet, på målvärdet och är bland de 
högsta värdena för Tidaholms kommun. Det är mycket svårt att bedöma hur medborgarna 
kommer att skatta hur de upplever Tidaholms fritidsmöjligheter och kulturutbud under 2020. 
Trots att flera indikatorer inte varit möjliga att mäta så är bedömningen att nämnden delvis 
uppnår målet utifrån de förutsättningar som varit under 2020. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
Kultur- och fritidsnämnden kan anpassa, stödja och underlätta för föreningslivet och 
medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen t.ex. idrott, kultur och friluftsliv för att 
minimera de negativa effekter som kan orsakas av pandemin. Nämnden har gjort och kan 
behöva göra fler anpassningar och vidta åtgärder för att underlätta för föreningslivet. För 
verksamheterna så har lärdomen under 2020 framförallt varit att det i viss mån går att ställa 
om till digitala lösningar och skapa alternativ, men detta kan inte fullt ut ersätta ordinarie 
verksamhet och de mötesplatser som kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
tillhandahåller. 

Indikator (År) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

NMI (nöjd medborgar-
index) för idrotts- och 

- 58 - -  
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Indikator (År) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

motionsanläggningar, SCB 
Medborgarundersökning 

NMI (nöjd medborgar-
index) för kommunens 
kulturutbud, SCB 
Medborgarundersökning 

- 65 - -  

NRI (nöjd regionindex) för 
fritidsmöjligheter, SCB 
Medborgarundersökningen 

- 67 - -  

Beläggningsgrad hallar 65 % 67 % 45 % 65 %  
 

Trend Indikator (Delår) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

 
 

Saga-biografen antal 
aktiviteter/bokningar 209 206 86 200  

 

 
 

Barnens hus nöjdhet 95 % 95 % 98 % 95 %  
 

 
 

Bibliotek nöjdhet 97 %   97 %  
 

 
 

Museum nöjdhet 96 % 100 %  96 %  
 

 
 

Badhus nöjdhet 46 %   90 %  
 

 
 

Turistbyrån nöjdhet 96 % 100 %  96 %  
 

 
 

Ungdomsverksamhet 
nöjdhet 99 %  96 % 99 %  

 

Verksamhetsmål: Främja en god fysisk, psykisk och social hälsa på lika villkor 

 
Analys: 
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och 
vuxna, genom att bland annat sprida information om barns rättigheter. Barnrättsbedömningar 
i beslutsunderlag är ett sätt att använda denna kunskap och att motivera beslut utifrån barns 
rättigheter. Av 81 beslutsärenden 2020 gjordes en barnrättsbedömning i 73 ärenden. 
Därmed är målnivån uppnådd. Antalet personer i ekonomiska trångmål ökar. Trenden med 
konstant ökande antal skuldsaneringsärenden är bekymmersam. Statistiken för 
deltagartillfällen i idrottsföreningar kommer senare, men ansökningarna om 
verksamhetsbidrag har ökat, trots restriktioner från Folkhälsomyndigheten med anledning av 
Covid-19. Att mäta hur många som går på vandringsleder är svårt, resultatet blir osäkert, 
men bedömningen är att mängden människor i våra friluftsområden har ökat kraftigt under 
covid-19-pandemin. Under sommaren erbjöds sommarlovsaktiviteter med stöd av 
Folkhälsorådet under namnet Sommararena Bruksvilleparken. 
Värdering: 
Den sammanlagda bedömningen är att nämnden delvis uppnår målet då tre av indikatorerna 
som varit möjliga att mäta når målet, men två av indikatorerna rapporteras nationellt och 
finns ännu inte tillgängliga för 2020. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
Det är extra viktigt att kunna erbjuda ett rikt friluftsliv genom väl underhållna kanot-, cykel-, 
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rid- och vandringsleder, men mätmetoderna och målsättningen för antal som går på 
vandringsleder behöver förfinas ytterligare. 

Indikator (År) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

Andelen 
barnrättsbedömningar i 
beslutsunderlag 

76 % 65 % 90 % 90 %  

Antal som går på 
vandringsleder 
(uppskattning) 

96 725 111 180 120 000 74 000  

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar 37 35  38  

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande 10 % -  11 %  

Antal pågående 
skuldsaneringsärenden 51 70 76 49  

 

Trend Indikator (Delår) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

 
 

Förändring av 
verksamhetsbidrag 

-
4,6 % 

-
1,2 % 4,2 % 0 %  

 

Medborgaren i fokus 

Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet. 
 

Verksamhetsmål: Förbättrad tillgänglighet för besökare 

 
Analys: 
Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2016 ansvar för att uppdatera Tillgänglighetsdatabasen 
(TD). Det pågår kontinuerligt arbete med att underhålla och uppdatera 
Tillgänglighetsdatabasen samt förbättra information till besökare. I nästa version av TD 
kommer det att finnas översättningar till fler språk. Enligt Agenda 2030 Mål 11 ska städer och 
bosättningar vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Två av nämndens 
verksamheter finns fortfarande i lokaler med mycket begränsad tillgänglighet. Hyresavtalet är 
uppsagt för dessa båda lokaler och under hösten påbörjades ombyggnationer i andra lokaler 
för att tillgodose målet att alla nämndens verksamheter ska finnas i tillgänglighetsanpassade 
lokaler. 
Värdering: 
Bedömningen är att målet är på väg att uppnås då snart alla kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter kommer att vara i lokaler tillgängliga för alla besökare. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
Under 2020 pågår planering och ombyggnation för att genomföra flytt av de verksamheter 
som finns i lokaler som inte är tillgängliga till lokaler som är anpassade. I juni beviljades 
bygglov för båda dessa lokaler. Den ena lokalen började byggas om och planering för 
ombyggnation av den andra lokalen pågick under hösten. Planerad flytt sker under första 
halvåret 2021. 
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Indikator (År) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

Tillgänglighetsanpassade 
lokaler      

Nej  Ja  

Verksamhetsmål: Det ska finnas trygga och öppna mötesplatser även på kvällar (efter kl 17) 
och helger 

 
Analys: 
Under året har flera verksamheter haft minskade öppettider med anledning av de de 
särskilda omständigheter som covid-19-pandemin inneburit. Bemanningen i flera 
verksamheter har varit mycket sårbar och dessutom sjönk besöksfrekvensen så radikalt 
under våren att planerade såväl som oplanerade stängningar eller ändrade öppettider har 
varit nödvändiga. 
Muséet stängde för besökare 1 juni för att förbereda inför ombyggnation. 
Under perioden maj till augusti ställdes en del av verksamheten om för att stötta 
Omvårdnadsförvaltningen med matdistribution inom hemvården. Detta påverkade kultur- och 
fritidsförvaltningens bemanning och öppethållande under lunchtid. 
Värdering: 
Verksamheterna bedöms bara delvis nå målen för öppethållande med anledning av rådande 
omständigheter. Vissa av kultur- och fritidsnämndens verksamheter stängdes helt i mitten av 
hösten med anledning av den ökade smittspridningen i samhället. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
När situationen i samhället stabiliseras och nya rutiner för hur verksamheten kan bedrivas på 
ett säkert sätt enligt gällande restriktioner för covid-19 kan öppettider och tillgänglighet i 
enlighet med målen åstadkommas i verksamheterna. Ambitionen är att när verksamheterna 
kan samordnas på Vulcanön och i bibliotekshuset kommer sårbarheten i bemanning minska 
och öppethållande att säkerställas i högre omfattning. 

Trend Indikator (Delår) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

 
 

Badhusets öppettimmar 2 239 1 849 1 321 1 900  
 

 
 

Badhusets öppettimmar 
kvällar och helger 530 504,5 312 550  

 

 
 

Barnens hus 
öppettimmar 1 489 1 501 1 266 1 600  

 

 
 

Barnens hus 
öppettimmar kvällar och 
helger 

0 100 83 100  
 

 
 

Bibliotekets öppettimmar 1 866 1 739 1 951 1 600  
 

 
 

Bibliotekets öppettimmar 
kvällar och helger 379 278 305 300  

 

 
 

Ungdomsverksamhetens 
öppettimmar 1 860 1 643 1 480 1 700  

 

 
 

Ungdomsverksamhetens 
öppettimmar kvällar och 
helger 

1 030 852 690 800  
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Trend Indikator (Delår) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

 
 

Muséets och 
Turistbyråns 
öppettimmar 

1 631 1 524 1 239 1 600  
 

 
 

Muséets och 
Turistbyråns 
öppettimmar kvällar och 
helger 

318 245 143 200  
 

Verksamhetsmål: Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra medborgardialoger i viktiga 
frågor 

 
Analys: 
Med Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning av covid-19-pandemin så har det 
varit svårt att genomföra medborgardialoger. Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört 
dialog med flera klasser och elevråd och låtit barn komma med önskemål och synpunkter på 
de planerade sommarlovsaktiviteterna. Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 32 
synpunkter eller klagomål har kommit in under 2020 alla har fått återkoppling inom 10 dagar. 
Flest synpunkter, 56 %, rör fritid och badhus. Flertalet av synpunkterna till Fritid handlar om 
Hellidsberget och har därför vidarebefordrats till föreningen som driftar motionsanläggningen. 
Värdering: 
Målet bedöms uppnås delvis. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
Del av det ständiga förbättringsarbetet är att rutiner vid synpunktshantering följs och att 
synpunktshanteringen är en naturlig del av det dagliga arbetet. 

 Indikator (År) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

Andel synpunkter 
som besvarats 
inom 10 dagar 

90 % 94 % 100 % 98 %  

Antal barn som fått 
tycka till 135 161 109 130  

Antal genomförda 
medborgardialoger 3 2 0 3  

Verksamhetsmål: Erbjuda verksamheter som inspirerar till besök 

 
Analys: 
Med anledning av covid-19-pandemin kommer 2020 vara ett år utöver det vanliga. Antalet 
besökare till alla verksamheter har minskat radikalt. Barnens hus, muséet, turistbyrån, 
badhuset och ungdomsverksamheten har tappat många besökare. Turistbyrån fick inga 
besökare med anledning av Giffcupen och U6 Cycle Tour, som båda ställdes in, och mycket 
få utländska turister. Biblioteket har kunnat ställa om sin service med hemkörning och 
utlämning på trappen. I enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner så har inga 
åtgärder vidtagits för att locka fler besökare. Badhuset har haft öppet med begränsade tider 
och begränsat antal besökare, samt delvis eller helt stängt. 
Värdering: 
Med anledning av rådande restriktioner så har verksamheterna begränsat antal besökare 
och även haft helt stängt med resultatet betydligt färre besökare än normalt. Däremot når e-
besöken på biblioteket och turistbyrån målen. Därmed går det inte att bedöma om målet 
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uppnås eller ej. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
Med anledning av covid-19-pandemin kommer vi att se ändrade beteendemönster i hela 
samhället. Det är viktigt att arbetet med att utveckla mötesplatser och nämndens 
verksamheter med de nya förutsättningarna. Fokus bör ligga på hög tillgänglighet genom 
generösa öppettider, ett gott bemötande och digitala alternativ. 

Trend Indikator (Delår) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

 
 

Barnens husbesök 7 016 7 117 3 778 8 000  
 

 
 

Tidaholmssökningar i 
Mellansjös bibliotekskatalog  50 312 50 692 30 000  

 

 
 

Badhusbesök 47 252 42 994 23 437 50 000  
 

 
 

Biblioteksbesök 74 048 72 518 68 618 75 000  
 

 
 

Museibesök 6 646 4 800 348 7 000  
 

 
 

Turistbyrå, antal e-besök 38 537 54 310 49 481 40 000  
 

 
 

Turistbyråbesök 13 736 8 754 1 599 13 500  
 

 
 

Ungdomsverksamhetsbesök 15 000 11 600 8 000 15 000  
 

Boende 

Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för 
alla. 
 

Verksamhetsmål: Varierat och bra boende för alla besökare 

 
Analys: 
Med anledning av covid-19-pandemin har många av de typiska turisterna uteblivit. Besökare 
till Giffcupen och U6 Cycle Tour samt uteblivna utländska turister har ersatts i hög grad av 
hemestrande svenska besökare. Antalet gästbäddar i kommunen är oförändrat. Statistik för 
antalet gästnätter för 2020 kommer senare, men bedömningen är att det ligger i paritet med 
tidigare år. Med anledning av de rekommendationer och allmänna råd som gällde 
idrottsföreningarna var det många föreningar som avbokade sina vistelser på sommargården 
i Gamla Köpstad. Istället ökade mängden privatuthyrningar markant på de frigjorda veckorna. 
Värdering: 
Bedömningen är att målet delvis uppnås utifrån de rådande omständigheterna med 
anledning av covid-19-pandemin. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
För framtiden är det bra att ta fram en strategi för hur de traditionella turisterna kan lockas att 
återkomma när restriktionerna för resande lättar samt att behålla de nya hemestrande 
svenska besökarna. 

18



 
15 

Indikator (År) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

Antal gästnätter 58 445 54 818  89 000  
Beläggningsgrad 
Gamla Köpstad 70 % 73 % 41 % 80 %  

 

Trend Indikator 
(Delår) 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

 
 

Antal 
bäddar 2 300 2 300 2 300 2 300  

 

Näringsliv 

Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället. 
 

Verksamhetsmål: Utveckla besöksnäringen genom att stötta idrottsevenemang, 
kulturevenemang och friluftsliv på Hökensås 

 
Analys: 
Covid-19-pandemin har haft stor inverkan på verksamheten. De stora idrottsarrangemangen 
har inte kunnat genomföras. Antalet publika evenemang har sjunkit dramatiskt med 
anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens restriktioner. 
Evenemangskalendern har periodvis gapat helt tom. Däremot har antalet besökare på 
Hökensås varit stort och likaså intresset för fiske. Turbinhusön har hållit öppet med hjälp av 
feriepraktikanter under sommaren eftersom de som vanligtvis håller öppet i smedstugorna 
har tillhört riskgrupp och inte haft möjlighet att bemanna. Konstnatten genomfördes i minskad 
omfattning och i enlighet med allmänna råd om minskad smittspridning och därav färre 
besökare. 
Värdering: 
Bedömningen är att målet delvis uppnås utifrån de förutsättningar som varit rådande och av 
nödvändighet i mindre omfattning än vad som varit planerat. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
Kultur- och fritidsnämnden behöver följa de effekter som pandemin haft på de ideella 
föreningarna och i möjligaste mån stötta och underlätta deras återhämtning. Fortsatt 
utveckling av verksamheten på Turbinhusön och Konstnatten är viktiga faktorer för 
besöksnäringen och de kreativa näringarna. Turistbyrån behöver fortsätta att samverka med 
andra närliggande kommuner för att marknadsföra friluftsturismen och stötta 
besöksnäringen. 

Indikator 
(År) 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

Antal 
besökare på 
Konstnatten 

18 883 16 869 10 935 17 500  

Antal besök 
på 
Turbinhusön 

31 214 39 167 32 725 32 000  

Antal 
besökare 
och sålda 
fiskekort 

325 000 325 000 325 000 325 000  
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Indikator 
(År) 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

Antal 
besökare på 
Outdoor 
Hökensås 
hemsida 

  1 816 10 000  

 

Trend Indikator (Delår) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

 
 

Antal besökare till 
idrottsarrangemang, U6 & Giff-
cupen 

17 700 15 600 0 16 000  
 

 
 

Antal evenemang 
marknadsförda via 
www.vastsverige.com/tidaholm 

779 867 420 800  
 

Livslångt lärande 

Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och 
förutsättningar. 
 

Verksamhetsmål: Främja och lyfta betydelsen av det livslånga lärandet 

 
Analys: 
Flertalet verksamheter inom nämndens verksamheter syftar till det livslånga lärandet. Allt 
från läsfrämjande insatser på biblioteket, stöd till studenter, visningar på muséet samt 
simskola och idrottsskola. Med anledning av covid-19-pandemin ställdes sommarens 
simskola och idrottsskola in och på muséet har alla guidningar avbokats och alla 
skolaktiviteter har ställts in. I mitten av hösten stängdes alla kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter. Vissa verksamheter har kunnat öppnas gradvis och delvis har vissa 
verksamheter kunnat ersättas med digitala alternativ. Biblioteksservice till skolor och 
förskolor har kunnat fortgå. Även simundervisning för skolorna har fungerat som vanligt. 
Istället för idrottsskola har andra sommarlovsaktiviteter genomförts i form av Sommararena 
Bruksvilleparken, men eftersom denna verksamhet inte var planerad så rapporteras den 
heller inte i indikatorerna. 
Värdering: 
Sammantaget bedöms målet inte kunna uppnås med anledning av de allmänna råd, 
rekommendationer och restriktioner som gällt under covid-19-pandemin, även om 
bibliotekets verksamhet bedöms kunna uppnå målen. Därutöver hade muséet stängt under 
sommaren med anledning av ombyggnation. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
Med ett särskilt bidrag från Folkhälsorådet för aktiviteter på sommarlovet har verksamheten 
kunnat breddas och kan genomföras även kommande år. Inför sommarsäsongen 2021 
planeras öppning av den nya verksamheten Vulcanen som inrymmer Barnens hus, museum 
och turistinformation. Förhoppningen är att kunna nå fler besökare med mer tillgängliga och 
anpassade lokaler där olika målgrupper kan mötas. 
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Trend Indikator (Delår) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 Värdering 

 
 

Antal hjälpta 
studenter på 
biblioteket 

328 335 345 350  
 

 
 

Utlån per invånare 5,6 5,9 5,3 6  
 

 
 

Utlån av 
barnlitteratur 12,8 12,2 12,6 13  

 

 
 

Museivisningar för 
vuxna 52 16 1 20  

 

 
 

Museivisningar för 
barn 30 34 0 30  

 

 
 

Simskoledeltagare 
(antal) 174 178 0 200  

 

 
 

Idrottskoledeltagare 
(antal) 78 67 0 70  

 

2.3 Kvalitet 
Kvalitet innebär att de insatser kommunen genomför överensstämmer med det som värderas 
och efterfrågas av kommunens medborgare samt att verksamheten uppfyller de krav och mål 
som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Kvalitet handlar därför till stor 
del om utveckling. Genom att arbeta mot tydliga mål och följa upp och utvärdera arbetet mot 
dessa kan kommunen se vad som görs bra och vad som behöver vidareutvecklas och 
förbättras. 

Nyckeltal 

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom en förvaltning och dess verksamheter över 
tid. Nyckeltalen kompletterar på så vis de indikatorer som används för att följa upp aktuella 
verksamhetsmål.  

Kostnad per invånare 

Nyckeltal 
Jmf 
riket 
2019 

Jmf 
med 
C7 

2019 

2020 2019 2018 2017 2016 

Nettokostnad per invånare enligt 
Kolada* 2 504 2 307  2 565 2 834 2 475 2 540 

+ Allmän kulturverksamhet 423 294  675 683 483 450 

+ Bibliotek 449 521  405 379 393 395 

+ Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet 249 206  146 169 154 152 

+ Allmän fritidsverksamhet 249 267  301 328 305 308 

+ Idrotts- och fritidsanläggningar 1 013 844  853 1 124 982 1 068 

+ Turistverksamhet 73 142  107 73 80 89 

+ Stöd till studieorganisationer 48 33  78 78 78 78 

*Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt dividerat med antal invånare totalt 31/12. 

Ökningen mellan 2017 till 2018 inom kulturverksamheten beror bland annat på att Barnens 
hus nu rapporteras som kulturverksamhet tidigare rapporterats som AME-verksamhet. 
Siffrorna för 2018 är korrigerade jämfört med KOLADA enligt nedan: 
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• Idrotts- och fritidsanläggningar är sänkta med 99 kr per invånare för att delvis 
korrigera för att hela kostnaden för idrottshallarna nu ligger på kultur- och 
fritidsnämnden. Tidigare (före kommunen införde internhyra) rapporterades dessa in 
med en fördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Enligt RS-handboken framgår det att lokaler (även idrottshallar) ska 
föras till skolverksamheten om det är skolan som nyttjar dem. (Se t ex sid 56-58 i 
handboken om kostnader i grundskolan). Så har inte gjorts för 2018. 

• Stöd till studieorganisationer har höjts med 16 kr per invånare för att korrigera för att 
kommunens redovisning innebär att de extra 200 tkr som anslagits har blivit till en 
intäkt i rapporteringen, som leder till att det i KOLADA ser ut som en sänkning av det 
totala stödet till studieförbunden. 

2.4 Framtid - Omvärldsanalys 
Kultur- och fritidsnämnden står inför flera utmaningar: 
Invärld (behov av tjänster från medborgare i kommunen): 
· Föreningslivet har behov av lokaler som är anpassade efter deras behov. Med egna lokaler 
följer ökade behov av anläggningsbidrag. Dessutom tillkommer fler föreningar och idrotter 
som vill kunna boka idrottshallarna. 
· Covid-19-pandemin har inneburit ett ökat behov och en ökad efterfrågan på digitala tjänster 
och mötesplatser. För kultur- och fritidsnämndens verksamheter gäller att följa och möta 
samhällsutvecklingen kring digitalisering och förändrade beteendemönster. 
· Det finns en överhängande risk att många unga inte hittar tillbaka till föreningslivet efter 
covid-19-pandemin med negativa följder för folkhälsan kombinerat med redan starka trender 
av minskat föreningsengagemang bland äldre ungdomar. 
· Folkhälsoarbetet har även utmaningar när det gäller tillgång till mötesplatser, som har en 
positiv inverkan på socialt deltagande i samhället, känsla av meningsfullhet, tillit och 
trygghet. En trygg skolgång och en meningsfull sysselsättning samt psykisk hälsa. 
Närvärld (EU och FNs Agenda 2030, lagar och myndigheter, företag) 
· Svårt att uppfylla lag om Budget- och skuldrådgivning, Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 
12 § Skuldsatta personer. Det finns en ökande trend av skuldrådgivningsärenden. 
· Museilagen (2017:563) ställer krav på museiverksamheten i form av kompetens, 
tillgänglighet, publik verksamhet och förvaltning av samlingarna. Muséet möter ökade 
kostnader för arkivprogram och möjlighet att kunna tillgängliggöra samlingarna digitalt. 
· Biblioteket behöver kunna öka sin service t ex genom meröppet. Bibliotekets fokus är 
fortsatt att utveckla samverkan inom Bibliotek Mellansjö och andra Koha-bibliotek. 
· Digital badövervakning kan fungera som ett bra komplement till säkerheten i badhuset. 
· För besöksverksamheten pekar trenden mot att fler och fler söker information digitalt och 
på den plats de befinner sig. Under 2020 uteblev många av de utländska turisterna som 
istället ersattes av hemestrande svenska besökare. En utmaning är att locka tillbaka de 
gamla och samtidigt behålla de nya. Det är således viktigt att turistbyrån stöttar 
besöksnäringsföretagen i frågor som rör digital närvaro samt sprider broschyrmaterial och 
kartor till InfoPoints och andra strategiska platser med många besökare. 
- Kultur- och fritidsverksamheten har behov av att öka samverkan med andra kommuner och 
med andra förvaltningar för att kunna utveckla och förbättra verksamheten 
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3 Ekonomi 
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. 
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har 
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar 
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. 
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som 
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och 
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden 
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 

3.1 Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt 
verksamhetsmässiga mål uppnås. 
 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning 

 
År 2020 
 
Analys: 
Anpassningsåtgärderna gör att kultur- och fritidsnämndens bokslut för 2020 är nästan i nivå 
med budgeten. Nämnden har erhållit bidrag från Folkhälsorådet för sommarlovsaktiviteter om 
100 tusen kronor, vilket påverkar kostnader och intäkter för året. 
Beslutade anpassningar har delvis genomförts enligt nämndens beslut i december 2019. 
Värdering: 
Målet om budget i balans bedöms uppnått då avvikelsen är mindre än en procent. 
Lärdomar och förslag på åtgärder: 
Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att följa de beslutade anpassningsåtgärderna från 2019. 
En fortsatt långsiktig strategi med effektiviseringar och fokus på hög kvalité. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 2019 

Resultat i 
avvikelse från 
budgetram 

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

3.2 Redovisning 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 
Nämndens verksamhetsplan och detaljbudget redogör för hur nämnden har beslutat att 
fördela driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. 
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 
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Uppföljning av drift 

Verksamhetsplan 

Kultur- och fritidsnämnden antog i verksamhetsplan och detaljbudget inför 2020 en plan med 
bibehållna ambitionsnivåer i verksamheterna.  För att kunna hålla en budget i balans med 
den tilldelade budgetramen så beslutade nämnden om ett antal anpassningar och åtgärder. 
Verksamhetsplan och budget för år 2020 anger att följande anpassningar och åtgärder ska 
utföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• samordning och effektivisering av verksamhetsvaktmästarna, som sträcker sig över 
både kultur- och fritidsverksamheten. 

• samordning och effektivisering för biblioteksverksamheten och den öppna 
ungdomsverksamheten i Bibliotekshuset. 

• samordning och effektivisering av besöksverksamheten på Vulcanön. 
• intäkter från verksamheterna ska öka, genom justering av öppettider samt höjning av 

priser och avgifter. 
Utöver de anpassningar och åtgärder som anges i nämndens verksamhetsplan och budget 
har förvaltningen löpande sedan mars anpassat verksamheterna med anledning av 
pandemin. De åtgärderna återfinns och beskrivs i åtgärdslistan. 

Utfall jämfört med budget 

Utfallet för kultur- och fritidsnämnden under perioden januari – december 2020 är ett 
underskott mot budget på 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,9 procent av 
periodens budget. 

  Utfall 2020-01-01 
-- 2020-12-31 

Budget 2020-01-
01  -  2020-12-31 

Avvikelse mot 
budget 

Verksamhetens intäkter 6 847 8 472 -1 625 

Verksamhetens kostnader -40 371 -41 682 1 311 

- varav personalkostnader -19 531 -21 215 1 684 

Verksamhetens nettokostnader -33 524 -33 210 -314 

Budgetram 33 210 33 210 0 

Nämndens avvikelse -314 0 -314 

Under 2020 har beslutade samordnings- och anpassningsåtgärder för 
verksamhetsvaktmästarna genomförts. Dessa åtgärder har uppnått förväntad effekt. 
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om nya priser och avgifter, som inte helt har 
kunnat implementeras med anledning av covid-19-pandemin. 
De planerade samordningseffekterna för biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten 
samt besöksverksamheterna har inte gett resultat ännu. Det beror på att de planerade 
lokalflyttarna genomförs under våren 2021. 
Hittills har de vidtagna åtgärderna delvis haft förväntad effekt vilket medför att nämnden 
nästan når en budget i balans år 2020 trots att de nya priserna och avgifterna inte har fått full 
effekt med anledning av covid-19-pandemin. 
Utöver verksamhetsplan och de åtgärder som rapporterats ovan så har nämndens 
verksamheter ett underskott på sammantaget 0,3 miljoner kronor. 
Totalt för 2020 så beräknar nämnden ett intäktsbortfall på 1,4 miljoner kronor som beror 
nästan uteslutande på pandemin.  Detta då besöksverksamheter, anläggningar och 
caféverksamheter varit stängda, samt arrangemang ställts in i enlighet med gällande 
restriktioner. 
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Nämndens personalkostnader har kraftigt reducerats under 2020 jämfört med budget (1,2 
miljoner kronor), vilket beror på: 

• staten har delvis ersatt sjuklönekostnader, 
• vikarier har inte tagits in då verksamheter varit helt eller devis stängda, eller vid 

föräldraledighet. 
• vakans som inte tillsatts förrän vid halvårsskiftet  
• pensionsavgångar som inte ersättningsrekryterats 

De övriga kostnaderna har sammantaget ett underskott mot budget på 0,4 miljoner kronor, 
vilket består i dels: 

• överskott i nämndens egna omkostnader. 
• överskott på annonsering och reklam, vilket beror på stängda verksamheter och 

inställda arrangemang.   
• underskott för reparation och underhåll i ishall och badhus 
• underskott för inköp av förbrukningsinventarier med anledning av den nya 

idrottshallen och verksamhetsflyttar, samt datorer.    
Kultur- och fritidsnämnden gjorde under våren scenarion för intäktsbortfall då covid-19-
pandemin började. Scenariona byggde på antaganden om olika tidpunkter för återgång till 
normala verksamhetsnivåer. Prognosernas intäktsbortfall bedömdes till mellan cirka 1-1,4 
miljoner kronor för helåret. Det verkliga intäktsbortfallet var ett scenario som med de 
strängare restriktioner mot slutet av året hamnade på 1,4 miljoner. Intäktsbortfallet under 
årets två sista månader var inte med i prognosen. 

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

  Utfall 

Ökade kostnader 31 

Minskade intäkter 1 446 

Utökade statliga bidrag -221 

Övrigt -90 

Total påverkan 1 166 

  

 

Förvaltningen har under året undvikit vikariekostnader vid sjukfrånvaro, skjutit upp 
ersättningsrekryteringar, samt fått kompensation på sjuklönekostnader. Hela intäktsbortfallet 
har inte kompenserats till fullo med minskade personalkostnader. 
  

Uppföljning av åtgärder 

Ref Verksamhet Åtgärd Planerad 
period 

Planerad 
ekonomisk 
effekt 

Faktisk 
period 

Faktisk 
ekonomisk 
effekt 

       

       

       

       

Totalt 
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Helårsprognoser 
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Utfall 

Helårs-
prognos  33,2 34,6 33,9 33,3 X X 33,2 33,2 33,2 33,2 33,5 

Budgetr
am  33,2 33,2 33,2 33,2   33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 

Avvikels
e (mnkr)  0,0 -1,4 -0,7 -0,1   0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 

Avvikels
e (%) 0 0 -4,2 -2,1 -0,3 0 0 0 0 0 0 -0,9 

Utfall jämfört med föregående år 

Kultur- och fritidsnämndens utfall för 2020 är lägre än föregående år på både intäkts- och 
kostnadssidan, medan verksamhetens nettokostnader är i nivå med föregående år. 
2020 års lägre intäkter härleds till att det funnits restriktioner och rekommendationer som 
påverkat nämndens intäktsverksamheter. 
2020 års lägre kostnader kan förklaras dels av effekt av de anpassningsåtgärder som 
nämnden har beslutat om inför 2020 samt dels den pågående covid-19-pandemin. 

  2020-01-01 -- 
2020-12-31 

2019-01-01 -- 
2019-12-31 

Förändring 
- Utfall 

Verksamhetens intäkter 6 847 8 223 1 376 

Verksamhetens kostnader -40 371 -41 017 -646 

- varav personalkostnader -19 531 -20 416 -885 

Verksamhetens nettokostnader -33 524 -32 794 730 

Budgetram 33 210 32 966 -244 

Nämndens avvikelse -314 172 486 

Jämförelsestörande poster mellan åren inkluderar 

• Samtliga effekter avseende covid-19-pandemin 
o inkluderar intäktsbortfall som beror på verksamheter som varit helt eller devis 

stängda under delar av året. 
o medfört extra kostnader som kompenserats av staten 

Uppföljning av investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och budget för 
2020 – 2022. I april 2020 beslutade kommunstyrelsen att göra en ombudgetering av medel 
utifrån investeringsprojektens utfall år 2019. Investeringsbudgeten är justerad i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut i juni 2020 om reviderad investeringsbudget för 2020. 
Av investeringsbudgeten från 2019 kvarstod medel för investering i en ny ismaskin till 
ishallen. Denna investering sköts fram till 2020. 

Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Tilläggs
anslag 

& 
ombudg 

Summa 
budget 

2020 

Prognos 
2020 

Avvikels
e Utfall / 
Budget 
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Inventarier Kultur- och 
fritidsnämnd 

900
24 206 500 447 947  741 

Konstnärlig utsmyckning 
Rosenberg 

930
75 912  944 944  32 

        

        

Summa kultur- och 
fritidsnämnd  1 118 500 1 391 1 891  773 

I anslaget ingick en ismaskin som beräknades till 1 miljon kronor, dock avbröts 
upphandlingen då anbud kom in över budget. Beslut att avbryta upphandlingen togs och 
sköts på framtiden, dock finns behovet kvar. 
Investeringsmedel hade även avsatts för iordningställande av ny lokal för den öppna 
ungdomsverksamheten. Dessa medel har ej ianspråktagits under 2020. 
Under året har kultur- och fritidsnämnden investerat i en ny bioduk till Saga teaterbiografen. 
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4 Personal 
Under 2020 är det framförallt tre faktorer som påverkar bemanning och personal. Den första 
är att heltidsprojektet infördes i kultur- och fritidsförvaltningen från 1 januari 2020, den andra 
är att flera av anpassningsåtgärderna berör personal och den tredje är covid-19-pandemin, 
som inneburit nya arbetssätt och nya arbetsuppgifter. De två förstnämnda innebär bland 
annat att flera i personalen har kombinationstjänster både inom kultur- och 
fritidsförvaltningen, men även i flera förvaltningar. 
Under ett antal sommarmånader, med anledning av covid-19 stöttade kultur- och 
fritidsnämndens personal omvårdnadsförvaltningen med att delta i matdistributionen inom 
hemvården. Detta innebar att fyra personer på vardagar och två personer under helgerna 
arbetade med matdistribution under lunchtid. 
Det verksamhetsmål och de indikatorer som kultur- och fritidsnämnden har för personalmålet 
har uppnåtts. 

4.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2020-01-01  -  2020-
12-31 

2019-01-01  -  2019-
12-31 

2018-01-01 - 2018-
12-31 

Antal anställda 44 47 47 

- Kvinnor 28 28 29 

- Män 16 19 18 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 63,6 59,6 61,7 

Könsfördelning (andel män, i %) 36,4 40,4 38,3 

    

Antal årsarbetare 38,8 40,6 39 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 88,2 86,4 83,0 

Sjukfrånvaro (%) 4,7 4,2 6,2 

Sjukskrivningstalet för förvaltningen minskade under 2019 till 4,2 %. Under 2020 har 
sjukskrivningstalet ökat till 4,7 och bedömningen är att sjukskrivningstalet ökat med 
anledning av covid-19-pandemin. Dessutom har flera medarbetare kunnat beredas möjlighet 
till andra arbetsuppgifter eller att jobba hemifrån för att bidra till att minska smittspridningen. 
Minskning av antalet anställda beror på pensionsavgångar och en förflyttning till annan 
förvaltning. 

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 
Flera verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat både till heltidsprojektet, som 
startade 1 januari och som innebär en ekonomisk utmaning för nämnden, och nämndens 
beslutade anpassningsåtgärder. Detta innebär att flera personer nu har kombinationstjänster 
och bemannar i flera av nämndens verksamheter och även i andra förvaltningar, vilket både 
innebär en ökad flexibilitet, breddad kompetens, men även en ökad sårbarhet i 
verksamheten. 

Anställningsrestriktion 
Alla anställningar beslutas av förvaltningschef. Sedan Tidaholms kommun införde 
anställningsrestriktionen i februari 2020 har endast en extern rekrytering genomförts. 
Därutöver har flera förlängningar av lönebidragsanställningar gjorts. 
Lönebidragsanställningarna är förhållandevis kostnadsneutrala. I enlighet med nämndens 
anpassningsåtgärder har en medarbetare förflyttats från kultur- och fritidsförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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1 Redovisning av avtalssamverkan 

År 2018 infördes en möjlighet i kommunallagen för kommuner att ingå avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Detta kallas 
avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725, KL). 

Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. 

Av förarbetena framgår bl.a. följande (prop. 2017/18: 151 s. 59). Kravet omfattar samtliga 
samverkansavtal, såväl sådana som ingås med stöd av 9 kap. 37 § KL som avtal med 
samma innebörd som ingås med stöd av bestämmelser i speciallagstiftning. 
Rapporteringsskyldigheten innebär att styrelsen årligen måste sammanställa befintliga och 
nya samverkansavtal och rapportera dessa till fullmäktige. Syftet med rapporteringen är att 
fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som kommunen ingår i. 

Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika samverkansavtal ska återges. 
Informationen måste dock vara tillräckligt omfattande för att fullmäktige ska få en överblick 
över den verksamhet som bedrivs med stöd av samverkansavtal. 

Vilken verksamhet 
bedrivs 

Vilken kommun/region 
har avtalet ingåtts med 

Ger avtalet möjlighet till 
extern delegering (dvs. 
delegering till 
tjänsteperson utanför 
kommunen) 

Om möjligt med extern 
delegering, har det 
utnyttjats 

Bibliotek Mellansjö Skövde, Mariestad, 
Töreboda, Gullspång, 
Karlsborg, Hjo och Tibro 

nej  

Bok- och 
mediatransporter 

Västra 
Götalandsregionen 

nej  

Budget- och 
skuldrådgivning 

Falköping nej  

IT-plattform för 
turistinformation 

Västra 
Götalandsregionen 

nej  

Outdoor Hökensås Habo, Hjo och Mullsjö nej  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/13 

§ 2 Beslut om redovisning för fonden Ingemar Karlsson på 
Hägnelund 2020 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna och lägga redovisning för fonden Ingemar Karlsson på 
Hägnelund 2020 till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under år 2020 har museet fortsatt att scanna in poster med fotografier från 
Signe Lidwalls donation i museets bildarkiv.  
 
Sammanlagt 1215 poster med arkivdokument har scannats in år 2020.  
 
24 föremål har skrivits in i museets föremålsarkiv. 
 
730 fotografier har under året laddats upp på webtjänsten Flickr.com. 
 
Under ombyggnationen av museet förvaras alla fotografier i väl uppmärkta 
flyttlådor. 
 
Inga medel har disponerats under år 2020. Detta ger en kvarvarande summa 
på 298 372,13 kr.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
och lägga redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 
2020 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning för fonden Ingemar Karlsson på 

Hägnelund 2020”, enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson, 
2021-01-29. 
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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 
2021-01-29 
 
Ärendenummer 
2021/13 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Antonia Karlsson     
0502-60 61 53 
antonia.karlsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Redovisning för fonden Ingemar Karlsson på 
Hägnelund 2020 
 
Ärendet 
Under år 2020 har museet fortsatt att scanna in poster med fotografier från 
Signe Lidwalls donation i museets bildarkiv.  
 
Sammanlagt 1215 poster med arkivdokument har scannats in år 2020.  
 
24 föremål har skrivits in i museets föremålsarkiv. 
 
730 fotografier har under året laddats upp på webtjänsten Flickr.com. 
 
Under ombyggnationen av museet förvaras alla fotografier i väl uppmärkta 
flyttlådor. 
 
Inga medel har disponerats under år 2020. Detta ger en kvarvarande summa 
på 298 372,13 kr.  
 
Beslutsunderlag 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och lägga 
redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2020 till 
handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/144 

§ 3 Beslut om Remiss - Regional handlingsplan för friluftsliv i 
Västra Götalands län 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
framtaget förslag på yttrande angående regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götalands län. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet.  
Kultur- och fritidsnämnden i Tidaholms kommun lämnas nu tillfälle att yttra sig 
över förslaget. Handlingsplanen är resultatet av de möten och de diskussioner 
som förts med personer inom kommuner, organisationer och föreningar. 
Dokumentet kan utvecklas vidare med hjälp av de remissvar som kommer in. 
Länsstyrelsen välkomnar därför alla intressenter att bidra med synpunkter 
genom det här remissförfarandet. 
 
Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2021.  
 
Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala 
Friluftsrådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet.  
Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera 
för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och 
ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank 
för olika aktiviteter.  
 
I handlingsplanen beskrivs friluftslivet i Västra Götaland utifrån flera aspekter 
såsom demografi, geografi och människors olika förutsättningar. Några av de 
områden som lyfts är tillgänglighet, samverkan, attraktiv tätortsnära natur, 
landsbygdsutveckling, friluftsliv i skolan och folkhälsa.  

 Mycket görs för att naturen ska vara tillgänglig för så många som 
möjligt genom att anlägga stigar, vandringsleder, rastplatser och 
toaletter för att nämna några. Tidaholms kommun instämmer i att det 
är viktigt, men går för långsamt är att göra områden tillgängliga för 
människor med olika funktionsvariationer. Gemensamma och 
säkerställda kvalitetskriterier, fastställda nivåer och 
standardbeskrivningar skulle öka både kvalitén och tillgängligheten.  
Att kunna nå friluftsområden via kollektivtrafik är också en förutsättning 
för en jämlik tillgång och tillgänglighet till våra friluftsområden även i de 
mindre kommunerna. 

 Samverkan är en viktig faktor för att kunna uppnå gemensam 
marknadsföring och information såsom kartor, ledmarkeringar och 
skyltning av regionens vandringsleder. Det finns många olika sätt att 
sprida information om besöksvärda platser - webbplatser, guideböcker, 
digitala guider, informationstavlor och foldrar är några av de sätt som 
används. Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, kommunerna, 
föreningar och Länsstyrelsen är några av avsändarna. Samverkan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

med civilsamhället och engagerade föreningar är helt nödvändig för att 
klara tillsyn och skötsel. Tidaholms kommun menar att det är viktigt att 
olika driftsformer kan samsas och anpassas till platsen och att inte en 
lösning för driftsorganisation ska gälla i alla lägen. I Tidaholms 
kommun har vi goda erfarenheter av ett stort föreningsengagemang 
vid skötsel av bl a vandringsleder och motionsspår.  

 Natur för friluftsliv och attraktiv tätortsnära natur hänger på tillgång, 
tillgänglighet och kvalitet och är prioriterade frågor för Tidaholms 
kommun. Synlighet och närhet gynnar friluftslivet och ökar 
användandet, genom motionsspår, preparerade konstsnöspår, 
promenadstråk och mountainbikeslingor i och nära tätorten.  

 Friluftslivet är en prioriterad fråga för landsbygdsutvecklingen och en 
stor del av identiteten för Tidaholms kommun. I den nya 
översiktsplanen betonas värdet av de friluftsområden som finns i 
kommunen. Och i kultur- och fritidsnämndens Riktlinje för kultur, idrott 
och fritid lyfts särskilt människors möjlighet till en aktiv fritid med 
tillgång till motionsspår, cykel-, vandrings- och ridleder, fiske samt 
andra naturupplevelser. Att kunna nå friluftsområden via kollektivtrafik 
är en förutsättning för att en jämlik tillgång och tillgänglighet till våra 
friluftsområden även i de mindre kommunerna 

 Friluftsliv i skolan gynnas med skolskogar som en viktig tillgång. 
 För att stärka folkhälsa är friluftsliv och utveckling av vandrings- och 

cykelleder ett mycket viktigt område. Detta har visat sig inte minst 
under covid-19-pandemin. 

 
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att en regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götaland tas fram. Det är önskvärt med mer samordning, 
tydligare riktning, större jämlikhet, ökad tillgänglighet och en förbättrad 
folkhälsa. 
 
Kultur- och fritidsnämnden i Tidaholm lämnar nedanstående yttrande: 
 
Under rubriken Framtidsperspektiv (s 13) finns en karta som beskriver 
vattenområden av betydelse för fiske. Tidaholms kommun menar att det även 
finns värdefulla vatten för fiske i Tidan och på Hökensås och att dessa bör 
kompletteras på kartan. 
 
Övriga synpunkter är: 

 Att samverkan är en viktig faktor för att kunna uppnå gemensam 
marknadsföring och information såsom kartor, ledmarkeringar och 
skyltning av regionens vandringsleder. För att detta ska vara möjligt så 
är det viktigt att ha gemensamma och säkerställda kvalitetskriterier, 
fastställda nivåer och standardbeskrivningar som skulle öka både 
kvalitén och tillgängligheten.  

 Tidaholms kommun menar att det är viktigt att olika driftsformer kan 
samsas och att inte en lösning för driftsorganisation ska gälla i alla 
lägen. I Tidaholms kommun har vi goda erfarenheter av ett stort 
föreningsengagemang vid skötsel av bl a vandringsleder och 
motionsspår.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Att kunna nå friluftsområden via kollektivtrafik är en förutsättning för att 
en jämlik tillgång och tillgänglighet till våra friluftsområden även i de 
mindre kommunerna. 

 Det vore angeläget att Länsstyrelsen med sin kompetens får en tydlig 
roll i den regionala handlingsplanen för friluftsliv när det gäller 
kompetensutveckling, samordning, dialog och stöd till kommunerna. 

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
framtaget förslag på yttrande angående regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götalands län. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remissvar regional handlingsplan för friluftsliv i 

Västra Götalands län”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-
12-17. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 6/2021 ”Information om Remiss - 
Regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län”, 2021-01-
12. 

 Missiv till remiss regional handlingsplan för friluftsliv Västra Götalands 
län, 2020-12-08. 

 Remissversion- regional handlingsplan för friluftslivet Västra Götalands 
län, 2020-12-08. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-17 
 
Ärendenummer 
2020/144 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - remissvar regional handlingsplan för friluftsliv i 
Västra Götalands län 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet.  
Kultur- och fritidsnämnden i Tidaholms kommun lämnas nu tillfälle att yttra sig 
över förslaget. Handlingsplanen är resultatet av de möten och de diskussioner 
som förts med personer inom kommuner, organisationer och föreningar. 
Dokumentet kan utvecklas vidare med hjälp av de remissvar som kommer in. 
Länsstyrelsen välkomnar därför alla intressenter att bidra med synpunkter 
genom det här remissförfarandet. 
 
Yttrandet skulle vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 februari 2021, 
men med förlängd svarstid till 31 mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 6/2021 ”Information om Remiss - 

Regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län”, 2021-01-
12. 

 Missiv till remiss regional handlingsplan för friluftsliv Västra Götalands 
län, 2020-12-08. 

 Remissversion- regional handlingsplan för friluftslivet Västra Götalands 
län, 2020-12-08. 

 
Utredning 
Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala 
Friluftsrådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet.  
Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera 
för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och 
ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank 
för olika aktiviteter.  
 
I handlingsplanen beskrivs friluftslivet i Västra Götaland utifrån flera aspekter 
såsom demografi, geografi och människors olika förutsättningar. Några av de 
områden som lyfts är tillgänglighet, samverkan, attraktiv tätortsnära natur, 
landsbygdsutveckling, friluftsliv i skolan och folkhälsa.  

 Mycket görs för att naturen ska vara tillgänglig för så många som 
möjligt genom att anlägga stigar, vandringsleder, rastplatser och 
toaletter för att nämna några. Tidaholms kommun instämmer i att det 
är viktigt, men går för långsamt är att göra områden tillgängliga för 
människor med olika funktionsvariationer. Gemensamma och 
säkerställda kvalitetskriterier, fastställda nivåer och 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
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E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

standardbeskrivningar skulle öka både kvalitén och tillgängligheten.  
Att kunna nå friluftsområden via kollektivtrafik är också en förutsättning 
för en jämlik tillgång och tillgänglighet till våra friluftsområden även i de 
mindre kommunerna. 

 Samverkan är en viktig faktor för att kunna uppnå gemensam 
marknadsföring och information såsom kartor, ledmarkeringar och 
skyltning av regionens vandringsleder. Det finns många olika sätt att 
sprida information om besöksvärda platser - webbplatser, guideböcker, 
digitala guider, informationstavlor och foldrar är några av de sätt som 
används. Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, kommunerna, 
föreningar och Länsstyrelsen är några av avsändarna. Samverkan 
med civilsamhället och engagerade föreningar är helt nödvändig för att 
klara tillsyn och skötsel. Tidaholms kommun menar att det är viktigt att 
olika driftsformer kan samsas och anpassas till platsen och att inte en 
lösning för driftsorganisation ska gälla i alla lägen. I Tidaholms 
kommun har vi goda erfarenheter av ett stort föreningsengagemang 
vid skötsel av bl a vandringsleder och motionsspår.  

 Natur för friluftsliv och attraktiv tätortsnära natur hänger på tillgång, 
tillgänglighet och kvalitet och är prioriterade frågor för Tidaholms 
kommun. Synlighet och närhet gynnar friluftslivet och ökar 
användandet, genom motionsspår, preparerade konstsnöspår, 
promenadstråk och mountainbikeslingor i och nära tätorten.  

 Friluftslivet är en prioriterad fråga för landsbygdsutvecklingen och en 
stor del av identiteten för Tidaholms kommun. I den nya 
översiktsplanen betonas värdet av de friluftsområden som finns i 
kommunen. Och i kultur- och fritidsnämndens Riktlinje för kultur, idrott 
och fritid lyfts särskilt människors möjlighet till en aktiv fritid med 
tillgång till motionsspår, cykel-, vandrings- och ridleder, fiske samt 
andra naturupplevelser. Att kunna nå friluftsområden via kollektivtrafik 
är en förutsättning för att en jämlik tillgång och tillgänglighet till våra 
friluftsområden även i de mindre kommunerna 

 Friluftsliv i skolan gynnas med skolskogar som en viktig tillgång. 
 För att stärka folkhälsa är friluftsliv och utveckling av vandrings- och 

cykelleder ett mycket viktigt område. Detta har visat sig inte minst 
under covid-19-pandemin. 

 
Barnrättsbedömning 
Handlingsplanen har i viss mån fokus på barn och unga och betonar allas rätt 
till friluftslivet. Några exempel är skolskogar, tätortsnära friluftsområden och 
tillgänglighet till natur. 
 
Utredningens slutsatser 
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att en regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götaland tas fram. Det är önskvärt med mer samordning, 
tydligare riktning, större jämlikhet, ökad tillgänglighet och en förbättrad 
folkhälsa. 
 
Kultur- och fritidsnämnden i Tidaholm lämnar nedanstående yttrande: 
 
Under rubriken Framtidsperspektiv (s 13) finns en karta som beskriver 
vattenområden av betydelse för fiske. Tidaholms kommun menar att det även 
finns värdefulla vatten för fiske i Tidan och på Hökensås och att dessa bör 
kompletteras på kartan. 
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Övriga synpunkter är: 

 Att samverkan är en viktig faktor för att kunna uppnå gemensam 
marknadsföring och information såsom kartor, ledmarkeringar och 
skyltning av regionens vandringsleder. För att detta ska vara möjligt så 
är det viktigt att ha gemensamma och säkerställda kvalitetskriterier, 
fastställda nivåer och standardbeskrivningar som skulle öka både 
kvalitén och tillgängligheten.  

 Tidaholms kommun menar att det är viktigt att olika driftsformer kan 
samsas och att inte en lösning för driftsorganisation ska gälla i alla 
lägen. I Tidaholms kommun har vi goda erfarenheter av ett stort 
föreningsengagemang vid skötsel av bl a vandringsleder och 
motionsspår.  

 Att kunna nå friluftsområden via kollektivtrafik är en förutsättning för att 
en jämlik tillgång och tillgänglighet till våra friluftsområden även i de 
mindre kommunerna 

 Det vore angeläget att Länsstyrelsen med sin kompetens får en tydlig 
roll i den regionala handlingsplanen för friluftsliv när det gäller 
kompetensutveckling, samordning, dialog och stöd till kommunerna. 

 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna framtaget förslag på 
yttrande angående regional handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands län. 

 
Sändlista 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, diarienummer 507-53826-2020-1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-12 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/144 

§ 6 Information om Remiss - Regional handlingsplan för friluftsliv i 
Västra Götalands län 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till arbetsutskottet att 
besluta om yttrande över förslag till regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götalands län. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet 
i Västra Götalands län.  
 
Kultur- och fritidsnämnden i Tidaholms kommun lämnas nu tillfälle att yttra sig 
över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 
februari 2021. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra till 
arbetsutskottet att besluta om yttrande över förslag till regional 
handlingsplan för friluftslivet i Västra Götalands län. 

 
Beslutsunderlag 
 Missiv till remiss regional handlingsplan för friluftsliv Västra Götalands 

län, 2020-12-08. 
 Remissversion- regional handlingsplan för friluftslivet Västra Götalands 

län, 2020-12-08. 
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Remiss 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2020-12-08 
 

507-53826-2020-1 1(2) 

Naturavdelningen 
Robert Andersson 

010-22 45 456 
 

 Enligt sändlista via e-post 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Förslag till Regional Handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands län 

Remiss 

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet.  

Du lämnas nu tillfälle att yttra dig över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen 

tillhanda senast den 15 februari 2021. 

 

Redogörelse för ärendet 

Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Frilufts-

rådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet. 

Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera för 

friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge rikt-

linjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank för olika 

aktiviteter.  

 

Tanken är att planen ska vara ett levande dokument och möjlig att uppdatera och 

komplettera med vissa mellanrum. I tidigare möten med kommunerna och före-

ningarna, workshop på Tankesmedja och i Friluftsrådet har förslag till åtgärder ta-

gits fram. Handlingsplanen är resultatet av de möten och de diskussioner som 

förts med personer inom kommuner, organisationer och föreningar. Dokumentet 

kan säkert utvecklas vidare efterhand och med hjälp av de remissvar som kommer 

in. De restriktioner som vi haft under året med anledning av Covid-19 året har för-

svårat kommunikationen mellan Länsstyrelsen och övriga intressenter. Länsstyrel-

sen välkomnar därför alla intressenter att bidra med synpunkter genom det här re-

missförfarandet.  

 

 

Har du frågor gällande handlingsplanen är du välkommen att ringa Sofie Bern-

hardsson, 010-22 45 122 eller Robert Andersson, 010-22 45 456 som är frilufts-

livssamordnare. 

 

Robert Andersson  Sofie Bernhardsson 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
Remiss 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2020-12-08 507-53826-2020-1 2(2) 

 

 

Bilaga:  

Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020. 

 

Så här lämnar du in ditt yttrande 

Skicka yttrandet till: 

• vastragotaland@lansstyrelsen.se eller  

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.  

Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1 

 

 

 

 

 

42

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional handlingsplan 
för friluftslivet – förslag 2020 

Västra Götaland  

43



 

– 1 – 

 Sammanfattning 
Handlingsplanen sammanfattar det regionala friluftsarbetet men är långt ifrån en 

fullständig redovisning av vad som görs för att uppfylla de tio friluftsmålen. 

Mycket arbete sker ideellt inom föreningslivet och då även i föreningar som inte 

direkt har friluftsliv som den huvudsakliga verksamheten. Kommunerna är en ut-

omordentligt viktig aktör och står för mycket av den infrastruktur (stigar, rastplat-

ser, mm) som underlättar den enskildes friluftsutövande. 

Skog och annan naturmark ägd av staten, bolag, stiftelser och tusentals enskilda 

markägare är fundamentet för friluftslivet där äganderätten och allemansrätten vi-

sar på vad man får och inte får göra.   

Flera olika strategier, kommunala planer, lagar och normer ger riktlinjer vid ut-

vecklingen av friluftslivet. Naturvårdsverk, länsstyrelserna, kommunerna och 

Skogsstyrelsen skyddar och förvaltar naturmarker som till stor del är tillgängliga. 

Samverkan mellan olika aktörer utvecklas hela tiden och där länsstyrelsens region-

ala friluftsråd, Tankesmedjor och digitala chatforum är några exempel. 

Kunskapsinsamling, information och utbildning är viktigt. Flera olika universitet 

bedriver forskning inom ämnet och Länsstyrelsen är med och stöttar det Mistra-

program som Göteborgs universitet medverkar i. Genom besökarundersökningar 

kan länsstyrelsen få in synpunkter på besökares upplevelser i våra naturreservat. 

Det finns många olika sätt att sprida information om besöksvärda platser. Webb-

platser, guideböcker, digitala guider, informationstavlor och foldrar är några av de 

sätt som används. Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, kommunerna, före-

ningar och Länsstyrelsen är några av avsändarna. 

Slutligen görs mycket för att naturen ska vara tillgänglig för så många som möjlig-

het genom att anlägga stigar, vandringsleder, rastplatser och toaletter för att nämna 

några. Något som är viktigt men som går för långsamt är att göra områden tillgäng-

liga för människor med olika funktionsnedsättningar. Västra Götalandsregionen tar 

ett stort ansvar för friluftslivet och satsar ytterligare medel för att stärka och ut-

veckla vandrings- och cykelleder. Det är också regionen som är huvudman för tu-

ristrådet och Västkuststiftelsen. Folkhälsoarbetet är ett annat område de jobbar 

med. 

Genom att skydda och avsätta områden som till exempel naturreservat kan naturen 

bevaras. Länsstyrelserna, kommunerna och Skogsstyrelsen kan med stöd av Miljö-

balken besluta om att skydda områden. 

Länsstyrelsen har i samarbete med kommunerna, föreningarna och det regionala 

friluftsrådet föreslagit olika åtgärder under respektive mål. Det har skett genom 

Tankesmedjor, delregionala träffar, digitala och fysiska möten. För att öka delak-

tigheten i friluftsplanering skickas handlingsplanen på remiss i december 2020. Fö-

reslagna åtgärder ska inte ses som Länsstyrelsens ståndpunkt utan är en redovis-

ning av de förslag som inkommit vilket är en blandning av stort och smått. I sam-

band med remissen av friluftsplanen kommer förhoppningsvis fler förslag att in-

komma. 

  _____________________ 
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1. Inledning 

1.1  Handlingsplanens syfte 
Syftet med en handlingsplan för friluftslivet är att ge en överblick, visa på behov 

och planera för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strate-

gier och ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en 

idébank för olika åtgärder. 

1.2  Metod 
Denna handlingsplan är framtagen tillsammans med kommuner, föreningar, region-

alt friluftsråd och övriga deltagare som deltog på tankesmedjan för friluftsliv 2019. 

Under vintern 2018/2019 besökte Länsstyrelsen anordnare fyra delregionala träffar 

med fokus att ta fram åtgärdsförslag. Totalt deltog 60 personer från kommunerna 

på dessa träffar. Under 2020 inbjöds föreningar vid två tillfällen lämna åtgärdsför-

lag. Totalt deltog 14 personer från föreningslivet. Den här handlingsplanen kom-

mer att gå ut på remiss till ett stort antal intressenter med förhoppningen ännu fler 

delaktiga i processen. Dokumentet är levande och kommer att revideras med jämna 

mellanrum.  

 

Under Regionala Tankesmedjan för friluftsliv som Länsstyrelsen arrangerade under 

hösten 2020 kom följande resultat fram. Totalt svarade 69 personer. Det är tydligt 

att grönområden behöver säkras för att tillgängliggöra friluftsliv. En bättre samver-

kan mellan olika aktörer är också viktigt att fokusera på.  
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1.3  Bakgrund 

1.3.1 Definition av friluftsliv 

I Naturvårdsverkets definition av friluftsliv står: ”vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.  

1.3.2. Den statliga friluftspolitiken 

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det finns många 

aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Naturvårdsverket ver-

kar för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas. På regeringens 

uppdrag samordnar de myndigheternas arbete. 

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i natu-

ren och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Friluftslivet är brett och 

spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog, 

landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är några exem-

pel. 

1.3.3 Länsstyrelsens ansvar 

Länsstyrelsernas uppdrag enligt regleringsbrevet 2019: 

Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspoliti-

ken. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna ha en god samverkan mellan 

sig, Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer. Länsstyrelserna ska re-

dovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka arbetet med tätortsnära 

natur samt vilka insatser som genomförts för att friluftslivsmålen ska få ett ökat ge-

nomslag inom bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt natur-

vårdsarbete. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 februari 

2020 i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

Länsstyrelsen har under flera år genomfört olika åtgärder för att stärka arbetet med 

friluftslivsmålen för att de ska få ett ökat genomslag inom bland annat samhällspla-

nering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. Stora insatser har 

lagts på bland annat temadagar, regionala tankesmedjor, delregionala träffar, ny-

hetsbrev, samverkan med andra län och centrala myndigheter. Nu är det hög tid att 

också utforma en regional handlingsplan för att strukturera det fortsatta arbetet så 

att rätt insatser och prioriteringar kan ske framöver.  

Länsstyrelsen förvaltar två naturum i länet. Ett ligger på Sydkoster och det andra 

vid Hornborgasjön. Här bedrivs verksamhet som har koppling till undervisning och 

friluftsliv och är Länsstyrelsens ansikte utåt. 

1.3.4 Kommunernas ansvar 

Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen och har som 

uppgift att reglera användningen av mark och vatten. Det finns tre typer av kom-

munala fysiska planer med vilka kommunen kan styra mark- och vattenanvänd-

ningen: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Av dessa är det 

detaljplanen som ger byggrätter. Översiktsplanen är vägledande. Områdesbestäm-

melser används inte så ofta, men de kan användas för att reglera grunddragen i 

mark- och vattenanvändningen om det. 

I kommunernas översiktsplaner ska det även framgå hur man ska beakta de värden 

som finns utpekade i olika riksintressen, där Riksintresse Friluftsliv är ett exempel. 
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Riksintressen för bevarande är viktiga för att säkerställa grön infrastruktur. 

Utöver den fysiska planeringen har kommunerna stor betydelse för var och hur fri-

luftsliv kan bedrivas i kommunen. Ofta finns särskilda friluftsområden, parker och 

tätortsnära områden utpekade där olika former av friluftsliv kan bedrivas. Kommu-

nerna sköter själva eller överlåter skötsel till kommunala bolag och ideella före-

ningar för att tillgodose friluftslivets behov. 
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Sätten att tillgodose friluftslivet ser väldigt olika ut mellan olika kommuner bero-

ende på vilka resurser och den viljeinriktning som finns.   

 

1.3.5 Regionens ansvar 

Folkhälsoarbetet i regionen/länet leds av Västra Götalandsregionen, där idrott, mot-

ion och friluftsliv framhålls som viktiga faktorer. Regionen stödjer många utveckl-

ingsprojekt där ledutveckling är ett exempel. Regionen ger också uppdrag för att 

kartlägga viktiga platser för friluftslivet längs kusten. Regionen ansvarar också för 

den tillgänglighetsdatabas som finns på deras hemsida. 

 

1.3.6 Skogsstyrelsens ansvar 

Skogsstyrelsens uppdrag är bland annat att värna skogens sociala värden för rekre-

ation, friluftsliv, folkhälsa och turism. 

Skogsstyrelsen ansvarar för miljömålet ”Levande skogar”. Tillsammans med Na-

turvårdsverket ansvarar de för att följa upp delmålet ”Tillgång till natur för frilufts-

liv inom friluftspolitiken”. 

Vidare arbetar myndigheten för att uppmärksamma och stärka skogens värde för 

rekreation, friluftsliv, folkhälsa och naturturism. De ska verka för att skogar med 

höga sociala värden ska få en skötsel så att natur- och kulturmiljövärden liksom 

möjligheterna till rekreation bevaras och utvecklas långsiktigt. 

De ska främja dialog mellan markägare och nyttjare för att minimera konflikter 

mellan olika intressen. Skogsstyrelsen ger också råd kring sociala värden och arbe-

tar med frågan inom ramen för Skogen i skolan. I skogar med höga sociala värden 

kan kommunen eller Skogsstyrelsen teckna naturvårdsavtal med markägaren. 

Figuren visar länet med dess kommuner och i vilken omfattning respektive kommun väger in 
friluftsmålen i översiktsplanerna. Källa: ”Friluftsliv i översiktsplaner”, Simon Rasmusson 2017. 

Lägre

Högre

49



 

– 7 – 

1.3.7. Föreningslivet 

Sverige har en lång tradition av föreningsliv för olika intressegrupper och som vilar 

på demokratiska principer. Stor del av föreningarnas arbete bygger på frivillighet 

och det ideella arbetet är oftast en förutsättning för deras verksamheter. 

1.4  Mål som berör friluftslivet 

1.4.1 De tio friluftsmålen 

Sedan 2012 finns det tio friluftslivmål framtagna inom friluftslivspolitiken. Målen 

gäller fram till 2020.  

 
Ansvaret för att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan flera myn-

digheter. Naturvårdsverket har ansvaret att samordna det nationella friluftslivsar-

betet mellan olika myndigheter, detta sker bland annat via Myndighetsnätverket för 

friluftsliv.  

 

På regional nivå ansvarar länsstyrelserna i respektive län för att samordna arbetet 

med friluftslivsmålen. 2015 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med övriga 

berörda myndigheter en uppföljning av friluftslivspolitikens mål. ”Friluftsliv för alla 

- Uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken.”1 

1.4.2. Allemansrätten och äganderätten 

Att kort beskriva allemansrätten vs äganderätten är komplext och istället för att 

återge det här hänvisas till ”Allemansrätten” – vad säger lagen, Bertil Bengtsson. 

ISBN 91-620-8161-6. Den kan beställas på Naturvårdsverkets hemsida. 

1.4.3. Lagar och konventioner 

Det finns flera olika lagar och konventioner, gällande till exempel diskriminering, 

barnperspektivet och jämställdhet som samtliga organisationer och myndigheter 

måste förhålla sig till i sin verksamhet.  

1.4.4. Agenda 2030 

Friluftsliv anknyter till flera av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 

2030. Friluftsliv är en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa (mål 3 

om God hälsa och välbefinnande) och tillgången till gröna miljöer uppmärksammas 

i mål 11 om Hållbara städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser 

och mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet med friluftsliv bidrar 

även till mål 4 God utbildning för alla, 5 Jämställdhet, 9 Hållbar industri, innovat-

ioner och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 12 Hållbar konsumtion och pro-

duktion samt 16 fredliga och inkluderande samhällen. 
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1.4.5. Miljökvalitetsmålen 

 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 

etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stads-

utveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genom-

förandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömå-

let ”God bebyggd miljö” är kanske det mål som friluftslivet har störst koppling till. 

1.4.6. Folkhälsomålen 

Våren 2018 beslutade regeringen om nya folkhälsomål, där bland annat behovet av 

tillgång till grönområden i tätorter och i skolmiljöer lyfts. Forskningen2 slår fast att 

vistelse i skog och mark är positivt för välbefinnandet och naturrekration på recept 

har börjat införas i vissa landsting eller regioner. Det övergripande målet för folk-

hälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nationella 

målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksam-

het som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan. 
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Karta som visar ostörda områden Västra Götalands län.  
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

1.4.7. Grön infrastruktur 

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till goda livsmiljöer för växter 

och djur och till människors välbefinnande. En fungerande grön infrastruktur är en 

förutsättning för friluftslivet och miljömålen. Handlingsplanen för grön infrastruk-

tur kan bidra med kunskapsunderlag som visar på landskapets potential för frilufts-

liv. Detta underlag kan utvecklas för att bevara och utveckla områden för friluftsliv 

som är tillgängliga och har hög kvalitet. 

Det regionala perspektivet ger en bättre överblick över var det finns möjligheter 

och utmaningar och hur de bäst kan utvecklas eller tas om hand. Arbetet 

med friluftsliv i grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka förståelsen för 

naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, hållbar regional tillväxt 

och landsbygdsutveckling. I nulägesbeskrivningen till handlingsplanen för grön in-

frastruktur sammanfattas de olika naturtypernas betydelse för friluftslivet och ges 

en överblick av grön infrastrukturs betydelse för friluftslivet. 

 

Det är viktigt att se friluftslivet i både ett lokalt och regionalt perspektiv. Ett 

friluftslivsområdes kvaliteter och potential för olika friluftslivsaktiviteter kan 

öka med områdets storlek och om det ingår i en sammanhängande regional helhet. 

Förutsättningarna för en varierad natur ökar och påverkan från omgivningen i form 

av till exempel buller kan då bli lägre. Samtidigt har det lokala friluftslivet mest be-

tydelse i människors vardag. 
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Områden med höga rekreationsvärden 2018.  
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

Flera av åtgärderna i handlingsplanen för friluftsliv har beröring med handlingspla-

nen för Grön infrastruktur och ingår som åtgärder även i den planen. Däremot tar 

handlingsplanen för friluftsliv ett vidare grepp. 

1.5  Friluftslivet i Västra Götalands län  

Förutsättningar 

Västra Götalands län är Sveriges femte största län och omfattar landskapen Bohus-

län, Dalsland och huvuddelen av Västergötland. Det består av 49 kommuner och 

har ca 1,7 miljoner invånare vilket gör det till landets näst största län sett till be-

folkningsmängd. Göteborg är största staden och har en folkmängd på ca 600 000 

följt av Borås med ca 110 000 och Trollhättan med ca 58 000. De minsta kommu-

nerna Gullspång och Dals-Ed har 5 300 respektive 4 800. I flertalet kommuner sker 

en befolkningstillväxt. Störst är ökningen i Göteborgsregionen men även Bolle-

bygd och Strömstad. 

53



 

– 11 – 

Befolkningen är ojämnt fördelad 

över Västra Götalands yta. Cirka 

hälften av invånarna bor i Göteborgs-

regionen och i övrigt är befolkningen 

i huvudsak koncentererad till områ-

dena kring Borås, Skövde, Trestad. 

Befolkningstätheten i länet är 72 in-

vånare per kvadratkilometer (km2). 

Göteborg har högst täthet med ca 

1300 invånare per km2 och Dals-Ed 

lägst med knappt sju invånare 

perkm2. Den genomsnittliga befolk-

ningstätheten i Sverige är 25 

inv./km2.. I Stockholms län och i 

Skåne län bor 360 respektive 124 

inv. /km2. 

 

 

Förutsättningarna för människor att ägna sig åt friluftsliv i länet får anses goda men 

kan se väldigt olika ut beroende på var i länet man bor. I Göteborgsregionen är av 

förklarliga skäl trycket större på de grönområden som finns eftersom andelen grön-

yta per person är lägre här jämfört med i glesbygdskommunerna. Utmed västkusten 

är besökstrycket väldigt stort under en kort men intensiv period under sommaren. 

Under sommarhalvåret kan en kommun som Lysekil öka antalet boende med upp 

till 70 % då många hus används för delårsboende.  

I helåkersbygd som Varaslätten och andra områden är man som friluftsidkare hän-

visad till vissa områden som inte alltid ligger i närheten av tätorten som kanske 

omges av åkrar. 

 
Grönyta per person i tätorter år 2015 efter tätorternas befolkningsmässiga storleksklasser.  
Källa: Rådet för Hållbara städer. 

  

Befolkningstäthet, invånare per kvadratkilometer. 
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Framtidsperspektiv 

Länets varierade geografi och en ojämnt fördelad befolkningstäthet ger olika förut-

sättningar för människor att bedriva friluftsliv och typ av friluftsliv, beroende på 

var man bor. Utmaningarna för kommunerna är att tillgodose bostadsbyggandet 

samtidigt som man ska värna de viktiga tätortsnära park- och naturområdena 

https://intranet.lansstyrelsen.se/vastragotaland/för friluftslivet. I små kommuner 

kan bristande resurser begränsa möjligheten att tillgängliggöra områden för frilufts-

liv. 

Människors olika förutsättningar att bedriva friluftsliv beror också på en rad andra 

faktorer, av mer strukturell karaktär. Det kan handla om att möjligheterna ser olika 

ut sett till kön, klass och etnicitet, men också utifrån funktionsvariation. Möjlighet-

erna att bedriva friluftsliv är stora för vissa, men små för andra, det beror inte så 

mycket på befolkningstäthet. Kanske är det istället så att befolkningstäthet gynnar 

friluftslivet, i Göteborgsområdet kan en till exempel åka kollektivt till friluftsområ-

den i en större utsträckning än i delar av länet där kollektivtrafiken är sämre. Vissa 

typer av friluftsliv är definitivt enklare att bedriva i regionala centra än i andra de-

lar. Det kan till exempel handla om att det finns fler preparerade konstsnöspår, fler 

mountainbikeslingor eller fler uthyrare av utrustning. 

 

 
Tätorter i Västra Götalands län. 
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 
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Vattenområden i Västra Götalands län av betydelse för fisket. 
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

 

 
 
Grönyta fördelad på ägarkategorier 2015 Sverige som helhet. Källa SCB. 

 

 

 

I nästa avsnitt beskrivs de olika friluftsmålen. Till dem har Naturvårdsverket gjort preciseringar som också tagits med. 

Under rubriken ”Förslag till åtgärder” finns alla de förslag som kommit fram i möten med kommuner och föreningar. 

De är alltså resultatet av de träffar Länsstyrelsen haft med kommuner och föreningar och ska inte tolkas som Länssty-

relsens ståndpunkter. 
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2 Friluftsmålen 

2.1 Tillgänglig natur för alla 
Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturland-

skapet. Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden exi-

sterar och deras föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Att känna sig väl-

kommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden ska 

användas. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1.Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är tillgodosedd inom långsiktig 

samhällsplanering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, kommunikation, 

information, vägledning och kunskapsspridning  

2. Utpekade områden med god tillgänglighet är kända, används och uppskattas av 

besökare 

3. Attraktivt och tillgängligt natur- och kulturlandskap medverkar till ökad använd-

ning, bättre hälsa och livskvalitet. 

4. Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning ökar 

kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen och 
myndigheter  

Ideella 
organi-
sationer 

Digital information om var och hur friluftsliv 

kan bedrivas. 
X X X X 

Ta fram kommunala friluftsplaner. X    

Infodag om verktyg för att ta fram kommu-

nala friluftsplaner. 
X X   

Informera allmänheten om vad som gäller för 

mountainbike och elcykel. 
X X X  

Skylta upp från busshållplats till vandringsled 

eller naturområde så att man kan åka kollek-

tivt. 

X  X  

Kvalitetssäkring av anordningar och info i re-

spektive naturreservat. 
X X   

Ta fram friluftskarta som visar stigar för 

vandring, cykling, ridning mm. 
X X X  

Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i 
skyddade områden. 

X X   

Erbjuda utlåning av friluftsutrustning. X   X 

Ta fram strategi för säkring av tysta områ-
den. 

X X   
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2.2  Starkt engagemang och samverkan 
Stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet sätter individens personliga val 

och engagemang i centrum. Länsstyrelserna och kommunerna har en viktig roll i 

genomförandet och i den lokala förankringen av friluftslivsarbetet. Länsstyrelserna 

har genom särskilda medel anställt friluftssamordnare och väglett kommunerna i 

högre grad. De ideella organisationernas engagemang är avgörande för att kunna 

erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd eller liknande ökar 

kontinuerligt. 

2. Länsstyrelserna eller någon annan regional huvudman samordnar arbetet 

med friluftsliv regionalt och vägleder kommunerna. 

3. Det finns ett etablerat nätverk för friluftsliv mellan statliga myndigheter 

och myndigheterna samverkar med de ideella friluftsorganisationerna, de 

kommersiella aktörerna, kommunerna och markägarna i syfte att tillgäng-

liggöra svenskt natur- och kulturlandskap. 

4. Människors utevistelse i natur- och kulturlandskapet ökar. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Bilda lokala friluftsråd i kommunerna med före-
ningar, m fl. 

X   X 

Barnkonventionen har blivit lag 2020. Få in de 
aspekterna i den praktiska verksamheten. 

X X X X 

Förbättra samarbetet mellan kommunala för-
valtningar - dela kunskap, gemensam planering 
och ta tillvara olika kompetensområden. 

X    

Tillsätt en friluftssamordnare i varje kommun. X    

Förankra föreliggande regionala friluftsplanen.  X X  

Förtydliga ansvaret för vem/vilka som ansvarar 
för friluftsfrågorna i kommunen. 

X    

Bilda en intern samordningsgrupp på kommu-
nen för friluftsfrågor. 

X    

Utse coach/bollplank att testa idéer mot när ny-
satsningar görs. 

X X   

Ha medborgardialoger t. ex. med elevråd, 
pensionärsforum, familjecentral, föreningsråd. 

X   X 

Samverka med grannkommunerna och med 
föreningar/organisationer. 

X   X 

Naturum samverkar med grannkommunerna 
och med föreningar/organisationer. 

X X  X 

Föreningar kan vara en resurs för att kunna 
driva olika friluftsanläggningar. 

X   X 

Hitta former för bra relationer med privata mar-
kägare. 

X X X X 

Förtydliga ansvaret mellan stat och kommun. X X   
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Kartlägg/beskriv konflikter för vidare hantering. X X X  

Anordna gemensamma aktiviteter/platser där 
man kan mötas för människor som normalt inte 
engagerar sig. 

X X  X 

Starta konkreta avgränsade projekt för t.ex. ut-
formning av en park. 

X   X 

God medverkan i Friluftslivets år 2021. X X X X 

Anordna temadagar och regional tankesmedja 
för entreprenörer för yrkesverksamma inom fri-
luftsutveckling i länet.  

 X   

Lyfta och sprida information via mejl och digi-
tala plattformer om goda exempel 

 X   

Bilda promenadgrupper för att få människor att 
pröva på friluftsliv. Marknadsför på t.ex. Fa-
cebook. 

X  X X 

Bilda medborgarråd eller lokalt friluftsråd i kom-
munen.  

X    

 

2.3  Allemansrätten 
Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som grund. Vik-

tiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet, markä-

gare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. De regler och den tillsyn som förtydligar allemansrätten tillämpas effektivt. 

Syftet är att allemansrätten ska vara fortsatt stark. 

 

2. Allmänhetens, markägares, föreningars, företags och myndigheters kun-

skap om allemansrätten och dess möjligheter och begränsningar är god. 

 

3. Dialog med bland annat intresseorganisationer, markägare, företag och 

myndigheter om allemansrätten genomförs för att öka kunskapen, ge större 

förståelse och finna lösningsmodeller om intressemotsättningar eller kon-

flikter uppstår när det gäller allemansrättsrelaterade frågor. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella orga-
nisationer 

Integration: Gemensamma lokala projekt, bjuda 
in till informationsträffar/aktiviteter om alle-
mansrätten. 

X  X X 

Informera och förklara friluftskunskap: (eldning, 
toa, skräphantering mm). 

X X  X 

Allemansrätten – i skolor och via studieförbund. X   X 
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2.4  Tillgång till natur för friluftsliv 
Tillgång till natur för friluftsliv innebär att friluftslivets behov säkerställs genom 

hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

Tre grundläggande förutsättningar är nödvändiga för friluftsliv: tillgång, tillgäng-

lighet och kvalitet. Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög 

kvalitet har störst möjligheter att främja friluftsliv i vardagen. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv 

som är kända och kartlagda med värdebeskrivningar ökar. 

2. Andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och 

kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och 

uppdateras kontinuerligt. 

3. Friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap sä-

kerställs genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

4. Modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan olika intressen är eta-

blerade. 

 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Friluftsplaner behöver kopplas ihop med andra 
planer, till exempel folkhälsomålen, Agenda 
2030, grön infrastruktur och miljömålen. När 
mål formuleras i planen bör de kunna relatera 
till de andra målen. 

X X X  

Synliggör natur- och friluftsområden i tä-
tortsnära natur. Det finns mycket att göra på 
hemmaplan. Alla har inte råd att åka iväg. 

X X X X 

Skapa dialogformer mellan markägare och nytt-
jare.  

X  X X 

Utforma förslag till nyttjanderätts-/ arrendeavtal. 
Ta hjälp av LRF, jordägarna m fl. 

  X X 

Ta fram verktyg som säkrar marktillgång för ut-
pekade områden för friluftsliv som till ex. är re-
dovisade i ÖP. 

X    

Samhället kan behöva betala intrångsersättning 
som kompensation för intrång som görs för att 
säkra friluftslivet i ett område. 

X X   

Skapa samarbete med Västtrafik för att kunna 
nå grönområden och naturreservat med kollek-
tivtrafik. 

X X X  
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2.5  Attraktiv tätortsnära natur 
Attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till natur i och i när-

heten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära 

landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Tillgången till sådant tätortsnära natur- och kulturlandskap som är attrak-

tivt för friluftslivet ökar genom bevarande, utveckling och nyskapande. 

2. Nåbarheten till och inom tätortsnära natur- och kulturlandskap ökar genom 

vägar, stigar, vandringsleder, cykelvägar, ridvägar och kollektivtrafik samt 

genom information om dessa möjligheter. 

3. Andelen av det tätortsnära natur- och kulturlandskapets kvaliteter och upp-

levelsevärden som är bevarade och utvecklas genom strategisk planering, 

förvaltning, dialog och skötsel ökar kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Kartläggning av användarmönster. Var bed-
rivs och vilken form har friluftslivet i olika om-
råden. 

X  X  

Undersöka tillgången på tätortsnära natur i 
kommunerna. 

X    

Kartläggning av infrastrukturer i länet för fri-
luftslivet.  

X    

Utnyttja arbetsmarknadsåtgärder. Kan vara 
en resurs för att anlägga stigar mm. (natur-
nära jobb) 

X X X  

Se till att vandrings- och cykelleder under-
hålls, röjs och märks upp. 

X X X  

Tillämpa erfarenheter som presenteras i Reg-
ional handlingsplan för grön infrastruktur i den 
kommunala planeringen. 

X    

Sammankoppla vardagsnatur (små bostads-
nära ytor) med större friluftsområden genom 
att lägga stigar och gröna korridorer mellan 
dem. 

X    

Tillgodose att det finns gröna stråk för gång- 
och cykelvägar. 

X    

Avsätt naturmark och skogar som skolskogar 
nära skolorna. 

X    
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2.6  Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och turism 

bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en 

stark, hållbar utveckling och regional tillväxt 

 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på landsbygden, ut-

vecklar marknaden för natur- och kulturturism. 

2. Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat fram-

gångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnä-

ringens övriga aktörer och markägare. 

3. Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar 

en god tillgänglighet för turistnäringen och dess besökare. 

4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och 

markägare är etablerade och genomförs. 

5. Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar. 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myndig-
heter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Utnyttja investeringar för lokalbefolk-
ningens behov av anordningar för fri-
luftslivet så att de kan bidra till utveckl-
ing av naturturism.  

X X X  

Samarbeta med grannkommunerna 
när det gäller till exempel långa vand-
ringsleder. 

X  X  

Regional samordning av åtgärder som 
berör flera kommuner eller länsdelar. 

X  X  

Satsa på information och marknadsfö-
ring om inlandets skogsleder. 

X  X  

Säkra ekonomin för löpande skötsel 
innan man sätter igång med nya pro-
jekt. 

X X X  
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2.7  Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Skyddade områden är en resurs för friluftslivet och handlar om att naturområden 

ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Alla nya beslut om naturreservat eller nationalparker har föreskrifter som 

inte är onödigt ingripande när det gäller friluftsliv och organiserad verk-

samhet.  

2. Skyddade områden, som är utsedda som särskilt besöksintressanta, har fö-

reskrifter och skötselplaner som uppdaterats när det gäller friluftsliv och 

organiserad verksamhet. 

3. Riktlinjer och metoder för zonering som planeringsverktyg för friluftsliv 

inom skyddade områden finns och används i samtliga län samt i kommuner 

med lämpliga områden. 

4. Antalet skyddade områden vars syfte är att främja friluftsliv ökar kontinu-

erligt. 

5. Områden som skyddas utan stöd av miljöbalken eller på frivillig väg och 

som bedöms ha betydelse för friluftslivet bör i dialog med berörda markä-

gare uppmärksammas. 

 

Karta som visar skyddade områden. Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur. 
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Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Bilda nya naturreservat för friluftslivet. X X   

Utse kontaktpersoner i kommun respektive 
länsstyrelse för i dialog angående naturreser-
vat. 

X X   

Framhåll och marknadsför kommunens fri-
luftsområden. Kommer i skymundan för natur-
reservaten. 

X    

Fokusera på vattnets betydelse för friluftslivet 
och säkerställ att det alltid finns tillräckligt 
bred passage utmed vattnet för allmänheten 
vid bebyggelse.  

X X X  

Ge friluftsfrågorna stor vikt i ÖP-arbetet.  X    

Samordna GIS-arbetet med information och 
attribut. 

X X   

Kartlägg, skydda och informera om tysta om-
råden som underlag i kommunernas planar-
bete. 

X    

Säkerställ de friluftsområden, utanför detalj-
plan, som är välbesökta men som idag sak-
nar långsiktigt skydd.   

X    

Bedriv aktiv tillsyn för att få bort privata an-
läggningar, exempelvis bryggdäck som hind-
rar allemansrättslig tillgång till stranden. 

X X   

Översyn av föreskrifter för allmänheten i na-
turreservaten för att möjliggöra eller reglera 
friluftslivet. 

X X   

Sociala anordningar i reservaten ska läggas 
in på länsstyrelsens webb om naturreservat. 
 

X X   
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2.8  Ett rikt friluftsliv i skolan 
Ett rikt friluftsliv i skolan innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och 

motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och 

hållbar utveckling enligt styrande dokument. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse. 

2. Får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling 

3. Att hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång till ett 

rikt friluftsliv. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och andra 
myndigheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Avsätt och bevara naturmark och skog som 
skolskogar. 

X    

Gynna biologisk mångfald på olika sätt i 
skolskogen med pedagogiska exempel. 

X    

Pedagogiska naturstigar för barn. X    

Bevara tätortsnära naturområden som kan 
nyttjas av skolorna. 

X    

Introducera friluftslivet som ämne i förskolor 
och skolor. 

X X   

Anordna friluftsdagar. X    

Nyttja naturen för utomhuspedagogik inom 
flera ämnesområden. 

X X   

Utbildning för skolpedagoger. X X X X 

Fortsatt utveckling av Skogsstyrelsens sats-
ning ”Skogen i skolan”. 

  X  
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2.9  Friluftsliv för god folkhälsa 
Friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att männi-

skor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. 

Samhället står inför en rad utmaningar kopplade till våra levnadsvanor och livsstil, 

till exempel har stillasittande och psykisk ohälsa ökat. Friluftslivet kan utgöra en 

viktig resurs i folkhälsoarbetet. Naturvistelse har flera positiva hälsoeffekter, såväl 

fysiskt som psykiskt och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, 

rekreation och återhämtning.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Genomförandet av effektiva insatser följs upp i kommuner. Det följs också 

upp hur samverkan mellan kommuner, landsting och den ideella sektorn 

skapar förutsättningar för fler människor att bli eller förbli fysiskt aktiva 

genom friluftsliv.  

2. Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer 

och hälsa etableras. 

3. Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva metoder 

och insatser som främjar vistelser i friluftsmiljöer och hälsa. Dessa sprids 

till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer. 

4. Antalet kommuner som uppnår kriterierna fastställda för Sveriges frilufts-

kommun ökar. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisationer 

Uppföljning av Regionens och kommunernas 
folkhälsoarbete beträffande friluftsliv 

X  X  

Friskvårdsprojekt ledda av ideella organisat-
ioner 

   X 

Verka för FAR, (fysisk aktivitet på recept) får 
ökad kännedom och tillämpning. 

  X  

  

Foto: Sofie Bernhardsson 
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2.10 God kunskap om friluftslivet 
God kunskap om friluftslivet innebär att det bör finnas etablerad forskning och sta-

tistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångveten-

skapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets 

aktörer. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar ämnets bredd, 

skapar bra möjligheter till finansiering och utveckling. En nationell nät-

verksorganisation är etablerad, angelägna forskningsområden är identifie-

rade och en nationell forskarskola är inrättad. Forskning om friluftsliv upp-

fattas som en attraktiv karriärväg och svensk friluftsforskning står sig väl 

internationellt. 

2. Statistik om friluftslivet finns och är utformad för att motsvara samhällets 

behov. Statistiska centralbyråns ULF-undersökning (undersökning om lev-

nadsförhållanden) och myndigheternas statistikinsamling har utvecklats för 

att passa de nya friluftslivspolitiska ambitionerna. 

3. Berörda myndigheter, organisationer, markägare, kommuner och företag 

har god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utform-

ning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism omfattande hela fri-

luftslivspolitikens bredd. 

4. Forskningsresultat och statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och 

sätts in i ett större sammanhang. 

 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Besöksenkäter, räkning och intervjuer 

i naturreservaten.  
X X   

Intervjuundersökningar om männi-
skors friluftsvanor. 

 X   

Bistå och följ Mistraprogrammet ”Sport 
& Outdoors” via GU. 

X X X X 

Besöksräkning i friluftsområden X X   

Uppföljning av Regionens satsning på 
ledutveckling. 

  X  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/21 

§ 4 Beslut om yttrande samråd Detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. 
Ekedalen, Tidaholms kommun 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
yttrande om Detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. Ekedalen, Tidaholms 
kommun, Västra Götalands län utan erinran. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av villatomter samt att 
omgivande bebyggelse planläggs i enhet med övrig bebyggelse i Ekedalen.  
Planens intentioner överensstämmer med gällande översiktsplan. 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
Samrådstiden är från den 1 februari till och med den 22 februari 2021. 
 
Planförslaget möjliggör 7 stycken nya villatomter i ett ca 2.1 ha stort område, 
beläget i norra delen av Ekedalen. Ett naturområde i nordöstra delen av 
planområdet tillskapas. Området är idag obebyggt, består av skogsmark och 
gränsar till villabebyggelse. Bedömningen är att planen inte berör skyddade 
områden enligt 7 kap miljöbalken, eller andra värdefulla regionala och lokala 
naturvärden. En fornlämning finns i form av en vägsten utanför planområdet 
väster om Övertorpsvägen. Fornlämningen påverkar dock inte planområdet. 
 
Föreliggande detaljplan bedöms inte ha någon direkt påverkan på kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
yttrande om Detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. Ekedalen, Tidaholms 
kommun, Västra Götalands län utan erinran. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande över Detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. 

Ekedalen, Tidaholms kommun, Västra Götalands län”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2021-02-01. 

 Missivbrev Samråd Detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. 
 Plankarta Älvstorp samråd. 
 Planbeskrivning samråd Älvstorp 1:45 m fl. 
 Behovsbedömning Älvstorp 1:45. 
 PM Geoteknik Ekedalen 1:45 Tidaholm.
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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 
2021-02-01 
 
Ärendenummer 
2021/21 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Yttrande över Detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. Ekedalen, 
Tidaholms kommun, Västra Götalands län 
 
Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av villatomter samt att 
omgivande bebyggelse planläggs i enhet med övrig bebyggelse i Ekedalen.  
Planens intentioner överensstämmer med gällande översiktsplan. 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
Samrådstiden är från den 1 februari till och med den 22 februari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Missivbrev Samråd Detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. 
 Plankarta Älvstorp samråd. 
 Planbeskrivning samråd Älvstorp 1:45 m fl. 
 Behovsbedömning Älvstorp 1:45. 
 PM Geoteknik Ekedalen 1:45 Tidaholm. 

 
Utredning 
Planförslaget möjliggör 7 stycken nya villatomter i ett ca 2.1 ha stort område, 
beläget i norra delen av Ekedalen. Ett naturområde i nordöstra delen av 
planområdet tillskapas. Området är idag obebyggt, består av skogsmark och 
gränsar till villabebyggelse. Bedömningen är att planen inte berör skyddade 
områden enligt 7 kap miljöbalken, eller andra värdefulla regionala och lokala 
naturvärden. En fornlämning finns i form av en vägsten utanför planområdet 
väster om Övertorpsvägen. Fornlämningen påverkar dock inte planområdet. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Föreliggande detaljplan bedöms inte ha någon direkt påverkan på kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Detaljplan 
för Älvstorp 1:45 m.fl. Ekedalen, Tidaholms kommun, Västra Götalands 
län utan erinran. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |     
E-post: miljo.bygg@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Missivbrev 
 

SAMRÅD 
 

Detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. Ekedalen, Tidaholms 
kommun. 
 
Ni bjuds in till samråd som berör Älvstorp 1:45 och 1:79 

vilka föreslås planläggas för att möjliggöra nya bostäder.  
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av 

villatomter samt att omgivande bebyggelse planläggs i 

enhet med övrig bebyggelse i Ekedalens.  

Planens intentioner överensstämmer med gällande 

översiktsplan. Detaljplanen upprättas med 

standardförfarande enligt PBL 2010:900. 
 

Samrådstiden är från den 1 februari till och den 22 

februari 2021. 
 

Förslag till ändring av detaljplan sänds ut till berörda 

sakägare/till er och finns utställda i Stadsbiblioteket samt 

på kommunens webbplats: www.tidaholm.se (Bygga, bo, 

miljö & trafik → Samhällsplanering). 
 

De personer som inte framfört skriftliga synpunkter senast 

den 22 februari 2021 kan förlora rätten att senare 

överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

 

Eventuella synpunkter skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 Tidaholm, eller via    

e-post till samhallsbyggnad@tidaholm.se. 
 

Information lämnas av planarkitekt 0502-60 60 93 eller 

enhetschef, Hållbar utveckling 0502-60 60 98 

 

 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
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SBN 2019/964

Datum:
°

Samhällsbyggnadsavdelningen

Älvstorp 1:45 mfl.

1:1 000
2021-01-05

Skala A2

Höjdsystem: RH2000
Koordinatsystem: SWEREF99 13 30

Detaljplan för 
0 25 50 75 10012,5

Meter

GRUNDKARTA
Byggnader

Tidaholms kommun

Antagen 202X-XX-XX
Laga kraft 202X-XX-XX

Samrådshandling, upprättad 2020-12-01

Körbana linje

Fastighetsgräns

Häck/staketq q [! Elanordning, 
belysningspunkt

Markkantlinje

ÖVERSIKTSKARTA

Servitut yta

Elanordning, Skåp

Markkantlinje, öppen mark S XXX
Ledningsrätt

Byggnad offentlig

Ledningsrätt text
Madeleine Turén Liljedahl                           Peter Lann
Planarkitekt                                                 Enhetschef

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR
Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR1
Marken är avsedd för dagvattenhantering, fördröjning och rening av dagvatten,,
PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VÄG Väg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

Utformning
GC Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

hinder
Farthinder av typen hinder med syfte att förhindra genomfart., PBL 4 kap. 5 § 1 st
2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)7,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 25,0% Största exploateringsgrad är 25 % av fastighetsarean., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

G18,0-45,0
Takvinkeln får vara mellan angivet värde och angivet värde i grader, PBL 4 kap.
11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggnader ska sammanbyggas i fastighetsgräns alternativt placeras minst

4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnader, carport och garage ska
sammanbyggas i fastighetsgräns alternativt placeras minst 1,5 meter från
fastighetsgräns. Garage/carport ska ha portfasad placerad minst 6 meter från
allmän gata., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd
m1 Bostadsbyggnaders grundläggning ska uppföras med radonskyddat utförande.,

PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap.
6 §

ILLUSTRATIONER
Illustrationslinje - Heldragen
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SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  2/22 
 

 

 

SAMMANFATTNING 

 Planförslaget möjliggör 7 stycken nya villatomter i ett ca 2.1 ha stort 

område, beläget i norra delen av Ekedalen.  

 Planförslaget tillåter att ny bebyggelse får uppföras i 1-2 våningar. De tre 

befintliga villatomter belägna inom planområdet planläggs också. Ett 

naturområde i nordöstra delen av planområdet tillskapas. 

 Området där de nya tomterna ska tillskapas är idag obebyggt, sluttar åt öst, 

består av skogsmark och gränsar till villabebyggelse i väst, norr och i 

söder. 

 Infart till de nya fastigheterna kommer att ske i förlängning av 

Älvstorpsvägen. 

Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
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HANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser samt 
denna plan- och genomförandebeskrivning 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsavdelningen. 

Bilagor: 
1. Behovsbedömning i form av checklista 

2. Geoteknisk undersökning, BGAB, 2013-04-15 

Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden som 
ska vara allmän platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. Plankartan 
anger även hur bebyggelsen får utformas och utgör underlag vid bygglovgivning. 

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning vid 
bygglovgivning och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 

INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

En detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. i Ekedalens tätort syftar till att öka 

kommunens beredskap för att erbjuda villatomter. 

Planen syftar även till att planlägga befintlig bebyggelse inom planområdet. 
Planområdet är inte detaljplanelagd sedan tidigare. Dock tangerar en byggnadsplan 
den södra delen av planområdet. Byggnadsplanen antogs 1969.  
Området har inget särskilt skyddsvärt naturvärde.  

Bebyggelse 

Det finns ingen bebyggelse på fastigheten Älvstorp 1:45. Möjligheten att bebygga 

området med villor för 6 familjer tillskapas. Inom planområdet finns det tre 

villatomter uppförda som ett- och tvåvåningshus med träfasad och sadeltak med 

kupade takpannor. Dessa hus är byggda tidigt 1900-tal, mitten på 1900-talet samt 

tidigt 2000-tal.  

Bakgrund 

Tidaholms kommuns befolkningstillväxt har skapat en större efterfrågan på 

bostäder. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad i norra delen av Ekedalens tätort 

vilket följer intentionerna i översiktsplanen.  

Tidplan 

Samråd januari 2021 

Granskning mars 2021 

Antagande april 2021 

Laga kraft maj 2021 
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PLANDATA 

Planområdet är beläget cirka 100 meter öster om Ekedalens skola i norra delen av 

Ekedalen. Planområdet omgivet av skogsmark i norr och öst och gränsar till ett 

villaområde i söder. Detaljplanen ger förutsättningar att tillskapa sju villatomter 

vilka kommer att ansluta till ett område med sammanhållen bebyggelse. 

Planområdes närhet till naturområden samt en F-6 skola i tätorten gör området 

lämpligt för barnfamiljer. 

Planområdet omfattar cirka 2,2 hektar varav cirka 1,6 hektar blir kvartersmark för 

nya tomter.  

All obebyggd mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun. Bebyggda 
tomter är i privat ägo. Närmare bestämt är fastigheterna Älvstorp 1:10, 1:21 samt 
1:63 är i privat ägo och fastigheterna Älvstorp 1:45, 1:58, samt 1:74 ägs av 
Tidaholms kommun. Övertorpsvägen har fastighetsbeteckning Älvstorp S:1 och 
är i Trafikverkets regi.  
Exploateringsområdet utgörs av ungskog som kommer att tas bort undantaget 

från en fem meter bred remsa i väster mot fastigheten Älvstorp 1:10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orienteringskarta med plan- och exploateringsområden i Ekedalen. 
 

 
 
Remsa med vegetation som sparas mellan befintlig villatomt och nya villatomter. 

 

Planområdet 
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Vid utarbetande av planförslaget har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort 

lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen samt bedömt att förslaget är 

förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser i 3 och 4 

kap. miljöbalken. Se bilaga 1. 

3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken avser grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall 

användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 

beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  

Enligt miljöbalkens 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 

behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk.  

De föreslagna bostäderna ligger placerade med gångavstånd till skola, arbetsplats 

och kollektivtrafiknoder. Planförslaget bygger vidare på befintlig samhällsstruktur, 

tar inte jordbruksmark i anspråk och inskränker ej heller på något aktivt 

skogsbruksområde. Därmed bedöms markens värde som användning för bostäder 

överstiga markens värde som jordbruksmark. 

Med motiveringen ovan samt ställningstagande i behovsbedömningen anser 

kommunen att de åtgärder planen medger är förenliga med en ur allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 

miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.  

Området innefattas inte av några kända riksintressen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktsplan  

I den översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktigen 1991-06-17 föreslås att 

utbyggnad av Ekedalens tätort skall ske i öster. Denna plan är i enlighet med 

intentionerna i översiktsplanen. I den nya översiktsplanen som snart kommer att 

antas, anges att utveckling av bostadsbebyggelse utanför centralorten ska 

Ekedalen och Madängsholm prioriteras.  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutade den 2012-04-23 § 47 att bifalla motionen om att 

Tidaholms kommun ska erbjuda byggnadstomter i Ekedalen. Miljö- och 

byggnadsnämnden fick i uppdrag att upprätta en detaljplan för området A-B, öster 

om Ekedalens skola, som medger tre till fyra småhustomter. Miljö- och 

byggnadsnämnden i sitt yttrande angående motionen redovisar att området C som 

utgör resterna av ”Pettra Skog” har ett högt socialt och pedagogiskt värde för 

förskolans verksamhet.  

I en tidigare ställningstagande 1989-12-18 § 235 hade kommunfullmäktige beslutat 

att utöva sin förköpsrätt beträffande fastigheten Älvstorp 1:45. Som det framförs i 

byggnadsnämndens yttrande angående förköpsärendet (1989-12-11 § 260) hade 

kommunen haft i avsikt att reservera området (Älvstorp 1:45) för framtida 

utvecklingar tillsammans med omgivande områden. 

Miljö- och byggnadsnämnden upprättade två förslag till detaljplanen med tre och 

fyra tomter. Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-02 § 158 uttala att detaljplanen 

ska utformas utifrån förslaget om tre tomter. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-05-06 § 104 att köpa del av fastighet 

Älvstorp 1:79 enligt upprättad karta för att möjliggöra planläggning av ytterligare 

tre villatomter i Ekedalen.  

 

Gällande detaljplan 

Planområdet är inte detaljplanelagt idag. En smal remsa om cirka 5 meter i södra 

delen av planområdet ingår dock i en byggnadsplan för Ekedalens tätort 

(beslutdatum: 1969-03-14). Enligt den gällande planen är ytan avsedd för allmän 

plats, park eller planteringar samt vägmark. Det finns inga fastställda 

bestämmelsegränser till park eller vägområdesgränser.  

I området söder om planområdet säger byggnadsplanen att husen får uppföras 

fristående i en våning. Tomterna finns bebyggas med högst en femtedel.  
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Gällande detaljplan antagen 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstorad del av detaljplan söder om aktuellt planområde. 
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PLANENS HANDLÄGGNING 

Planprocess 

Denna detaljplan sker med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen, PBL 

2010:900 5 kap. Planen handläggs enligt ett standardförfarande, med samråd och 

granskning innan ett beräknat antagande i samhällsbyggnadsnämnden maj 2021.  

 

 

Behovsbedömning 

Enligt 4 kap 34 §, andra stycket ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 

en detaljplan kan antas få betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsavdelningen 

har gjort bedömningen att planens genomförande inte får betydande 

miljöpåverkan, se bilaga 1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i yttrande 

2014-09-03 delat kommunens åsikt att en miljökonsekvensbeskrivning inte 

behöver upprättas.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

MARK OCH VEGETATION 

Marken inom planområdet görs huvudsakligen av skogsmark företrädesvis 

ungskog, se bilder på nästa sida.  

För att bevara naturmiljön kring befintliga tomter sparas en del mark mellan de 

tillkommande och de befintliga tomterna. Planbestämmelsen ”NATUR” är införd 

inom området för att bevara naturmiljön, en del växlighet och ett par större 

stenar.  

 
Större stenar i södra delen av planområdet. 

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGAKRAFT
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Vegetation inom planområde. 

 

GEOTEKNISKT FÖRHÅLLANDE 

I samband med att Älvstorp 1:45 har varit föremål för exploatering genomfördes 

2013 en geoteknisk undersökning. Se bilaga 2. Av undersökningen framgår det 

bland annat att det inte föreligger några stabilitetsproblem inom området.  

Marken är relativt plan inom exploateringsområdet. De avvägda nivåerna inom 

området varierade mellan +163,1 och +163,5. En större nivåskillnad (ca 1,8 m) 

finns mellan Älvstorp 1:45 och befintlig vägen (Älvstorpsvägen). 

Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord som vilar på för 

trycksondering fast botten– troligen morän, block eller berg. Ytskiktet har en 
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tjocklek som minst 0,3 m och upp till 0,5m som mest. Ytskiktet består av 

mullhaltig friktionsjord. Den underliggande friktionsjorden utgörs huvudsakligen 

av sand med inblandning av silt. Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, 

vilket kräver beaktande med avseende på schaktarbete.   

Inom området kan med fördel LOD genom infiltration anläggas. I de öppna 

provtaggningspunkterna påträffades inget vatten.  

Den underliggande friktionsjorden har ett varierande djup på 6,2 till 9,5 meter 

djup ner till berg. Friktionsjorden bedöms tillhöra till tjälfarlighetsklass 2.  Den 

förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som sättningsbenägen. 

En översiktlig geoteknisk undersökning har inte utförts i planområdets östra delar. 

Öster om det undersökta området bedöms markens egenskaper ha samma 

egenskaper och förutsättningar för markarbete och grundläggning.  

RADON 

Radonmätningen har utförts i två punkter. Marken klassas som normalradonmark 

vilket innebär att byggnader skall uppföras med radonskydd.  

FORNLÄMNINGAR 

En fornlämning finns i form av en vägsten utanför planområdet väster om 

Överstorpsvägen. Fornlämningen påverkar dock inte planområdets föreslagna 

exploateringar. 

 

 

 

 

     

Fo                                                       

Fornminne i form av vägsten väster om planområdet. 

BEBYGGELSEOMRÅDE 

Inom planområdet finns det tre villatomter uppförda som ett- och tvåvåningshus. 

Dessa hus är byggda 1953, 1918 och 2000-tal. 

Planerad bebyggelse 

Inom planområdet planeras sju stycken nya villatomter där friliggande bostadshus 

får uppföras till en byggnadshöjd om högst 7 meter. De föreslagna tomterna 

varierar i storlek mellan 1200–1600 kvm. Största byggnadsarea som planen 

medger är 25 % av fastighetsarea.  
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GATOR OCH TRAFIK 

Planområdet angörs från Älvstorpsvägen. För att mata trafiken till planområdet 

utförs en ny gata till en bredd av 7 meter vid nya tomter. 

KOLLEKTIVTRAFIK 

Det finns busshållplatser inom cirka 100 meter avstånd från planområdet som 

skapar goda förutsättningar att färdas med kollektivtrafik både till Tidaholm och 

till Skövde.  

GÅNG OCH CYKELVÄG 

I södra delen av planområdet finns en gångstig vilken brukar användas av 

skolbarn för att komma till Pettra Skog som är beläget sydväst om planområdet.  

 

PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER  

PLANBESTÄMMELSER 

Gata - en gata är en allmän plats som är avsedd för alla slags trafikslag som har sitt 

mål vid gatan, både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. En gata avgrenas från 

huvudnätet och ingår i lokalnätet med lägre framkomlighet och ofta många 

utfarter. Kommunen fattar beslut om bredd på körbanor/gång- och cykelvägar, 

separering av olika trafikslag, beläggning, farthinder, utfartsbegränsningar, 

plantering och belysning etc. Planen har avsatt en yta på cirka 1 500 kvadratmeter 

för gata. Planområdet angörs från Älvstorpsvägen. För att mata trafiken till 

planområdet utförs en ny gata till en bredd av 7 meter vid nya tomter.  

Natur – är en allmän plats och ett friväxande grönområde som inte kräver lika 

omfattande skötsel som parkmiljöer. Dessa områden sköts än enligt skötselplan 

eller genom visst begränsat underhåll. I planen planläggs den gamla banvallen som 

går i nord-sydlig riktning samt området där gångstigen som leder mot Pettra skog 

är belägen. Detta naturstråk avgränsar den befintliga bebyggelsen söder om 

planområdet mot det nya föreslagna bostadsområdet. 

Natur1, dagvattenhantering – naturytan är avsedd för att möjliggöra 

dagvattenfördröjning och minska översvämningsrisker för närliggande områden. 

Med hjälp av höjdsättning av marken leder man vattnet och låter större mängder 

vatten infiltreras vid till exempel stora skyfall.  

Väg – planen har med en liten bit av användningsbestämmelsen väg, vilken ska 

tillämpas för områden avsedda för trafik till, från och genom en ort samt mellan 

olika områden inom en ort. Övertorpsvägen är en av huvudlederna i Ekedalen. 

Bostäder - planen möjliggör att sju stycken nya villatomter där friliggande 

bostadshus uppförs till en byggnadshöjd om högst 7 meter. Planen medger även 
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rad-, par- och kedjehus. Planen har avsatt en yta på cirka 15 800 kvadratmeter för 

bostäder. Större lägenhetsbyggnader är inte tänkt att uppföras i området. 

Utfartsförbud - Planen reglerar att en körbar förbindelse inte får anordnas mellan 

kvartersmarken och vägen i planområdets västra delar. Detta för att begränsa 

antalet utfarter till Övertorpsvägen till de befintliga. Ytterligare in- och utfarter får 

inte tillkomma på Trafikverkets väg. 

Gång- och cykelväg – egenskapsbestämmelsen inom Natur innebär att ytan endast 

ska användas av gång- och cykeltrafik. Bil-, lastbil- och mopedtrafik är inte tillåten. 

Ytan kan dock behöva användas av de som sköter underhåll av naturmarken samt 

av räddningstjänstens bilar, polisbilar och ambulans. Planen har avsatt en yta på 

cirka 230 kvadratmeter för gång- och cykeltrafik som ska utgöra vägen in i Pettra 

skog samt binda samman bostadsområdet med ortens skola, arbete och övriga 

delar utanför planområdet. Det finns tydliga övergångställen på Överstorpsvägen 

som gör området tillgängligt. Idag finns inga separata cykelbanor till området.   

 
Bild på gångstig i södra delen av planområdet. 

hinder – mellan de bägge lokalgatorna i planområdet har en bestämmelse om 

hinder införts för att hindra genomfartstrafik. En ”P-formad” bilspärr är tänkt att 

uppföras på ytan. Det tänkta hindret/bommarna fungerar som utkörningsskydd 

och fartdämpare för cyklar och mopeder. Det finns olika varianter som är lätt 

öppningsbara. Hindret är tänkt att lätt kunna öppnas vid till exempel snöröjning. 

Se bild nedan. 

 
Foto som visar en typ av bilspärr. 
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Högsta byggnadshöjd - om 7 meter medger uppförande av tvåvåningshus. En 

byggnadshöjd om 7 meter ger förutsättningar att få en större boyta vid 

uppförande av sammanbyggda hus. Byggnadshöjd är avståndet mellan markens 

medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders 

lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Byggnadshöjden räknas från den 

medelnivå som marken har invid byggnaden. Se bild nedan.  

 
Illustration: Boken om lov, tillsyn och kontroll/Boverket 

e1 - Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 % vid 

byggnation av friliggande enbostadshus, radhus, parhus eller kedjehus. Vid 

uppförande av friliggande villor, enbostadshus kan tomterna komma att variera 

mellan 1200–1600 kvm. Största byggnadsarea som planen medger är 25 % av 

fastighetsarea 

Prickmark – marken får inte förses med byggnadsverk.  

Takvinkel - minsta och största tillåtna takvinkel på byggnader regleras till 18 

grader upptill max 45 grader. Enligt Boverkets allmänna råd om redovisning av 

reglering i detaljplan kan bestämmelsen om takvinkel kan bestämmelsen även 

betecknas o. 

p1 – bestämmelsen reglerar placering av huvudbyggnader. Dessa ska placeras 

minst 4 meter från fastighetsgräns alternativ sammanbyggas i fastighetsgräns. 

Komplementbyggnader, carport och garage ska placeras minst 1,5 meter från 

fastighetsgräns alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns. Garage/carport ska ha 

portfasad placerad minst 6 meter från allmän gata. 

m1 – bestämmelsen anger att bostadsbyggnader grundläggning ska uppföras med 

radonskyddat utförande.  

u1 – bestämmelsen reglerar läge och placering av markreservat för allmännyttiga 

ändamål såsom ledningar under jord. 

Illustrationslinje – linjerna visar föreslagen fastighetsgräns inom kvartersmark. 

Genomförandetiden för planen är 5 år. Genomförandetiden innebär att det finns 

en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden har gått ut 

fortsätter planen att gälla.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten  

Vatten- och spillvatten nätet är utbyggt till planområdets södra gräns. Ny 

bebyggelse ansluts till de befintliga ledningarna. 

Verksamhetsområdet för VA kommer att behöva utökas. 

Dagvatten 

Enligt den geotekniska undersökningen kan med fördel LOD genom infiltration 

anläggas inom området. Dagvatten infiltreras inom tomtmark. En ny ledning ska 

läggas under ny gata för att ansluta tomterna till det befintliga dagvattennätet. Se 

bild nedan. 

  
VA-ledningar i området.  

Elförsörjning 

En ny matarkabel till nya villor ansluts vid befintlig anslutningspunkt vid 

förskolan. Ett nytt kabelskåp med 6 nya serviser monteras i närheten av området. 

Anslutningskostnad för var fastighet betalas av fastighetsägaren. 

Brandposter 

  
Brandpost vid Övertorpsvägen. 

Brandpost 

 

 

 

 VA 
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 MILJÖBESKRIVNING/STÖRNINGAR 

Med stöd av behovsbedömningen (bilaga 1) bedöms planens genomförande inte 

generera betydande miljöpåverkan, varför någon miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) inte kommer att upprättas för området. Motivet är att verksamheter inom 

området inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan på miljö, hälsa eller med 

naturresurser. 

Behovsbedömning  

För samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande har en behovsbedömning med 

checklista bilaga 1, tagits fram. Utifrån behovsbedömningen har en värdering 

gjorts som finner att detaljplanens genomförande inte får betydande 

miljöpåverkan. Enligt bedömningen av checklistan i behovsbedömningen finner 

samhällsbyggnadsförvaltningen att planen inte berör skyddade områden enligt 7 

kap miljöbalken, eller andra värdefulla regional och lokala naturvärden. Planen 

påverkar inte miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten eller luft negativt.  

Närheten till Pettra skog, skola och busshållplatser gör området lämpligt för 

barnfamiljer och möjliggör arbetspendling med buss.    

Radon  

Marken klassas som normalradonmark vilket innebär att byggnaderna ska 

uppföras med radonskydd.  

Farligt gods 

Det finns ingen farligt godstransportled nära planområdet.  

Buller 

Trafiken till området är i ringa mängd och den tillkommande trafiken från de nya 

bostäderna kommer påverka trafikintensiteten i mindre omfattning. Den största 

märkbara förändringen avseende trafik kommer att vara hos fastighetsägarna på 

Älvstorpsvägen.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planarbetet handläggs med standardförfarande. Samhällsbyggnadsnämnden antar 

detaljplanen. 

Tidsplan 

För detaljplanen gäller följande ungefärliga tidsplan under 2020: 

Samråd 1:a kvartalet  

Granskning 1:a kvartalet  

Antagande 2:a kvartalet  

Laga kraft 2:a kvartalet 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Ändras 

eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 

ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 

detaljplanen med dess byggrätter att gälla, men ändras eller upphävs planen finns 

det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade. 

Ansvarsfördelning 

Tidaholms kommun ansvarar för allmänna platser som gator och naturområde.  

Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av allmän platsmark. 

Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar. Där så behövs skyddas ledningar 

med u-område på plankartan 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 

för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom 

planområdet. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen möjliggör nybildning av flera fastigheter avsett för bostadsändamål.  

I syfte att inte reglera mer än nödvändigt tillåter detaljplanen olika bostadstyper 

och där med tillskapas olika möjligheter för fastighetsbildning.  

Föreslagna fastighetsgränser på illustrationskartan på sista sidan i detta dokument 

kan utgöra underlag för fastighetsbildningen och ge utrymme för 7 stycken större 

tomter. 
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Fastighetsreglering 

Marken inom planområdet ingår i fastigheterna:  

- Älvstorp 1:10 

- Älvstorp 1:21 

- Älvstorp 1:45 

- Älvstorp 1:63 

- del av Älvstorp 1:58 

- del av Älvstorp 1:74 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer den allmänna platsmarken i form av 

gator, gång- och cykelvägar samt naturmark att ingå i del av fastigheten Älvstorp 

1:74, 1:45 samt 1:58.  

Bostadsmarken styckas av från Älvstorp 1:45, del av 1:74 och del av 1:58 och 

bildar två nya kvarter enligt bildfiguren nedan.  

  

Servitut och nyttjanderätter 

En del av fastigheten Älvstorp 1:79 kommer att fastighetsregleras och ingå i 

Älvstorp 1:74 och planläggas som gata, allmän platsmark.  

Den ytan fungerar som in- och utfartsväg till fastigheten Älvstorp 1:21 från 

Övertorpsvägen. Ett nyttjanderättsavtal kommer att tecknas för att säkerställa 

fastighetsägarnas angöring till Älvstorp 1:21. 
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Ledningsrätter 

I denna detaljplan finns ledningsrätter. Ledningsrätt finns på fastigheten Älvstorp 

1:10 och säkras med u-område i plankartan. Planbestämmelsen u1 innebär att 

marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planarbetet bekostas av Tidaholms kommun. Utbyggnad av allmän platsmark 

bekostas av Tidaholms kommun. Planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Upparbetade kostnader tas ut i tomtpriset, även kostnaderna för fastighetsbildning 

kommer att tas ut i tomtpriset.  

På kvartersmark svarar fastighetsägarna för kostnaderna i samband med 

genomförandet. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Grundläggning 

Inom området kan byggnader grundläggas med platta på mark alternativt med 

sulor. Grundläggning kan även ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 

förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning sedan allt 

organiskt material borttagits. Tillåtet grundtryck fd sättes till 120 kPa i nuvarande 

markyta.  

Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande bland 

annat med avseende på schaktarbeten. Fyllning/packning skall utföras enligt 

AMA Anläggning.  

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. Innan fyllning 

skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig 

Ledningar 

Innan grävnings- och schaktningsarbete ska kontakt tas med ledningsägare för 

utsättning av ledningar.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft 
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Illustration som visar föreslagen fastighetsindelning. 
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BEHOVSBEDÖMNING  
Syftet med behovsbedömningen 
I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen 4 kap § 34 (2010:900) och 

miljöbalken 6 kap 11 § samt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 

(MKB), SFS 1998:905, skall kommunen alltid göra en behovsbedömning, om ett 

program eller en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Bedömningen som är en behovsbedömning ska genomföras 

utifrån kriterierna som finns i bilaga 4 i MKB – förordningen.  

Kriterierna utgår från, om det finns risker för människors hälsa eller för miljön 

och det berörda områdets sårbarhet på grund av, till exempel överskridna 

miljökvalitetsnormer eller påverkan på kulturarvet eller skyddad natur. 

Om behovsbedömningen kommer fram till att planens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. Inom 

ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. Syfte 

med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekterna i planen eller programmet 

för att främja en hållbar utveckling. 

Nedanstående bedömningar är preliminära. I pågående planarbete kan 

kompletteringar behöva göras. Kommer det fram ny kunskap som ska tillföras 

planarbetet innebär det att nedanstående bedömningar måste omvärderas.    

PLANEN 
Kommunfullmäktige beslutade § 47/2012 att uppdra åt miljö- och 

byggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för Älvstorp 1:45 och 1:58, i 

Ekedalen för att skapa tre till fyra tomter. I samband med att miljö- och 

byggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet § 63/2012 

utökades planområdet för att innefatta angränsande fastigheter. Kommunstyrelsen 

beslutade § 158/2013 uttala att inför detaljplanensarbetet i Ekedalen, ska 

detaljplanen utförmas utifrån förslaget om tre tomter. 
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Föreslagen markanvändning 

Syftet med att upprätta en detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. i Ekedalens tätort är 
att ge förutsättningar för att skapa fler nya småhustomter. Planområdet omfattar 
cirka 2,1 hektar varav cirka 1,6 hektar är område för nya tomter.  

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet ligger centralt i Ekedalen med tillgång till en FX6 skolan och 

busshållplatser inom kort avstånd. Därför är området lämpligt för bostäder 

speciellt till barnfamiljer. Planen kommer att ta hänsyn till befintliga villatomter 

inom planområdet och deras utformning för att skapa ett sammanhållande 

område. I öster gränsar planområdet till en privat och obebyggd skogsmark. 

Området omfattas inte av riksintresse eller andra höga naturvärden.  

CHECKLISTA 

Nedanstående checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en 

miljöbedömning av detaljplanen. Checklistan används även för att avgränsa vilka 

typer av miljöpåverkan som behöver skrivas in i en eventuell 

miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna är preliminära, ny kunskap som 

tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i checklistan måste 

omvärderas. 

PLANEN 

Faktorer   Nej Kanske Ja Kommentarer 

Förordnanden/skydd  
3 och 4 kap Miljöbalken,  
Hushållningsbestämmelser eller 
riksintressen 

X   Finns inga intressen enligt 3 och 4 kap 
miljöbalken. 

Skyddad natur/kultur enl. 7 kap 
Miljöbalken (biotopskydd, strandskydd 
vattenskyddsområde, natur-
/kulturreservat) 

X   Berörs ej. 

Skydd enligt kulturminneslagen X   Berörs ej. Det finns en fornlämning utanför 
planområdet som inte påverkas av nya 
exploateringar (se kartbilaga). 

Internationella konventioner (Natura 
2000, RAMSAR) 

X   Finns inga områden som berör eller kommer att 
beröras av planen. 

Områden med högt lokalt och regionalt värde 
Höga kulturhistoriska värden X   Berörs ej.  

Höga naturvärde, naturvårds program X   Planen påverkar inte områdena inom 
kommunens antagna naturvårdsprogram.  

Friluftsliv X   Påverkas inte. 

Miljömål 
Nationella miljömål X     

Regionala miljömål X    

Lokala miljömål X    
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Social hållbarhet 
Barnperspektivet X   Det finns en F-6 skola nära planområdet.  

Trygghet X    

Jämställdhet X   Detaljplanen föranleder inte till någon 
ojämlikhet.  

Tillgång för personer med 
funktionsnedsättning 

X   Tillgänglighetskrav ska uppfyllas.  

 

PÅVERKAN 

Faktorer  Nej Kanske Ja Kommentarer 

Hälsa och säkerhet 
Vibrationer X    

Ljus (bländande ljussken) X    

Översvämning X    

Skred X   Bedöms inte vara någon risk.  

Trafiksäkerhet X   Trafikökning är marginell. Bedöms inte påverka 
i större utsträckning. 

Risk för olyckor X    

Risk för föroreningar X    

Riktvärden buller X    

Lukt X    

Strålning/Elektromagnetiska fält X     

Förorenad mark X    

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB 
Miljökvalitetsnormer vatten X   Påverkas inte. 

Miljökvalitetsnormer luft  X   Planens genomförande bedöms inte påverka 
miljökvalitetsnormen för luft 

 

 

Ställningstagande 

Med utgångspunkt från bilaga 4 till MKB-förordningen (1998:905) och 

ovanstående redovisning med checklista, är den samlade bedömningen att planen 

genomförande inte får betydande miljöpåverkan. Det innebär att fortsatt 

miljöbedömning inte anses nödvändig och en miljökonsekvensbeskrivning inte 

behöver upprättas för detaljplanen.  

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för människors hälsa, säkerhet 

eller miljön. Vidare bedöms planens genomförande inte motverka gällande 

riktvärden för luft och vatten negativ eller möjligheten att uppnå nationella, 

regionala eller kommunala mål och strategier.  
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1 UPPDRAG 

I samband med upprättande av detaljplan för ett område vid Ekedalen, 
Tidaholms kommun har BGAB, Bygg- o. Geokonsult AB fått i uppdrag att 
utföra en översiktlig geoteknisk undersökning för området.  

Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena inför 
planerad byggnation. Den planerade byggnationen kommer att omfatta 
byggande av enbostadshus med tillhörande gator.  

2 ORIENTERING 

Undersökningsområdet omfattar fastigheten del av Ekedalen 1:45, Tidaholm. 
Undersökningsområdet omfattar en yta på 0,47 hektar. Området är beläget 
centralt i Ekedalens samhälle, Tidaholms kommun. 

3 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Fältundersökningen genomfördes under tiden 2013-03-21 – 2013-03-27 av 
Martin Bergman, BGAB. Den består av följande undersökningar:  

• 3 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ GM50) 
• Tagning av störda jordprov med skruvborr i 3 punkter 
• Montering av 2 st radonprov (ROAC-detektorer) 
• Registrering av vattenytor 

 
Utsättning av borrpunkterna har utförts med GPS i koordinatsystem 
SWEREF 991330 och höjdsystem RH 2000. 

De upptagna jordproverna har undersökts på BGAB:s geotekniska 
laboratorium. Undersökningarna har omfattat bestämning av jordart och 
tjälfarlighetsklass. 

Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade 
ritningar G:1 - G:2, i provtabell samt i radonrapport. 

4   MARKFÖRHÅLLANDEN 

Undersökningsområdet omfattar fastigheten del av Ekedalen 1:45, 
Tidaholm. Undersökningsområdet omfattar en yta på 0,47 hektar. Området 
är beläget centralt i Ekedalens samhälle, Tidaholms kommun. Marken 
utgörs huvudsakligen av skogsmark företrädesvis ungskog. 
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● Skogsmarken 

 
● Vy mot öster 

 
● Befintlig bebyggelse skymtar i bakgrunden 
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Marken är relativt plan inom området. De avvägda nivåerna vid borrhålen 
varierade nivåerna mellan +162,7 och +163,1.  

Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord som vilar på 
för trycksondering fast botten – troligen morän, block eller berg.  

Ytskiktet i provtagningspunkterna består av mullhaltig friktionsjord, 
närmare bestämt mullhaltig ngt grusig ngt siltig finsand/ mullhaltig grusig 
siltig sand/ sandig mulljord. Ytskiktet har en tjocklek som minst 0,3 m och 
upp till 0,5 m som mest.  

Den underliggande friktionsjorden utgörs huvudsakligen av sand (delvis 
finsand) med varierande inblandning av silt.  

Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierade mellan 6,2 och 9,5 m 
djup. 

5   GEOHYDROLOGI 

I de öppna provtagningspunkterna påträffades inget vatten. 

6  TJÄLFARLIGHET 

Friktionsjorden bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 2 och materialgrupp 3B 
enligt AMA Anläggning. 

7   RADON 

Radonmätning har utförts i 2 punkter Rn1 o. Rn2 med s.k. ROAC-
detektorer. Mätvärdena uppgår till 25 resp. 34 kBq / m3, se även bilaga 4. 
Detta betyder att marken skall klassas som normalradonmark som ligger i 
intervallet 10-50 kBq /m3 vilket innebär att byggnader skall uppföras med 
radonskydd.  

8   LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD) 

Inom området kan med fördel LOD genom infiltration anläggas. 

9   SÄTTNINGAR 

Den förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som 
sättningsbenägen. 

10 GRUNDLÄGGNING 

Inom området kan byggnader grundläggas med platta på mark alternativt 
med sulor under förutsättning att allt organiskt material bortschaktas. 

Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 
förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning 
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(sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt 
BKR geoteknikklass GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 
120 kPa i nuvarande markyta. 

Grundläggning kan även ske enligt GK2. Vid dimensionering används 
följande karakteristiska värden: 

Jordlager Fiktions-
vinkel, ∅k 

[◦] 

Elasticitets-
modul, Ek 

[MPa] 

Tunghet, Gk 
[kN/m3] 

Packad 
fyllning 

40 40 19 

Naturligt 
lagrad 

friktionsjord 

34 15 18 

 
Följande värden på partialkoefficienten γm tillämpas översiktligt:  

Egenskap/Parameter Partialkoefficient, γm 
 Brottgräns Bruksgräns 
Modul 1,6 1,4 
Tan ∅ 1,2 1,1 
Övriga hållfasthetsparametrar 1,8 1,6 

 

Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande 
bland annat med avseende på schaktarbeten. 

Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning. 

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 

Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig. 

11  SCHAKTNING 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning 
av 1:1 á 1:1,5. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig 
länshållning av schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. 
Eftersom det kan bli aktuellt med schaktning och återfyllning under 
grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras särskilt innan arbetet 
påbörjas. 

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av 
slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa 
utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. 

12 STABILITET 

Det bedöms ej att föreligga några stabilitetsproblem inom området. 
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Sektion/borrhål 

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp enl. 

tab. 5.1-1. 

TK Geo 11
Anm

Bh 1 Uppmätt vy i bh torrt (130321)
0,0-0,5 Mörkbrun mullhaltig ngt grusig ngt siltig 

FINSAND rötter 2 3B
-1,0 Ljusbrun ngt grusig ngt siltig FINSAND 2 3B skiffer
-2,0 Brun ngt siltig FINSAND 2 3B
-3,0 Brun siltig FINSAND 2 3B

Bh 2 Uppmätt vy i bh torrt (130321)
0,0-0,3 Mörkbrun sandig MULLJORD växtrester 1 6B

-1,0 Ljusbrun ngt siltig FINSAND 2 3B enst, gruskorn
-2,0 Brun siltig SAND 2 3B mkt finsand
-3,0 Brun siltig SAND 2 3B mkt finsand

Bh 3 Uppmätt vy i bh torrt (130321)
0,0-0,5 Mörkbrun mullhaltig grusig siltig SAND växtrester 2 5B

-1,0 Ljusbrun siltig SAND 2 3B mkt finsand
-2,0 Ljusbrun siltig SAND 2 3B mkt finsand
-3,0 Brun siltig SAND 2 3B mkt finsand

Sammanställning av 
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

 
Ekedalen 1:45 

 

Uppdrag 

  Laboratorieundersökning 
  2013-03-26 M.M 

BGAB Bygg och Geokonsult AB 
S:t Sigfrids gata 8 
541 30 Skövde 
www.bgab.nu 

 Fältundersökning 
 2013-03-21 M     

Godkänd den 2013-04-05 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/19 

§ 5 Rapport om inkomna synpunkter 2020-01-01-2020-12-31 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-
december 2020 till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har ett system för synpunkter och felanmälan där man 
kan skriva vad man tycker. Man kan lämna en synpunkt om man har ett 
förslag, vill framföra ett klagomål eller ge beröm. Man kan även göra en 
felanmälan. Uppger man kontaktuppgifter så får man ett personligt svar.  
 
Svaren publiceras även på kommunens hemsida. Man kan också välja att 
vara anonym, men då kan man inte få ett personligt svar.  
 
Alla synpunkter och anmälningar som registreras i systemet återrapporteras 
halvårsvis med statistik över typ av synpunkter och handläggningstider. 
 
Under 2020 har 32 synpunkter eller klagomål kommit in till kultur- och 
fritidsförvaltningen. För tolv av dessa har svar ej varit önskat eller möjligt. För 
15 synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest synpunkter, 56 %, gäller 
fritid och badhus. Flertalet av synpunkterna till fritid handlar om Hellidsberget 
och har därför vidarebefordrats till föreningen som driftar 
motionsanläggningen. Många synpunkter handlar om service och tjänster och 
den fysiska miljön. 
 
Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 32 synpunkter och klagomål har 
kommit in under 2020 och alla har fått återkoppling inom 10 dagar. Flest 
synpunkter, 56 %, rör fritid och badhus. 
 
Förslag till beslut 

‒ Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-
december 2020 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om inkomna synpunkter 2020-01-01-2020-

12-31”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-01-29. 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2020. 
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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 
2021-01-29 
 
Ärendenummer 
2021/19 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport om inkomna synpunkter 2020-01-01-
2020-12-31 
 
Ärendet 
Tidaholms kommun har ett system för synpunkter och felanmälan där man 
kan skriva vad man tycker. Man kan lämna en synpunkt om man har ett 
förslag, vill framföra ett klagomål eller ge beröm. Man kan även göra en 
felanmälan. Uppger man kontaktuppgifter så får man ett personligt svar.  
 
Svaren publiceras även på kommunens hemsida. Man kan också välja att 
vara anonym, men då kan man inte få ett personligt svar.  
 
Alla synpunkter och anmälningar som registreras i systemet återrapporteras 
halvårsvis med statistik över typ av synpunkter och handläggningstider. 
 
Beslutsunderlag 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2020. 

 
Utredning 
Under 2020 har 32 synpunkter eller klagomål kommit in till kultur- och 
fritidsförvaltningen. För tolv av dessa har svar ej varit önskat eller möjligt. För 
15 synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest synpunkter, 56 %, gäller 
fritid och badhus. Flertalet av synpunkterna till fritid handlar om Hellidsberget 
och har därför vidarebefordrats till föreningen som driftar 
motionsanläggningen. Många synpunkter handlar om service och tjänster och 
den fysiska miljön. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Ingen statistik förs över ålder 
på de som lämnar synpunkter eller gör anmälningar i systemet. 
 
Utredningens slutsatser 
Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 32 synpunkter och klagomål har 
kommit in under 2020 och alla har fått återkoppling inom 10 dagar. Flest 
synpunkter, 56 %, rör fritid och badhus. 
 
Förslag till beslut 

‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om synpunkter 
till kultur- och fritidsförvaltningen januari-december 2020 till 
handlingarna. 
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Synpunkter och felanmälan

Vald period: 2020-01-01 - 2020-11-30
Totalt antal ärenden: 32

Sammanfattning
 

Antal registrerade synpunkter Antal %
Avslutade 32 100,0%
Totalt 32 100,0%

Rapporten omfattar: Kultur- och fritidsförvaltningen

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2020

Avslutade 2 6 5 2 4 2 3 3 0 3 2 0
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Registrering av synpunkter (2020-01-01 - 2020-11-30)
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Inkom via Antal %

Webbplatsen 20 62,5%
E-post 6 18,8%
Brev 4 12,5%
Telefon 2 6,3%
Totalt 32 100,0%

 

Förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 16 50,0%
Inte alls 7 21,9%
Lite 5 15,6%
Irrelevant 3 9,4%
Mycket 1 3,1%
Totalt 32 100,0%

 

Publicering hemsida Antal %

Publicera 21 65,6%
Publicera inte 11 34,4%
Totalt 32 100,0%

 

Sekretessmarkerad Antal %

Nej 32 100,0%
Totalt 32 100,0%
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Fördelning per avdelning

 

Fördelning per avdelning Antal Fördelning
Fritid 14 43,8%
Bibliotek 8 25,0%
Badhus 4 12,5%
Museum 2 6,3%
Ungdomsverksamhet 1 3,1%
Turistbyrå 1 3,1%
Barnens Hus 1 3,1%
Allmänkultur 1 3,1%
Totalt 32 100,0%
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 23 65,7%
Förslag 6 17,1%
Fråga 4 11,4%
Beröm 2 5,7%
Totalt 35 100,0% 66%
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Klagomål 1 1 6 14 1

Förslag 1 2 1 1 1

Fråga 1 2 1

Beröm 2

Synpunktstyp per avdelning
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Synpunktens kategorisering

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Kategori Antal Fördelning
Service & tjänster 16 45,7%
Fysisk miljö 7 20,0%
Övrigt 6 17,1%
Öppettider/tillgänglighet 4 11,4%
Bemötande/kompetens 2 5,7%
Totalt 35 100,0%
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning
Tas med vid framtida planering 11 31,4%
Kräver ingen åtgärd 9 25,7%
Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 8 22,9%
Ingen åtgärd genomförs 4 11,4%
Kommer att åtgärdas 3 8,6%
Totalt 35 100,0%
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Klassificering av resultat

 

Resultat Antal Fördelning
Resultat oklart 14 38,9%
Ingen förändring 10 27,8%
Överlämnat till ansvarig politiker 7 19,4%
Hänvisning till annan organisation 2 5,6%
Övriga resultat 1 2,8%
Åtgärdat fel/brist 1 2,8%
Förbättrad service 1 2,8%
Totalt 36 100,0%

Summan för antal resultat överensstämmer inte alltid med antal registrerade synpunkter. Det beror på att flera alternativ kan väljas 
då klassificering av resultat görs.
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Allmänkultur Badhus Barnens Hus Bibliotek Fritid Museum Turistbyrå
Ungdomsverk

samhet

Förbättrad service 1

Hänvisning till annan organisation 1 1

Ingen förändring 1 1 5 3

Resultat oklart 3 1 10

Åtgärdat fel/brist 1

Överlämnat till ansvarig politiker 1 4 2

Övriga resultat 1

11 11 1
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Klassificering av resultat per avdelning
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 19 59,4%
Vill ej bli kontaktad 12 37,5%
Per brev 1 3,1%
Totalt 32 100,0%
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Antal 15 5 0 0 0 12
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A1 - Synpunkter per förvaltning/avdelning/enhet

 

Förvaltning/avdelning Enhet Antal Fördelning
Kultur- och fritidsförvaltningen 32 100,0%

Allmänkultur (Enhet ej angiven) 1 3,1%
Badhus (Enhet ej angiven) 4 12,5%
Barnens Hus (Enhet ej angiven) 1 3,1%
Bibliotek (Enhet ej angiven) 8 25,0%
Fritid (Enhet ej angiven) 14 43,8%
Museum (Enhet ej angiven) 2 6,3%
Turistbyrå (Enhet ej angiven) 1 3,1%
Ungdomsverksamhet (Enhet ej angiven) 1 3,1%

Totalt 32 100,0%
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A2 - Kommer att åtgärdas och framtida planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-Nummer Summa
Kommer att åtgärdas 3

Nedfallna träd över Ödegårdsstigen 1026 1
Tidaholms skatehall 923 1
Ödegårdsstigen 1032 1

Tas med vid framtida planering 11
Färgglada tidaholmströjor för barn 1140 1
Insynsskydd motionshallen i Forshallen 935 1
Konsumentrådgivning 1070 1
Motionshallen i Forshallen 1253 1
Relaxavdelningen i Badhuset Forshallen 1254 1
Tidaholms skatehall 923 1
Underhållsarbete Ånastigen 1177 1
Utegym 970 1
Var rädd om vårt vackra bibliotek 1005 1
Åtgärd på Ödegårdsstigen 980 1
Ödegårdsstigen 961 1

Totalt 14
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A3 - Försenade mottagningsbekräftelser

Antal

Intervall Rubrik ID Summa
 3 - 6 dagar 1

Bibliotek Var rädd om vårt vackra bibliotek 1005 1
Totalt 1
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A4 - Försenade handläggarsvar

Inga poster funna!
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A5 - Synpunkter som utvecklat verksamheten mycket

Antal

Förbättrat/utvecklat Rubrik ID Summa
Mycket 1

Kultur- och fritidsförvaltningen Tidaholms skatehall 923 1
Totalt 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/11 

§ 6 Beslut om öppettider för Vulcanen - Barnens hus, museum, 
turistinformation 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur och fritidsnämnden besluta att anta 
förslaget på öppettider för Vulcanen – Barnens hus, museum och 
turistinformation. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2021 kommer Vulcanen, med verksamheterna Barnens hus, 
museum och turistinformation, att öppna på Vulcanön och förslag på 
öppettider behöver tas fram. 
 
Vulcanen föreslås ha följande öppettider:  
Måndag - onsdag kl. 10-17 
Torsdag kl. 10-18 
Fredag kl. 10-15 
Lördag kl. 10-14 
 
Detta ger ett öppethållande för alla tre verksamheterna på 38 timmar per 
vecka. Per år blir det ungefär 1 900 timmar varav 250 timmar under kvällar 
och helger. Verksamheterna är tillgängliga en kväll i veckan samt lördagar. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden besluta att anta 
förslaget på öppettider för Vulcanen – Barnens hus, museum och 
turistinformation. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Öppettider för Vulcanen - Barnens hus, museum, 

turistinformation”, enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson, 
2021-01-11. 
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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 
2021-01-11 
 
Ärendenummer 
2021/11 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Antonia Karlsson     
0502-60 61 53 
antonia.karlsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Öppettider för Vulcanen - Barnens hus, 
museum, turistinformation 
 
Ärendet 
Under våren 2021 kommer Vulcanen, med verksamheterna Barnens hus, 
museum och turistinformation, att öppna på Vulcanön och förslag på 
öppettider behöver tas fram. 
 
Vulcanen föreslås ha följande öppettider:  
Måndag - onsdag kl. 10-17 
Torsdag kl. 10-18 
Fredag kl. 10-15 
Lördag kl. 10-14 
 
Detta ger ett öppethållande för alla tre verksamheterna på 38 timmar per 
vecka. Per år blir det ungefär 1 900 timmar varav 250 timmar under kvällar 
och helger. Verksamheterna är tillgängliga en kväll i veckan samt lördagar. 
 
Beslutsunderlag 

  
 
Barnrättsbedömning 
Barn ges möjlighet att besöka Vulcanen under vardagar, kvällar och lördagar. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget på öppettider för 
Vulcanen – Barnens hus, museum och turistinformation. 

 

143



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/18 

§ 7 Beslut om entréavgifter för Vulcanen - Barnens hus, museum, 
turistinformation 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
förslaget på entréavgifter för Vulcanen – Barnens hus, museum och 
turistinformation.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2021 kommer Vulcanen, med verksamheterna Barnens hus, 
museum och turistinformation, att öppna på Vulcanön. Verksamheterna 
bedöms vara i behov av att samordna entréavgifter till Barnens hus och 
museet. 
 
Förslag på entréavgifter för Vulcanen: 
 
Hela huset inklusive fordonsutställningen 
Vuxen (från 18 år) 50 kr 
Barn (0-1 år) fri entré 
Barn (1-17 år) 100 kr 
Familj (2 vuxna och 2 barn) 260 kr 
Grupp (mer än 10 barn) 80 kr per barn 
 
Endast museum inklusive fordonsutställningen 
Vuxen (från 18 år) 50 kr 
Årskort vuxen (från 18 år) 100 kr 
Barn (0-17 år) fri entré 
Grupp (mer än 30 personer) 40 kr per person 
Grund- och gymnasieskola fri entré 
 
Endast turistinformation 
Fri entré 
 
Visningar (exklusive entréavgift) 
Visning museet eller Turbinhusön 400 kr (under ordinarie öppettid) 
Visning museet eller Turbinhusön 600 kr (utanför ordinarie öppettid) 
Visning utanför tätorten 600 kr 
Stadsvandring 600 kr 
Grund- och gymnasieskola 300 kr (max 30 personer) 
 
Föreläsningar 
Föreläsning 600 kr 
Föreläsning utanför museets lokaler 1 500 kr 
Reseersättning 18,50 kr per mil 
 
Övrigt 
Kalas 130 kr per barn (entréavgift till hela huset ingår, 2 vuxna fri entré) 

144



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Rabatter 
Ledsagare, guider, busschaufförer, lärare, fritidsledare med grupp fri entré 
Fritidsverksamhet och förskolor i Tidaholms kommun har rätt att kostnadsfritt 
boka två tillfällen på Barnens hus per grupp och år 
Fast personal i kultur- och fritidsförvaltningen 50 % på årskort 
Medlemmar i Tidaholms hembygdsförening 50 % på årskort 
Kulturarvskort 50 % rabatt på entréavgift för museet 
 
Övriga avgifter 
Framtagning av uppgifter ur museiarkivet startavgift 300 kr (1 timme), 
efterföljande timmar 300 kr per timme (efter överenskommelse) 
Kopior 5 kr styck 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
förslaget på entréavgifter för Vulcanen – Barnens hus, museum och 
turistinformation.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Entréavgifter för Vulcanen - Barnens hus, museum, 

turistinformation”, enhetschef för besöksverksamhet Antonia Karlsson, 
2021-01-19. 
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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 
2021-01-19 
 
Ärendenummer 
2021/18 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Antonia Karlsson     
0502-60 61 53 
antonia.karlsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Entréavgifter för Vulcanen - Barnens hus, 
museum, turistinformation 
 
Ärendet 
Under våren 2021 kommer Vulcanen, med verksamheterna Barnens hus, 
museum och turistinformation, att öppna på Vulcanön. Verksamheterna 
bedöms vara i behov av att samordna entréavgifter till Barnens hus och 
museet. 
 
Förslag på entréavgifter för Vulcanen: 
 
Hela huset inklusive fordonsutställningen 
Vuxen (från 18 år) 50 kr 
Barn (0-1 år) fri entré 
Barn (1-17 år) 100 kr 
Familj (2 vuxna och 2 barn) 260 kr 
Grupp (mer än 10 barn) 80 kr per barn 
 
Endast museum inklusive fordonsutställningen 
Vuxen (från 18 år) 50 kr 
Årskort vuxen (från 18 år) 100 kr 
Barn (0-17 år) fri entré 
Grupp (mer än 30 personer) 40 kr per person 
Grund- och gymnasieskola fri entré 
 
Endast turistinformation 
Fri entré 
 
Visningar (exklusive entréavgift) 
Visning museet eller Turbinhusön 400 kr (under ordinarie öppettid) 
Visning museet eller Turbinhusön 600 kr (utanför ordinarie öppettid) 
Visning utanför tätorten 600 kr 
Stadsvandring 600 kr 
Grund- och gymnasieskola 300 kr (max 30 personer) 
 
Föreläsningar 
Föreläsning 600 kr 
Föreläsning utanför museets lokaler 1 500 kr 
Reseersättning 18,50 kr per mil 
 
Övrigt 
Kalas 130 kr per barn (entréavgift till hela huset ingår, 2 vuxna fri entré) 
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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

Rabatter 
Ledsagare, guider, busschaufförer, lärare, fritidsledare med grupp fri entré 
Fritidsverksamhet och förskolor i Tidaholms kommun har rätt att kostnadsfritt 
boka två tillfällen på Barnens hus per grupp och år 
Fast personal i kultur- och fritidsförvaltningen 50 % på årskort 
Medlemmar i Tidaholms hembygdsförening 50 % på årskort 
Kulturarvskort 50 % rabatt på entréavgift för museet 
 
Övriga avgifter 
Framtagning av uppgifter ur museiarkivet startavgift 300 kr (1 timme), 
efterföljande timmar 300 kr per timme (efter överenskommelse) 
Kopior 5 kr styck 
 
Beslutsunderlag 

  
 
Barnrättsbedömning 
Beslutet rör alla barn 0-18 år. Beslutet är icke-diskriminerande och jämlikt. 
Många barn ges möjlighet att besöka Vulcanen då entréavgifterna gynnar 
målgruppen barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget på entréavgifter 
för Vulcanen – Barnens hus, museum och turistinformation.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/16 

§ 8 Beslut om Musik i Bruksvilleparken 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera 
beslut om särskilda bidrag för att arrangera musikarrangemang i 
Bruksvilleparken under sommaren 2021 enligt nedanstående riktlinjer 
till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren 
2021 som under sommaren 2019 för Musik i Bruksvilleparken. Detta gäller 
under förutsättning att det är möjligt att genomföra arrangemang med 
anledning av covid-19. Alternativet är annars att genomföra en serie digitala 
spelningar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till 
arrangör som vill genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen 
under sommaren 2021. Bidraget är max 5 000 kr per tillfälle och gäller totalt 
sex tillfällen under sommaren. Medel finns avsatta i budget för 
föreningsbidrag, kultur. 
 
Förutsättningen är att kultur- och fritidsnämndens kostnadsfritt ställer scenen i 
Bruksvilleparken och kommunens ljudanläggning med ljudtekniker till 
förfogande. I uppdraget ingår även att samordna tillfällena samt annonsera 
aktiviteten via kommunens marknadsföringskanaler. 
 
På grund av rådande pandemi ändrades formerna på de bokade spelningarna 
under 2020, vilka istället genomfördes digitalt i samarbete med ABF. Om 
fortsatta restriktioner hindrar genomförandet av evenemang i Bruksvilleparken 
även under 2021 är intentionen att åter göra en digital variant med avsatta 
medel. 
 
Föreningar och fria aktörer erbjuds att söka bidrag för att kunna genomföra ett 
musikevenemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2021. 
Ansökan ska ske senast 2021-05-31.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera 
beslut om särskilda bidrag för att arrangera musikarrangemang i 
Bruksvilleparken under sommaren 2021 enligt ovanstående riktlinjer till 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Musik i Bruksvilleparken 2021”, enhetschef för kultur 

Johanna Andersson, 2021-01-27. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-27 
 
Ärendenummer 
2021/16 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Johanna Andersson     
0502-60 61 88 
johanna.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Musik i Bruksvilleparken 2021 
 
Ärendet 
Förslag om att fortsätta med liknande upplägg av arrangemang sommaren 
2021 som under sommaren 2019 för Musik i Bruksvilleparken. Detta gäller 
under förutsättning att det är möjligt att genomföra arrangemang med 
anledning av covid-19. Alternativet är annars att genomföra en serie digitala 
spelningar. 
 
Beslutsunderlag 

  
 
Utredning 
Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel för att kunna betala ut bidrag till 
arrangör som vill genomföra musikarrangemang från Bruksvilleparkens scen 
under sommaren 2021. Bidraget är max 5 000 kr per tillfälle och gäller totalt 
sex tillfällen under sommaren. Medel finns avsatta i budget för 
föreningsbidrag, kultur. 
 
Förutsättningen är att kultur- och fritidsnämndens kostnadsfritt ställer scenen i 
Bruksvilleparken och kommunens ljudanläggning med ljudtekniker till 
förfogande. I uppdraget ingår även att samordna tillfällena samt annonsera 
aktiviteten via kommunens marknadsföringskanaler. 
 
På grund av rådande pandemi ändrades formerna på de bokade spelningarna 
under 2020, vilka istället genomfördes digitalt i samarbete med ABF. Om 
fortsatta restriktioner hindrar genomförandet av evenemang i Bruksvilleparken 
även under 2021 är intentionen att åter göra en digital variant med avsatta 
medel. 
 
Barnrättsbedömning 
Musik i Bruksvilleparken ger alla möjlighet att kostnadsfritt uppleva sång- och 
musikunderhållning. I förskola och skola bjuds barnen ett visst kulturutbud. 
Det utbud som finns för familj på fritid är dock begränsat och oftast belagt med 
avgifter.  
 
Utredningens slutsatser 
Föreningar och fria aktörer erbjuds att söka bidrag för att kunna genomföra ett 
musikevenemang från Bruksvilleparkens scen under sommaren 2021. 
Bidraget är max 5 000 kr per tillfälle och gäller totalt sex tillfällen under 
sommaren. Ansökan ska ske senast 2021-05-31. Detta gäller under 
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förutsättning att det är möjligt att genomföra arrangemang med anledning av 
covid-19.  
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om särskilda 
bidrag för att arrangera musikarrangemang i Bruksvilleparken under 
sommaren 2021 enligt ovanstående riktlinjer till förvaltningschefen för 
kultur- och fritidsförvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/17 

§ 9 Beslut om Idrottsskola 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera 
beslut om bidrag för att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 
2021 enligt nedanstående riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Idrottsskolan har under flera år varit ett populärt inslag under kommunens 
sommarlovsaktiviteter där barn under en vecka får prova på ett 10-tal olika 
idrotter avgiftsfritt. Idrottsskolan 2020 fick ställas in på grund av covid-19. 
Istället erbjöds föreningarna möjlighet att söka bidrag för genomförande av 
prova-på-verksamhet någon gång under sommarlovet. 
 
En förutsättning för att kunna genomföra idrottsskolan är att de åtta föreningar 
som arrangerar prova-på-idrotter kan erbjudas ersättning likt tidigare år, dvs 
5000 kr per förening. Detta gäller under förutsättning att det är möjligt att 
genomföra idrottsskolan med anledning av covid-19. Alternativet är annars att 
erbjuda föreningarna bidrag för att genomföra prova-på-verksamhet någon 
gång under sommarlovet.   
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att medel avsätts för att kunna betala ut 
bidrag till föreningarna som är med och arrangerar prova-på-idrotter under 
idrottsskolan 2021. Bidraget uppgår till 5 000 kr per förening och används för 
material samt för ledararvode. Medel finns avsatta i budget för 
föreningsbidrag, idrott. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera 
beslut om bidrag för att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 
2021 enligt ovanstående riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Idrottsskola 2021”, enhetschef för fritid Daniel 

Andersson, 2021-01-28. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-28 
 
Ärendenummer 
2021/17 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Idrottsskola 2021 
 
Ärendet 
Idrottsskolan har under flera år varit ett populärt inslag under kommunens 
sommarlovsaktiviteter där barn under en vecka får prova på ett 10-tal olika 
idrotter avgiftsfritt. Idrottsskolan 2020 fick ställas in på grund av covid-19. 
Istället erbjöds föreningarna möjlighet att söka bidrag för genomförande av 
prova-på-verksamhet någon gång under sommarlovet. 
 
En förutsättning för att kunna genomföra idrottsskolan är att de åtta föreningar 
som arrangerar prova-på-idrotter kan erbjudas ersättning likt tidigare år, dvs 
5000 kr per förening. Detta gäller under förutsättning att det är möjligt att 
genomföra idrottsskolan med anledning av covid-19. Alternativet är annars att 
erbjuda föreningarna bidrag för att genomföra prova-på-verksamhet någon 
gång under sommarlovet.   
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att medel avsätts för att kunna betala ut 
bidrag till föreningarna som är med och arrangerar prova-på-idrotter under 
idrottsskolan 2021. Bidraget uppgår till 5 000 kr per förening och används för 
material samt för ledararvode. Medel finns avsatta i budget för 
föreningsbidrag, idrott. 
 
Beslutsunderlag 

  
 
Barnrättsbedömning 
Idrottsskolan riktar sig till barn och ungdomar och brukar locka mellan 60-100 
barn. Beslutet är icke-diskriminerande och jämlikt. Idrottsskolan är avgiftsfri 
och öppen för alla. Förhoppningen är att några fastnar för en idrott och 
fortsätter i föreningsledda aktiviteter.  
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om bidrag för 
att arrangera prova-på-idrotter under idrottsskolan 2021 enligt 
ovanstående riktlinjer till förvaltningschefen för kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/145 

§ 10 Beslut om ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om 
anslag för år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bifalla 
ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 20 300 kr 
för hyreskostnad, verksamhet samt medlemsavgift för 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs föreningsarkiv är en ideell förening, som har till uppgift att bevara, 
bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Arkivet ingår i 
den så kallade samverkansmodellen i Västra Götalandsregionen. 
Verksamheten finansieras med anslag från VG-regionen, staten, 
värdkommunen Lidköping och övriga kommuner i Skaraborg. 2021 års anslag 
är oförändrat från uppräkningen som gjordes 2019. 
 
Skaraborgs föreningsarkiv ansöker om anslag till hyra, verksamhet och 
medlemsavgift för 2021. 
 
Hyreskostnad 12 000 kr 
Verksamhet  7 300 kr 
Medlemsavgift 1 000 kr 
 
Anslaget till Skaraborgs Föreningsarkiv betalas för att hjälpa och möjliggöra 
för föreningar att bevara dokumentation för framtiden. Som en del av detta bör 
kommunens föreningar informeras om tjänsten och dess förmåner. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bifalla 
ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag på totalt 20 300 kr 
för hyreskostnad, verksamhet samt medlemsavgift för 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag 

för år 2021”, enhetschef för kultur Johanna Andersson, 2021-01-27. 
 Budget 2021 Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Verksamhetsplan för 2021 Skaraborgs Föreningsarkiv.  
 Långsiktig verksamhetsplan 2021 - 2023 Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgifter 

2021 för Skaraborgs kommuner - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2021, 2020-

12-11. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-27 
 
Ärendenummer 
2020/145 Kultur och fritidsnämnden 
   
Johanna Andersson     
0502-60 61 88 
johanna.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om 
anslag för år 2021 
 
Ärendet 
Skaraborgs föreningsarkiv är en ideell förening, som har till uppgift att bevara, 
bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Arkivet ingår i 
den så kallade samverkansmodellen i Västra Götalandsregionen. 
Verksamheten finansieras med anslag från VG-regionen, staten, 
värdkommunen Lidköping och övriga kommuner i Skaraborg. 2021 års anslag 
är oförändrat från uppräkningen som gjordes 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 Budget 2021 Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Verksamhetsplan för 2021 Skaraborgs Föreningsarkiv.  
 Långsiktig verksamhetsplan 2021 - 2023 Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Anslagsfördelning för hyra, verksamhetsbidrag och medlemsavgifter 

2021 för Skaraborgs kommuner - Skaraborgs Föreningsarkiv. 
 Ansökan från Skaraborgs Föreningsarkiv om anslag för år 2021, 2020-

12-11. 
 
Utredning 
Skaraborgs föreningsarkiv ansöker om anslag till hyra, verksamhet och 
medlemsavgift för 2021. 
 
Hyreskostnad 12 000 kr 
Verksamhet  7 300 kr 
Medlemsavgift 1 000 kr 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Anslaget till Skaraborgs Föreningsarkiv betalas för att hjälpa och möjliggöra 
för föreningar att bevara dokumentation för framtiden. Som en del av detta bör 
kommunens föreningar informeras om tjänsten och dess förmåner. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ansökan från Skaraborgs 
Föreningsarkiv om anslag på totalt 20 300 kr för hyreskostnad, 
verksamhet samt medlemsavgift för 2021. 
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SKARABORGS FÖRENINGSARKIV 
 
VERKSAMHETSPLAN 2021 - 2023  

 

 

Inledning 
Vid årsmötet 2019fastställdes föreningsarkivets långsiktiga verksamhetsplan för perioden 2020-2022. Styrelsen beslutade 
vid styrelsemötet 2018-11-28 den mer detaljerade verksamhetsplanen samt budget för 2019.  

Omvärlden 
Varje år skall styrelsen i samband med att förslaget till flerårsplan läggs fram genomföra någon form av omvärldsanalys. 
För Skaraborgs Föreningsarkiv är följande instanser de viktigaste att förhålla sig till: Riksarkivet/samarbetsrådet, Västra 
Götalandsregionen/Kulturnämnden, Skaraborgs Kommunalförbund, Lidköpings kommun, Skaraborgs övriga kommuner, 
Föreningsarkiven i Västra Götaland och medlemsföreningarna/organisationerna. 

Organisation och ändamål 
Föreningsarkivets ändamål sammanfattas i föreningens stadgar § 2 :Att inventera, insamla, vårda och göra tillgängligt för forskning, 
arkiverat material från anslutna organisationer, föreningar och enskilda personer. 

Föreningsarkivet ska arbeta för att uppfylla det uppdrag som Västra Götalandsregionen definierat i den regionala 
kulturplanen. Verka för ett vidgat deltagande genom tillgänglighet och delaktighet för regionens invånare genom att aktivt 
verka för jämlikhet och jämställdhet samt att motverka diskriminering och rasism. En demokratisk värdegrund ska 
genomsyra föreningsarkivets verksamhet. 

Föreningsarkivets styrelse består av valda representanter för föreningslivet. Även representanter för Lidköpings kommun, 
Regionstyrelsen i Västra Götaland samt Skaraborgs Kommunalförbund ingår i styrelsen. Styrelsen är ansvarig för 
verksamheten och utövar tillsyn över arkivet. Det är också styrelseledamöternas uppgift att främja arkivets intresse i 
föreningslivet. Utifrån föreningsarkivets stadgar utvärderas verksamheten kontinuerligt. Arbetsutskottet består av 
ordförande och två ledamöter som följer verksamheten på nära håll. 

Finansiering 
Verksamheten drivs i första hand med regionala anslag (där det statliga bidraget genom kultursamverkansmodellen ingår) 
och kommunala anslag samt medlemsavgifter. Skaraborgs Föreningsarkiv är ett av fyra regionala arkiv i Västra 
Götalandsregionen. Föreningsarkiv i Sydvästra Götaland har tillkommit som regionalt föreningsarkiv. 
Skaraborgs Kommunalförbund har fastställt (rekommenderat) en fördelningsprincip för de kommunala anslagen för 
hyreskostnader och verksamhetsbidrag.  

Medlemmar 
Nya medlemsföreningar tillkommer varje år men det händer även att föreningar avslutar sin verksamhet. Föreningarna 
/organisationerna representerar ett brett spektra, det som i dag brukar omnämnas som civilsamhället. Samtliga kommuner 
i Skaraborg är medlemmar i föreningsarkivet. År 2019 är 160 organisationer/föreningar medlemmar, flertalet av dessa har 
läns- eller distriktsnivå. Men även riksorganisationer och lokalföreningar är medlemmar. 

Föreningsarkivets basuppgifter kan innefattas under följande rubriker: 
 
- Samla in handlingar och historia kring föreningslivet i Skaraborg. Verka för att 
   medvetengöra betydelsen av att föreningarnas handlingar blir bevarade till framtiden. 
- Bevara föreningarnas material på ett betryggande sätt. 
- Tillgängliggöra arkivhandlingarna genom att ordna och förteckna. 
- Rådgivning i arkivfrågor till medlemsföreningar. 
- Sprida kunskap och information om den historia som finns i föreningsarkivet 
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Verksamheten 2021 – 2023 
Att utveckla 

- samarbeten med andra verksamheter i bibliotekshuset, Lidköping 

- samarbete med studieförbund och institutioner i alla Skaraborgs kommuner.  

- hemsidan, och andra informationskanaler som sociala medier  

- kontakterna med skolan för att nå skolungdom med vår verksamhet. 

- rådgivning och utbildning i arkivfrågor för medlemsföreningar/organisationer. 

Arbeta för  
- att samverkan med de övriga föreningsarkiven i Västra Götaland utvecklas 
- att samarbetet med övriga arkiv t ex Riksarkivet/Landsarkivet stärks och utvecklas 
- att stärka arkivets roll inom natur och kulturturism 
- att tillsammans med andra aktörer, bibliotek, museer och bildningsförbund utveckla det publika 
   och pedagogiska verksamhetsområdet. 

 
Med utgångspunkt från våra stadgar och basuppgifter samt från diskussioner på styrelsemöten under 2019 har 
framkommit följande särskilt viktiga mål under de kommande tre åren.  

• Att samla in, ordna och förteckna inkomna arkivhandlingar så att arkiven blir tillgängliga ska ha hög prioritet så att 
andelen oförtecknat material minskas. 

• Att verka för att projektet med ett gemensamt system för E-arkivering och annan hantering av digital information 
för de regionala enskilda arkiven tillsammans med andra föreningsarkiv i Sverige (genom Länsarkivarieföreningen) 
fortsätter och drivs vidare. 

• Att utveckla insatser för att samla in ”arkivbildare” som är underrepresenterade så att föreningsarkivet bättre 
speglar civilsamhället idag.  
 
 

Personalbehov 
Föreningsarkivets personal består av arkivchef och arkivarie/arkivassistent, heltidstjänster.  
Verka för att personalresurserna ökas under perioden. 

Lokalbehov 
Bedömning är att lokalerna i arkivdepån är ändamålsenliga och att det finns plats för ytterligare ett par års inkomna 
handlingar.  
 
Årsavgifter för medlemsföreningar/organisationer 
Förändringar av medlemsavgifter och hyllavgifter bör komma till stånd under den kommande 3-årsperioden. 

 

 

Tillgänglighet 
Skaraborgs Föreningsarkiv har de publika lokalerna delvis gemensamma med Lidköpings bibliotek. Föreningsarkivets 
forskarplatser och informationsytor är inte avskärmade från bibliotekets forskarplatser och forskarplatser. Besökarna kan 
nå dessa ytor även om föreningsarkivet är stängt. Vidare har biblioteket och föreningsarkivet gemensam entré. Därför 
hänvisas till Lidköpings kommuns tillgänglighetsplan: Ett samhälle för ALLA – plan för personer med 
funktionsnedsättning 2013-2016, antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25, beträffande lokalernas tillgänglighet. 
Våra lokaler är tillgängliga via trappor och hiss och t ex trösklar saknas. Även arkivdepån är tillgänglig via hiss i samband 
med t ex studiebesök. 
Föreningsarkivet har inga egna lokaler för program. I Lidköping har föreningsarkivet möjlighet att använda bibliotekets 
hörsal som är utrustad med hörslinga.  

Målsättning för 2021 - 2023 
Utveckla hemsidan så att informationen blir tydlig och har ett användarvänligt språk samt uppgifter angående 
tillgängligheten.  

Se till att all arkivpersonal har goda och relevanta kunskaper i tillgänglighet och bemötande för att kunna ge service till alla 
besökare på ett så bra sätt som möjligt. 
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Skaraborgs föreningsarkivs verksamhetsplan för 2021 

Inledning 
Skaraborgs föreningsarkivs uppdrag utgår från föreningens stadgar och från det långsiktiga regionala 

uppdraget. Enligt föreningens stadgar är ändamålet att:  

“§2 Att inventera, insamla, vårda och göra tillgängligt för forskning, arkiverat material från anslutna 

organisationer, föreningar och enskilda personer.” 

Skaraborgs föreningsarkivs uppdrag kan också ses ur de delar som definierar kärnverksamheten i ett 

arkiv, dvs att Förvärva, dokumentera, bevara och tillgängliggöra information.  

Informationen återfinns på olika typer av databärare såsom papper, negativ, fotografier, rullband, 

ljudband, fanor, optiska skivor och digitala filer och alla kräver de sina egna metoder för bevarande 

och tillgängliggörande.  

Arkivsektorn – ett utvecklingsområde 
Arkivsektorn världen över domineras sedan ett antal år tillbaka av ett utmanande utvecklingsbehov 

och Skaraborgs föreningsarkiv är inget undantag. Vid sidan om att klara den traditionella analoga 

hanteringen måste också verksamhetsutveckling ske för att kunna ta emot och långsiktigt bevara 

digital information. Detta kräver resurser, nya metoder och ett långsiktigt systematiskt 

utvecklingsarbete.  

Digital information reser nya frågeställningar om robust IT-infrastruktur, behov av nya 

verksamhetssystem, ansvar för informationssäkerhet och dataskydd (GDPR) och inte minst 

kompetensutveckling.   

Digital information låter sig inte låsas in i det befintliga arkivet. 

Administration 
En kärnverksamhet behöver en fungerande administration som är kostnadseffektiv, smidig och 

stödjande och som följer med i den samtida utvecklingen. Även inom detta område står Skaraborgs 

föreningsarkiv inför samma utmaningar som alla andra när det gäller att hantera ekonomi, personal, 

medlemmar, verksamhetssystem och lagring av information etc.  

Regionalt uppdrag 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade den 23 oktober 2020 om ett Långsiktigt uppdrag 

till Styrelsen för Skaraborgs föreningsarkiv för perioden 2021-2022.  Ur detta uppdrag kan i kortform 

lyftas fram följande strategiska fokusområden för perioden: 

• Främja samarbetet mellan de regionala föreningsarkiven för att effektivisera arbetssätten 

och möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 

• Öka kännedom om och användningen av föreningsarkiven genom att synliggöra 

arkivmaterialets potential, utveckla arkivpedagogiken och utnyttja digitaliseringens 

möjligheter.  

• Stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka motståndskraften mot 

desinformation i samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning.  

162



Inriktningsbeslut under hösten 2020 
Under hösten 2020 har Skaraborgs föreningsarkiv systematiskt jobbat med att starta upp projekt och 

ta inriktningsbeslut i enlighet med det regionala uppdraget och verksamhetens behov av utveckling. 

Dessa är: 

• Påbörja arbetet med att upprätta en digitaliseringsstrategi, beslutat 2020-09-01. 

• Påbörja arbetet med att upprätta en kommunikationsplan, beslutat 2020-09-01. 

• Initiera och driva samverkansprojekt mellan de fyra föreningsarkivens hantering av 

medlemsavgifter. 2020-10-12 beslutade Skaraborgs föreningsarkivs styrelse att påbörja 

utvecklingsarbete kring hantering av medlemsavgifter.  

Fokusområde - digitalisering 
I den påbörjade digitaliseringsplanen identifierades och fattades prioriteringsbeslut om tre 

angelägna områden för verksamheten enligt följande: 

1. Skaraborgs föreningsarkiv skall hänga med i den digitala transformationen och jobba för en 

effektiv administration.  

2. Påbörja arbetet med ett System för långsiktigt digitalt bevarande. 

3. Nedprioritera kulturarvsdigitaliseringen i väntan på en ny hemsida.  

Skaraborgs föreningsarkiv jobbar nu med en uppdatering och utveckling av IT-infrastrukturen och 

detta kommer att fortlöpa under 2021.  

Fokusområde - kommunikation 
Skaraborgs föreningsarkiv är i stort behov av en ny och bättre hemsida i syfte att kunna 

kommunicera bättre med verksamhetens målgrupper. I det påbörjade arbetet med en 

kommunikationsplan har följande primärgrupper identifierats som viktiga målgrupper: Medlemmar, 

Släktforskargruppen, Skolans lärare och elever samt Styrelsen. Utöver detta finns sekundära 

målgrupper såsom nya potentiella medlemmar.  

Under 2021 kommer arbetet med att skapa en ny hemsida att vara prioriterat.  

Fokusområde - samverkan Arkivgruppen Väst 
Under våren 2020 togs ett omtag i samarbetet mellan de fyra föreningsarkiven och Arkivgruppen 

Väst skapades. Omtaget innebär att de fyra arkivcheferna tillsammans med ordförandena för de fyra 

föreningsarkiven samverkar kring gemensamma frågor.  

Under hösten har Skaraborgs föreningsarkiv initierat och drivit samverkan kring hantering av 

medlemsavgifter. Detta kommer att fortlöpa under 2021 och målsättningen är att identifiera fler 

gemensamma frågor för erfarenhetsutbyte mellan de fyra föreningsarkiven.  

Fokusområde - medlemsavgifter 
Skaraborgs föreningsarkiv har inte förändrat sina medlemsavgifter under den senaste 10 

årsperioden. Ett utredningsarbete har därför påbörjats. Frågan är komplicerad och behöver utredas 

noga innan förändringar genomförs på goda grunder och arbetet med frågan kommer därför att 

fortlöpa under 2021.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/87 

§ 11 Beslut om ansökan från Ekedalens SK om anstånd med 
redovisning 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga 
sista datum för redovisning till 2021-03-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i september 2020 bidrag till Ekedalens SK 
för inköp av fotbollsmål. Sista datum för redovisning var 2020-10-30. 
 
Ekedalens SK ansöker om anstånd med redovisning av kvitton på grund av att 
leveransen av målen försenades samt att föreningen med anledning av covid-
19 missade att skicka in redovisning i tid.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att förlänga 
sista datum för redovisning till 2021-03-31. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Ekedalens SK om anstånd med 

redovisning”, enhetschef för fritid Daniel Andersson, 2021-01-29. 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2021-01-15. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 72/2020 ”Beslut om ansökan från 

Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål”, 2020-09-15. 
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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 
2021-01-29 
 
Ärendenummer 
2020/87 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Ekedalens SK om anstånd med 
redovisning 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i september 2020 bidrag till Ekedalens SK 
för inköp av fotbollsmål. Sista datum för redovisning var 2020-10-30. 
 
Ekedalens SK ansöker om anstånd med redovisning av kvitton på grund av att 
leveransen av målen försenades samt att föreningen med anledning av covid-
19 missade att skicka in redovisning i tid.  
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan om anstånd med redovisning, 2021-01-15. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 72/2020 ”Beslut om ansökan från 

Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål”, 2020-09-15. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga sista datum för 
redovisning till 2021-03-31. 

 
Sändlista 
Ekedalens SK
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From:                                 Åsa Sjögren
Sent:                                  Fri, 15 Jan 2021 15:04:56 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             Bidrag

Från: Johan Dahlström <Johan.Dahlstrom@skara.se> 
Skickat: den 15 januari 2021 14:04
Till: Daniel Andersson <daniel.andersson@tidaholm.se>
Ämne: SV: Bidrag 
 
Ekedalens SK anhåller om att få flytta fram redovisningen av det bidrag för de mål man inköpt under 
2020. Anledningen till försenad redovisning är att leveransen av målen strulade samt att det missat pga 
all övrig problematik vad gäller de ekonomiska förutsättningarna/utmaningarna förening haft att hantera 
under verksamhetsåret som präglats av Coronan Pandemin. 
  
Med vänlig hälsning 
Johan Dahlström 
Sekreterare Ekedalens SK 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-09-15 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/87 

§ 72 Beslut om ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av 
fotbollsmål 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Ekedalens SK 
för inköp av fotbollsmål med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 
2 550 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av 
kvitton. Sista datum för redovisning 2020-10-30.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekedalens SK ansöker om bidrag för inköp av 9-mannamål. Detta efter att 
Västergötlands Fotbollsförbund rekommenderat ny storlek på mål för 9-
mannafotboll. Ekedalens SK har sökt medel från Västergötlands 
Fotbollsförbund för inköp av två mål. Efter bidraget från Västergötlands 
Fotbollsförbund kvarstår 8 500 kr, vilket är beloppet Ekedalens SK ansöker 
om bidrag för. Ekedalens SK har ingen egen offert då upphandlingen av 
målen gjorts av Västergötlands Fotbollsförbund.                                                                                
 
Att köpa in 9-mannamål bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Ekedalens SK kan då erbjuda barn och 
ungdomar att spela 9-mannafotboll med rätt mått på målen. Det är av stor vikt 
för att kunna fortsätta locka barn och ungdomar till verksamheten. Ansökt 
belopp uppgår till 8 500 kr. 30 % av kostnaden blir 2 550 kr. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Ekedalens SK för inköp av fotbollsmål med max 30 % av 
ansökt belopp vilket blir 2 550 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning 
samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2020-10-30.  

 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2020 ”Beslut om 

ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål”, 2020-
08-25. 

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Ekedalens SK om bidrag för inköp av 
fotbollsmål”, fritidssamordnare Daniel Andersson, 2020-08-14. 

 Ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål, 2020-
05-28. 

 Bilaga ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål, 
2020-05-27. 

 Bilaga ansökan från Ekedalens SK om bidrag till inköp av fotbollsmål, 
2020-08-17. 

 
Sändlista 
Ekedalens SK 
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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 
2021-02-16 
 
Ärendenummer 
2020/146 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om 
bidrag till karantänboxar och byggnation av lösdrift 
 
Ärendet 
Tidaholmsbygdens Hästklubb ansöker om bidrag till karantänboxar samt  
byggnation av lösdrift. Tidaholmsbygdens Hästklubb har för avsikt att  
förbättra hästhållningen på Kvarnängen. Ansökt belopp uppgår  
enligt offerter till 300 375 kr inklusive moms.  
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 12/2021 ”Beslut om 

ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om bidrag till 
karantänboxar och byggnation av lösdrift”, 2021-02-09. 

 Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om bidrag till 
karantänboxar och byggnation av lösdrift, 2020-12-16. 

 
Utredning 
Tidaholmsbygdens Hästklubb (TBHK) har för avsikt att förbättra 
hästhållningen på Kvarnängen. Föreningen planerar att inreda karantänboxar i 
befintligt skjul. Detta för att lättare kunna stoppa eventuell smitta på 
anläggningen och då ges bättre förutsättningar att fortsätta bedriva 
verksamhet i händelse av att smitta uppkommit. Tidaholmsbygdens Hästklubb 
planerar också att dränera och hårdgöra yta för lösdrift. Detta i syfte att 
möjliggöra mer utevistelse för hästarna. Föreningen bedömer att det i längden 
kan ge minskad personalsårbarhet, minskat strömaterial samt minskad 
gödselvolym. I enlighet med bifogade offerter beräknas kostnaden till 300 375 
kr inklusive moms. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten. 
 
Barnrättsbedömning 
Föreningen bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. All 
utveckling av anläggningen påverkar verksamheten i positiv riktning.  
 
Utredningens slutsatser 
Att inreda karantänboxar bedöms ha positiva effekter på den omfattande 
verksamhet som bedrivs på Kvarnängen och bedöms vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Verksamheten blir då mindre 
sårbar och ger goda förutsättningar att kunna fortsätta bedriva verksamhet vid 
eventuell smitta. Att hårdgöra yta för att möjliggöra mer utevistelse för 
hästarna bedöms inte ha samma positiva effekt på verksamheten och ryms ej 
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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

på samma sätt inom ramen för utvecklingsbidrag. Det är inte avgörande för 
föreningens verksamhet. I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden 
för att inreda karantänboxar uppgår till 50 500 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till 
Tidaholmsbygdens Hästklubb med max 30 % av ansökt belopp för att 
inreda karantänboxar vilket blir 15 150 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 
2021-11-30. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Tidaholmsbygdens 
Hästklubbs ansökan om bidrag till byggnation av lösdrift. 

 
Sändlista 
Tidaholmsbygdens Hästklubb 

170



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/146 

§ 12 Beslut om ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om 
bidrag till karantänboxar och byggnation av lösdrift 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms Hästklubb med max 30 % av ansökt belopp för att 
inreda karantänboxar vilket blir 53 362 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 
2021-11-30. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
Tidaholmsbygdens Hästklubbs ansökan om bidrag till byggnation av 
lösdrift. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholmsbygdens Hästklubb ansöker om bidrag till karantänboxar samt  
byggnation av lösdrift. Tidaholmsbygdens Hästklubb har för avsikt att  
förbättra hästhållningen på Kvarnängen. Ansökt belopp uppgår  
enligt offerter till 300 375 kr inklusive moms.  
 
Föreningen planerar att inreda karantänboxar i befintligt skjul. Detta för att 
lättare kunna stoppa eventuell smitta på anläggningen och då ges bättre 
förutsättningar att fortsätta bedriva verksamhet i händelse av att smitta 
uppkommit. Tidaholmsbygdens Hästklubb planerar också att dränera och 
hårdgöra yta för lösdrift. Detta i syfte att möjliggöra mer utevistelse för 
hästarna. Föreningen bedömer att det i längden kan ge minskad 
personalsårbarhet, minskat strömaterial samt minskad gödselvolym.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten. 
 
Att inreda karantänboxar bedöms ha positiva effekter på den omfattande 
verksamhet som bedrivs på Kvarnängen och bedöms vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Verksamheten blir då mindre 
sårbar och ger goda förutsättningar att kunna fortsätta bedriva verksamhet vid 
eventuell smitta. Att hårdgöra yta för att möjliggöra mer utevistelse för 
hästarna bedöms inte ha samma positiva effekt på verksamheten och ryms ej 
på samma sätt inom ramen för utvecklingsbidrag. Det är inte avgörande för 
föreningens verksamhet. I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden 
för att inreda karantänboxar uppgår till 177 875 kr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

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

bidrag till Tidaholmsbygdens Hästklubb med max 30 % av ansökt 
belopp för att inreda karantänboxar vilket blir 53 362 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2021-11-30. 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå 
Tidaholmsbygdens Hästklubbs ansökan om bidrag till byggnation av 
lösdrift. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om 

bidrag till karantänboxar och byggnation av lösdrift”, enhetschef för 
fritid Daniel Andersson, 2021-01-20. 

 Ansökan från Tidaholmsbygdens Hästklubb om bidrag till 
karantänboxar och byggnation av lösdrift, 2020-12-16. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/147 

§ 13 Beslut om ansökan från Tidaholm Falk Basketklubb om 
bidrag till ny utrustning inklusive bollar och matchställ 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholm Falk Basketklubb för integrationsarbete under 2021 
med 5 000 kr. Redovisning via blankett senast 2021-11-30.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholm Falk Basketklubb ansöker om bidrag till ny utrustning i form av bollar 
och matchställ. Ansökt belopp uppgår till 5 000 kr inklusive moms.  
 
Tidaholm Falk Basketklubb har under säsongen växt och har ökat antalet 
aktiva ungdomar. Föreningen har för avsikt att gå i seriespel nästkommande 
säsong och är i behov av material och annat för att klara av den växande 
verksamheten.  
 
Föreningen har framförallt lockat många ungdomar med invandrarbakgrund 
och därför ansöker föreningen om integrationsbidrag för inköp av material.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till inköp som utvecklar 
verksamheten och som främjar barn- och ungdomsverksamhet, integration 
och mångfald i föreningen.  
 
Det bedöms vara av vikt att ge stöd till Tidaholm Falk Basketklubb då de 
bedriver en verksamhet som växer och lockar ungdomar som inte annars 
deltar i det övriga föreningslivet. Föreningen bedriver samtidigt ett viktigt 
integrationsarbete då de lockar många ungdomar med invandrarbakgrund till 
sin verksamhet. Tidaholm Falk Basketklubb arbetar med att bygga upp sin 
ekonomi för att kunna vara självförsörjande med de löpande kostnader som 
föreningen har. I nuläget bedöms de vara i behov av ett ekonomiskt stöd i 
uppstarten då utgiftsposterna är större. För att ej belasta utövarna i alltför stor 
utsträckning ekonomiskt och därigenom riskera att de ej kan delta bedöms det 
vara bidragsgrundande att stödja Tidaholm Falk Basketklubb med 
integrationsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 5 000 kr inklusive moms. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholm Falk Basketklubb för integrationsarbete under 2021 
med 5 000 kr. Redovisning via blankett senast 2021-11-30.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholm Falk Basketklubb om bidrag 

till ny utrustning inklusive bollar och matchställ”, enhetschef för fritid 
Daniel Andersson, 2021-01-20. 

 Ansökan från Tidaholm Falk Basketklubb om bidrag till ny utrustning 
inklusive bollar och matchställ, 2020-12-18. 

 Offert- Tidaholm Falk Basketklubb, 2020-12-18. 
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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 
2021-01-20 
 
Ärendenummer 
2020/147 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholm Falk Basketklubb om 
bidrag till ny utrustning inklusive bollar och matchställ 
 
Ärendet 
Tidaholm Falk Basketklubb ansöker om bidrag till ny utrustning i form av bollar 
och matchställ. Ansökt belopp uppgår till 5 000 kr inklusive moms.  
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholm Falk Basketklubb om bidrag till ny utrustning 

inklusive bollar och matchställ, 2020-12-18. 
 Offert- Tidaholm Falk Basketklubb, 2020-12-18. 

 
Utredning 
Tidaholm Falk Basketklubb har under säsongen växt och har ökat antalet 
aktiva ungdomar. Föreningen har för avsikt att gå i seriespel nästkommande 
säsong och är i behov av material och annat för att klara av den växande 
verksamheten.  
 
Föreningen har framförallt lockat många ungdomar med invandrarbakgrund 
och därför ansöker föreningen om integrationsbidrag för inköp av material. 
Ansökt belopp uppgår till 5000 kr inklusive moms. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till inköp som utvecklar 
verksamheten och som främjar barn- och ungdomsverksamhet, integration 
och mångfald i föreningen.  
 
Barnrättsbedömning 
Föreningen bedriver verksamhet för barn och unga och har under säsongen 
växt. Ett ekonomiskt stöd för utrustning ökar möjligheten att ge alla samma 
förutsättningar att kunna delta.  
 
Utredningens slutsatser 
Det bedöms vara av vikt att ge stöd till Tidaholm Falk Basketklubb då de 
bedriver en verksamhet som växer och lockar ungdomar som inte annars 
deltar i det övriga föreningslivet. Föreningen bedriver samtidigt ett viktigt 
integrationsarbete då de lockar många ungdomar med invandrarbakgrund till 
sin verksamhet. Tidaholm Falk Basketklubb arbetar med att bygga upp sin 
ekonomi för att kunna vara självförsörjande med de löpande kostnader som 
föreningen har. I nuläget bedöms de vara i behov av ett ekonomiskt stöd i 
uppstarten då utgiftsposterna är större. För att ej belasta utövarna i alltför stor 
utsträckning ekonomiskt och därigenom riskera att de ej kan delta bedöms det 
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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

vara bidragsgrundande att stödja Tidaholm Falk Basketklubb med 
integrationsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 5 000 kr inklusive moms. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholm Falk 
Basketklubb för integrationsarbete under 2021 med 5 000 kr. 
Redovisning via blankett senast 2021-11-30.  

 
Sändlista 
Tidaholm Falk Basketklubb
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Ärendenummer: #790 | Inskickat av: Tidaholm Falk Basketklubb (HAROLD WILLIAM MURPHY III) | Datum: 2020-12-18 13:44Sida  av 1 3

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

0

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

20

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0763119331

 Telefon
0763119331

 E-postadress
falkbasket@hotmail.com

 För- & Efternamn
HAROLD WILLIAM MURPHY III

Kontaktperson

 Postnummer och ort
52233 Tidaholm

 Adress
Bruksgatan 9A

 Organisationsnummer
802492-5136

 Organisationens namn
Tidaholm Falk Basketklubb

Utvecklingsbidrag till föreningar
Ärendenummer: #790 | Inskickat av: Tidaholm Falk Basketklubb (HAROLD WILLIAM MURPHY III) | 2020-

12-18 13:44

1. Föreningen

Föreningsinformation

2. Ansökan

183



Ärendenummer: #790 | Inskickat av: Tidaholm Falk Basketklubb (HAROLD WILLIAM MURPHY III) | Datum: 2020-12-18 13:44Sida  av 2 3

 Ange bankgironummer
5528-5159

 Datum
2021-01-31

 Vilket belopp ansöker ni om ?
5000

 Användningsområde
Basket

 Anläggningens namn
Forshallen

Vad gäller din ansökan ?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Vilken utveckling av verksamheten, integration och friskvård vill ni göra ?

Köpa ny utrustning inklusive bollar och matchställ

När beräknas arbetet vara slutfört ?

Finns det övrig finansiering för arbetet, förutom utvecklingsbidrag ?

Medlemsavgifter

Hur vill ni att bidraget betalas ut ?

Bankgiro

3. Bilagor

Verksamhetsberättelse

    (12 KB)Verksamhetsberättelse.docx

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

184



Ärendenummer: #790 | Inskickat av: Tidaholm Falk Basketklubb (HAROLD WILLIAM MURPHY III) | Datum: 2020-12-18 13:44Sida  av 3 3

Resultat och balansräkning

    (7 KB)Transaktioner_2020-12-18_13-31-36.pdf

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

Revisionsberättelse

    (11 KB)Revisionsberättelse.docx

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

Övriga styrkande dokument exempelvis anbud

    (119 KB)Offert Falk Basket.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Klubb & Företagspris

Produktnamn Varumärke Artikelnr Ordinariepris Antal Klubbpris /st Klubbpris /tot (ink moms) Företagspris (ex moms)

HF Sport matchställ HF Sport 329 kr 20 289 kr 5 780 kr 4 624 kr

Siffra 25cm rygg Acg 50 kr 20 50 kr 1 000 kr 800 kr

Siffra 7cm bröst Acg 40 kr 20 40 kr 800 kr 640 kr

Klubbnamn bröst 50 kr 20 50 kr 1 000 kr 800 kr

Molten competition basketboll    Molten B7G4000 849 kr 2 739 kr 1 478 kr 1 182 kr

Molten tränings basketboll Molten B7G3800 649 kr 3 489 kr 1 467 kr 1 174 kr

taktiktavla basket  ProMatch 1797 249 kr 1 199 kr 199 kr 159 kr

Bollsäck                                                        ProMatch 1719  249 kr 2 199 kr 398 kr 318 kr

12 122 kr 9 698 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/2 

§ 14 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 

2020-12-11 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter från 
och med 14/12 
med anledning av 
covid-19  

2020-12-15 3.3 Inköp av material, 
varor och tjänster 

Innebandysarg 
Rosenbergshallen 
KOF 2018/93 

2021-01-26 2.6 Bidrag till 
studieförbund 

Utbetalning av 
bidrag till 
studieförbund och 
RF-SISU  

2021-01-28 2.2 
Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Tidaholms 
Tennisklubb. 
KOF 2021/20 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-12-09--2021-02-02. 
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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

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-01-11 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade från och med 2020-12-09--2021-02-02 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2020-12-11 2.1 Öppettider 

Tillfällig ändring av 
öppettider i 
nämndens 
verksamheter från 
och med 14/12 
med anledning av 
covid-19  

2020-12-15 3.3 Inköp av material, 
varor och tjänster 

Innebandysarg 
Rosenbergshallen 
KOF 2018/93 

2021-01-26 2.6 Bidrag till 
studieförbund 

Utbetalning av 
bidrag till 
studieförbund och 
RF-SISU 

2021-01-28 2.2 
Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Tidaholms 
Tennisklubb. 
KOF 2021/20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/1 

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

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

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 13/2021 ”Beslut om antagande 

av riktlinje om kommunala lekplatser”, 2021-01-21. 
 Riktlinje för kommunala lekplatser. 
 Kommunstyrelsens beslut § 13/2021 ”Beslut om uppföljning av 

nämndernas arbete med intern kontroll”, 2021-01-13. 
 Rapport Uppföljning nämndernas arbete med intern kontroll 

2019/2020. 
 Kommunstyrelsens beslut § 11/2021 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun avseende januari-november år 
2020”, 2021-01-13. 

 Helårsprognos - november 2020 Tidaholms kommun. 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2021, 2021-01-13. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 122/2020 ”Beslut om Strategisk plan och 

budget 2021-2023”, 2020-12-21. 
 Strategisk plan och budget 2021-2023. 
 Strategisk plan och budget 2021-2023 - Bilaga. 
 Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet angående 

Ridskoleverksamhet, 2020-12-22. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 117/2020 ”Fyllnadsval av ledamot till 

kultur- och fritidsnämnden efter Petri Niska (SD)”, 2020-12-21. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 115/2020 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Petri Niska (SD)”, 2020-12-21. 
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Tue, 9 Feb 2021 13:00:21 +0100 (CET)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling februari 2021

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev februari 2021
   

   

Bokslut, film och framtid
 

Den här tiden på året ägnar sig traditionellt 
företag och organisationer åt bokslut och 
årsredovisningar. Nästan slentrianmässigt. 
Men i år är innehållet inte relevant bara för en 
snäv ägarkrets. Bokslut blir nu kapitel i 
historieskrivningen kring hur företag och 
organisationer påverkats av och hanterat 
pandemin. 
 
Trots dystert läge inom många sektorer i 
Västsverige, hittar vi i det regionala bokslutet 
många exempel på hur vi gemensamt tagit 
oss an samhällsutmaningar på både kort och 
lång sikt under det gångna året.

Kompetensinsatser för ökad hållbarhet inom besöksnäring och industri, 
innovationsinfrastruktur för elektrifiering och digitalisering och inte minst; nya sätt att utveckla 
samarbeten mellan branscher. Senaste exemplet när Turistrådet Västsverige och Göteborg 
Film Festival under förra veckan skapade exklusiva pop-up biografer i hotellrum runt om i 
Västra Götaland. 
 
Läs om det tillsammans med andra nyheter inom näringsliv, arbetsmarknad, klimat, social 
hållbarhet och infrastruktur i nyhetsbrevet från regional utveckling. Och anmäl er till vårt 
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avstamp den 4 mars för att sjösätta den nya regionala utvecklingsstrategin 2021-2030 som 
många av er varit med om att utveckla. 
 
Och som en tröst för er som upplever er fast i redovisningens årshjul, är att ni just nu 
dokumenterar ett perspektiv av pandemins effekter som blir ett viktigt bidrag till att förstå och 
kunna hantera kriser och omställning bättre framöver.  

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

► Covid-19

Satsningar för näringsliv och samhälle med anledning av 
coronapandemin
 

 

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

www.vgregion.se/rucovid19

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

www.vgregion.se/kulturcovid19
   

   

► Covid-19

Connect Väst - stöd till företag under coronakrisen
 

 

Coronakrisen har varit tuff för våra företag. I våras finansierade Västra Götalandsregionen Connect 
Västs tillväxtprocess Navigera & Avancera för att stötta Västsvenska företag genom krisen.

Våren innebar en omvälvande tid i hela samhället och företag stod inför helt nya utmaningar. Världen 
fortsätter vara osäker och sättet  man driver företag på har i många fall behövt ändras. Connect tog i 
våras snabbt fram en plan som kan användas för att ta företag igenom osäkerheten, med konkreta 
och handlingskraftiga åtgärder. 

Connect Väst
 

   

   

► Covid-19

Hjälp till västsvenska besöksnäringen för att kompetensutveckla och 
behålla anställda
 

   

► Covid-19

Analyser om pandemins effekter på Västra Götaland 
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West Sweden Jonas Ingman
 

Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startade Turistrådet 
Västsverige i januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av 
lönekostnaderna finansierade. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem 
för tiden efter pandemin. 

VGR hjälper besöksnäringen
   

 

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

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

 
   

   

►Covid-19

Tuff situation i Strömstad - kraftsamling för norra Bohuslän
 

 

Regionutvecklingsnämnden (RUN) stöttar Strömstads kommun i det omställningsarbete som nu 
pågår till följd av pandemins stora konsekvenser för arbetsmarknad och näringsliv. 

Projektet Stärkt kapacitet Omställning Norra Bohuslän inrättas som ett omställningskontor för att 
samordna arbetet med att möta de olika utmaningar som företag och anställda drabbats av genom 
pandemins effekter i Strömstad och norra Bohuslän.
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Tuff situation i Strömstad - kraftsamling för norra Bohuslän
   

   

►Covid-19

Så har resandet med kollektivtrafiken påverkats av Covid-19
 

 

Att västsvenskarna lagt om sina resvanor under pandemin syns tydligt i Västtrafiks helårsrapport för 
2020. Förra året gjordes 246 miljoner resor med Västtrafik. Det är en minskning med 31 procent 
jämfört med året innan, då 355 miljoner resor gjordes.

Västtrafiks pressmeddelande om hur resande påverkas av Covid-19
   

   

►Kulturella näringar

Thomas Vinterbergs En runda till Golden Globe-nominerad
 

 

Thomas Vinterbergs En runda till med Mads Mikkelsen, bild Henrik Ohsten
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Thomas Vinterbergs En runda till, aktuell på Göteborg Film Festival och inspelad i Vänersborg och 
Trollhättan har nominerats till en Golden Globe som Bästa utländska film. Tidigare har filmen 
kvalitetsstämplats med Cannes 2020 Label och vunnit fyra European Film Awards. En runda till är 
också Danmarks Oscarsbidrag. Golden Globe avgörs 1 mars. Filmen är samproducerad med Film i 
Väst.

Film i Västs pressmeddelande
   

   

► Kulturella näringar

Fyra Guldbaggar för Film i Väst 
 

 

Vid Guldbaggegalan vann Film i Västs samproduktioner fyra Guldbaggar plus Guldbaggens 
publikpris.

- Vi gratulerar alla pristagare. För Film i Väst är 2019 efter ett mycket framgångsrikt decennium ett 
mellanår när det gäller Guldbaggevinster, men samproduktionerna fick ändå glädjande nog totalt 28 
nomineringar. Vi är extra glada över att Mellerudsinspelade Jag kommer hem igen till jul av Ella 
Lemhagen vann Guldbaggens publikpris, säger Mikael Fellenius, vd för Film i Väst.

Av Film i Västs samproduktioner blev Mikael Håfströms Trollhätteinspelade Quick mest framgångsrik 
med två Guldbaggar.

Film i Västs pressmeddelande
   

   

► Besöksnäring och kultur

Hemestererbjudande från Film i Väst och Turistrådet Västsverige under 
Göteborg Film Festival
 

 

Göteborg Film Festival erbjöd hemester för filmintresserade i Västsverige. I ett nytt samarbete mellan 
Göteborg Film Festival och Turistrådet Västsverige gjorde man det möjligt för Nordens största 
filmfestival att flytta in på hotell i hela Västsverige.
Under filmfestivalveckan blev hotellrum exklusiva pop-up biografer, med möjlighet till roomservice 
som extra guldkant.

Göteborg Film Festival har utvecklats och vuxit sig stark under mer än 40 års tid. Den är i dag 
Nordens största publika filmfestival och den nordiska filmbranschens viktigaste årliga mötesplats. 
Västra Götalandsregionen är tillsammans med Göteborgs Stad en av huvudfinansiärerna till 
festivalen, som i år hade temat social distansering och därför genomfördes helt digitalt.

Turistrådet Västsveriges pressmeddelande
   

   

► Internationell infrastruktur

SveReg:s seminarium om EU:s framtida transportpolitik 
 

   

► Nya stambanor

Dyrt att inte satsa på järnväg i Västsverige
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Den 5:e februari anordnade VGR ihop med SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel, 
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett webbinarium om EU:s transportpolitik. 

EU:s nya klimatfokuserade politik har stor påverkan på  kommuner och regioner eftersom det är de 
lokala och regionala myndigheterna som till stor del ska genomföra politiken. Representanterna från 
både EU-kommissionen och Europaparlamentet lyfte vikten av att de nationella 
infrastruktursatsningarna stämmer med EU:s mål. Det välkomnas av Västra Götalandsregionen 
eftersom regionens järnvägsinfrastruktur är kraftigt eftersatt, och har varit det under lång tid.

Om seminariet 5 feb EU:s framtida transportpolitik – så påverkas Sveriges regioner och 
kommuner

Ta del av en sammanfattning och inspelningen av webbinariet 
 

   

 

Nu går Trafikverkets uppdrag att lägga fram förslag för hur nya stambanor Göteborg-Stockholm och 
Stockholm-Malmö ska byggas för en kostnadsram på 205 miljarder kronor in i sitt slutskede. Tidigare 
har tre förslag presenterats för hur en utbyggnad ska se ut. I november kom ett fjärde 
kompletterande förslag, och ändringar i det första. Västra Götalandsregionen och de västsvenska 
kommunerna längs sträckan har skickat in kompletterande synpunkter. Man saknar fortfarande det 
västsvenska perspektivet i Trafikverkets nya alternativ.

Den 26 januari antog också regionstyrelsen VGR:s remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033.

Västra Götalandsregionens pressmeddelande 2020-12-23

VGR om Trafikverkets hearing 3 nov.
   

   

►Energi

Johanneberg Science Park blir nod för Sveriges mål om 
energieffektivisering
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Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park i Göteborg till en strateginod inom arbetet 
med sektorsstrategier för energieffektivisering med målsättning att energieffektivisera Sverige med 
50 procent till år 2030. Johanneberg Science Park ska bidra till arbetet genom att fortsätta utveckla 
en västsvensk samverkansplattform mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer som främjar 
resurseffektiv innovation.

Johannebergs Science Park pressmeddelande 2021-02-01 

Västra Götalandsregionen finansierar sex science parks som relaterar till övergripande 
fokusområden och lokalt näringsliv i anslutning till lärosätena i Västra Götaland

   

   

►Demokrati

VGR skriver på för stärkt demokratiarbete
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I år är det 100 år sedan Sveriges riksdag fattade beslut om allmän rösträtt. Nu, precis som då, 
behöver demokratin försvaras, stärkas och utvecklas.

– Med tanke på vad som sker i omvärlden är det extra viktigt att vi värnar om demokratin. Vi vet att 
många människor står utanför demokratin, samtalsklimatet hårdnar och anti-demokratiska aktörer blir 
mer synliga, säger Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen, som i veckan skrev under 
regeringens demokratideklaration och ett antal åtaganden.

VGRfokus artikel om demokratideklarationen
   

   

►Naturbruksgymnasium

Klartecken för investeringar på Axevalla Hästcentrum 
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Efter att regionstyrelsen ställt sig bakom markköp vid travbanan i Axevalla för att bygga nya 
skolbyggnader går ärendet vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut 16 februari.
Den nya skolan planeras för 192 gymnasieelever och 64 studerande vid Biologiska Yrkeshögskolan i 
Skara, med inflyttning till höstterminen 2023.
- Med detta beslut kommer möjligheterna till att öka utbildningarna inom naturbruk inriktning 
hästskötsel att ta verklig fart. Satsningen i Axevalla ger möjlighet till att utvecklas till ett regionalt 
centrum för hästutbildningen och på sikt ett av de nationella utbildningscentrumen för näringen, 
säger Ulf Eriksson, ordförande för Naturbruksstyrelsen.  

Naturbruksförvaltningens notis

Axevalla Hästcentrum
   

   

►Utbildning och industri

Production for future stimulerar ungas intresse av teknik och industri
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Industriell verksamhet handlar om många delar, med olika slags typer av arbete och med stor 
variation. Dagens industri och framtidens tillverkning blir också mer och mer intresserad av att ha en 
flexibel produktion. Det ställer krav på fabriker att snabbt kunna ställa om till nya produktvarianter för 
att vara konkurrenskraftig. Projektet Production for future är med och visar hur i en ny minifabrik på 
Lindholmen. 
- Vi måste arbeta på nya sätt för att öka intresset för industrijobb bland unga och förbättra 
konkurrenskraften i industrin, säger Kristina Jonäng, (C) ordförande i regionutvecklingsnämnden.

VGR:s pressmeddelande om Production for Future
   

   

►EU:s forskningsprogram

Horisont Europa - nu lanseras EU:s nya ramprogram för forskning och 
innovation
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Forskningsprogrammet Horisont Europa 2021-2027 ersätter Horisont 2020. Svenska företag, 
forskningsinstitutioner och institut kan liksom övriga i Europa söka medel från de 94 miljarder Euro 
som finns i potten.

Nu sker den svenska lanseringen  av EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. 
Vinnova håller onsdag 10 februari ett digital dag om forskningsprogrammet, där
Västra Götalandsregionen medverkar i en panel.

Lansering Horisont Europa 10 feb 9.30-16.00
   

   

►Infrastruktur - bredband

Kvalitetssäkring av byggnadsförteckning for bredbandsstöd
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Post- och Telestyrelsen (PTS) har gjort en byggnadsförteckning för varje län, där de byggnader som 
är listade anses berättigade till bredbandsstöd. VGR behöver nu kommunernas hjälp att 
kvalitetssäkra förteckningen för att marknadens bredbandsbyggare som söker stödet för att bygga i 
kommunerna ska få ett bättre underlag. Granskningen om byggnader som finns på listan redan är 
anslutna till snabbt bredband - eller om det finns andra byggnader utan snabbt bredband som saknas 
i förteckningen - ska vara klar senast den 23 februari.

Mer information om kraven kring byggnadsförteckningen
   

   

► Hållbar platsutveckling

Regionalt serviceprogram - utlysning för platsutveckling 
 

   

► Företagande

FoU-kortet - utlysning till SME i Västra Götaland
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För den som verkar i gles-, landsbygd eller skärgårdsområde i Västra Götaland - finns det en plats 
som särskilt behöver utvecklas? Inom Västra Götalandsregionens regionala serviceprogram utlyser 
vi medel för hållbar platsutveckling. Här finns chansen för 4-5 platser till en gemensam process för 
lärande och utveckling maj 2021 - hösten 2022. Fokus ligger på att få hållbara organiseringsformer 
efter projektslut.
Ansök senast 15 mars 2021.

Utlysning om hållbar platsutveckling
   

 

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt i små och medelstora företag (SME) 
som ska hjälpa dem att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, 
varor och processer. Utlysningen är en del av Västra Götalandsregionens satsning för att stötta 
näringslivet i spåren av pandemin Covid-19. 

Utlysningen öppnar 1 januari och stänger 8 mars 2021. 

FoU-kortet
   

   

► Data och analys

Ny statistik- och analysportal 
 

 

Nu blir det lättare att hitta statistik och analyser, sammanställda av VGR:s koncernavdelning data 
och analys.
Du hittar data och information inom olika ämnesområden, kategoriserade under:
• Hälsa och vård 
• Samhälle och befolkning.

Analysportalen ska successivt utvecklas vidare under våren för ännu bättre sökfunktion och 
filtreringsmöjligheter för publikationer.

Till nya statistik- och dataportalen 
   

   

► Megaregioner

West Sweden and STRING Regional Economic Benchmark 2020 
 

Västsveriges styrka som innovationsregion blir allt mer uppenbar i årets internationella benchmarking 
av ekonomisk utveckling och ekonomiska förutsättningar från BAK Economics. Västsverige präglas 
också av en snabb tillväxt av jobb och befolkning under det senaste decenniet, men allt är inte guld 
och glimmar. Den samlade produktiviteten är fortsatt låg, andelen nya patent imponerar inte, 
tillgängligheten till Europa och internationellt är begränsad.

Analysen sträcker sig i huvudsak fram till 2019 men ger också scenarier för påverkan av pandemin 
på västsvensk framtid. Index för bland annat ekonomisk utveckling, attraktion- och konkurrenskraft 
presenteras. Västsverige jämförs med regioner med hög attraktionskraft och med en ofta stark 
utveckling som till exempel övriga nordiska storstadsregioner, Stuttgart, Hamburg, Seoul, San 
Fransisco och i kartbilder med regioner i Europa.

Rapporten West Sweden and STRING Regional Economic Benchmark 2020
   

   

► Samhällsanalys

Digitala är vi allihopa? Senaste SOM-rapporten om internet, digitalisering 

   

► Samhällsanalys

Det goda livet i Dalsland
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och politik i Västra Götaland
 

 

Digitala är vi allihopa? är den 77:e forskarantologin från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 
Den bygger på 2019 års västsvenska enkätundersökning, och på resultat från SOM-undersökningen 
i Göteborg och om coronaviruset 2020.
I boken bidrar forskare med analyser av det västsvenska samhället med särskilt fokus på 
digitalisering och digitala vanor. Se de korta inspelade föredragen där forskarna presenterar sina 
resultat.

Digitala är vi allihopa? SOM-institutets forskarantologi om tillståndet i Västra Götaland. 

Läs antologin hos SOM-institutet
   

 

 

Att förutsättningarna för samhällets utveckling skiljer sig mellan olika delar av Västsverige är ingen 
nyhet. För Dalsland, som i jämförelse är glest befolkat och utan ett större regionalt centrum, har 
utvecklingen skapat särskilda utmaningar. I rapporten analyseras den sociala och ekonomiska 
utvecklingen.

Analysen utmynnar bland annat i ett förslag om att göra Dalsland till testarena för experimentella 
satsningar på samhällsutveckling inom nyckelområden som kollektivtrafik, utbildning, digitalisering, 
planering och välbefinnande.

Rapport Det goda livet i Dalsland – diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig 
utveckling i Dalsland
 

   

   

►Högskoleutbildning

Klartecken för Campus Dalsland
 

 

Dalslandskommunerna samt Årjängs kommun att de gemensamt ställt sig bakom ett förslag att 
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kunna starta ett högskolecampus i Dalsland. Man vill gemensamt kraftsamla för att höja den låga 
utbildningsnivån. Högskolan Väst har ansvarat för den förstudie som nyligen har avslutats och som 
utmynnar i att ett Campus Dalsland kan startas.

Högskolan Västs pressmeddelande om Campus Dalsland
   

   

►Social hållbarhet

Invånarna i Västra Götaland om sina liv och sin hälsa - 
Levnadsförhållanden, livsvillkor och levnadssätt 2004 – 2020
 

 

En ny rapport baserad på enkäten ”Hälsa på lika villkor?” beskriver huvuddragen inom invånarnas 
hälsa och välbefinnande för Västra Götaland som helhet och för olika grupper i befolkningen. Tyngd-
punkten ligger på välbefinnande, självskattad hälsa och levnadsvanor och livsvillkor i stort. 
Situationen för många unga kvinnor och den starka samvariationen mellan invånarnas sociala 
relationer och deras välbefinnande och hälsa är frågor som kan behöva uppmärksammas mer i 
arbetet med att stärka befolkningens hälsa i Västra Götaland.

Rapporten ”Invånarna i Västra Götaland om sina liv och sin hälsa – 
Levnadsförhållanden, livsvillkor och levnadssätt 2004 – 2020”
 

   

   

►Klimat

Koldioxidbudget Västra Götaland 2020-2040 - ett redskap för att öka 
takten
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Regionstyrelsen beslutade 26 januari 2021 att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. 
Budgeten är beräknad för hela Västra Götaland och visar hur mycket utsläppen behöver minska 
varje år för att hela länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet. 
- Koldioxidbudgeten kommer att skapa ett tydligt politiskt ramverk om hur vi på ett effektivt sätt kan 
nå upp till Parisavtalets mål. Den blir på så sätt ett viktigt redskap i att öka takten i klimatarbetet i 
Västra Götaland, menar miljönämndens ordförande Magnus Berntsson (KD).

Koldioxidbudget Västra Götaland 2020-2040
   

   

► Klimat

Västra Götalandsregionen visar klimatsmart mat på menyn 
 

 

Regionservice måltidsverksamhet gör det nu enklare för patienter och restauranggäster inom Västra 
Götalandsregionens verksamheter att välja klimatsmart genom att märka de rätter på menyn som har 
lägst klimatavtryck med ett grönt löv. 

Klimatmärkningen som lanserades i januari, är en del av VGR:s nya interna miljömål för 2030 som 
regionfullmäktige planeras anta 13 april. 

   

► Covid-19

Historiskt besöksrekord i Botaniska trädgården 
 

 

Att naturen har haft en stor dragningskraft under pandemiåret 2020 har det vittnats mycket om. 
Botaniska trädgården i Göteborg har vanligtvis ca 600 000 besökare per år men förra året sökte sig 
805 000 personer till trädgården för att promenera och umgås utomhus. Det är det största antalet 
sedan man började mäta antalet besökare på 1980-talet. Botaniska trädgårdens chef Mari Källersjö 
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Ny klimatmärkning på menyn - Regionservice

Miljömål 2030 förslag
   

är glad över att trädgården kan vara en positiv kraft i svåra tider.

Göteborgs botaniska trädgårds pressmeddelande
   

   

► Social hållbarhet

Sök medel för social hållbarhet - tre digitala informationsmöten 
 

För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat folkhälsa, integration, 
jämställdhet och delaktighet.
Vid tre olika informationstillfällen om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra 
Götaland. kommer olika myndigheter och fonder presentera bidrag de fördelar. 

Infotillfällena hålls kl. 9:15 -12:00, torsdag 18 och torsdag 25 februari, och fredag 5 mars.

Anmälan (se respektive datum)
 

   

   

► EU-stöd 

Nyfiken på de kommande EU-programmen? 
 

Just nu pågår arbetet för fullt med att förbereda för EU:s kommande programperiod 2021-2027. 
Västra Götalandsregionen deltar aktivt i arbetet med att ta fram ett nytt Regionalfondsprogram, 
handlingsplan för Europeiska socialfonden samt nya Interreg-program för Öresund-Kattegatt-
Skagerrak, Nordsjön, Sverige-Norge och Östersjön. Beslut om regionalfondsprogrammet fattades av 
regionstyrelsen 9 februari.

Nyfiken på nya EU-programmen?

Regionstyrelsens pressmeddelande
   

   

► Natur och hälsa 

Gröna Rehabs modell - vid stressrelaterad ohälsa 
 

 

Intresserad av grön rehab och forskning om hur naturen kan påverka hälsa  och välbefinnande? I 
boken ”Gröna Rehabs modell – vid stressrelaterad ohälsa” presenteras arbetssättet som under 15 år 
- VGR:s miljönämnd och folkhälsokommitté var grundarna - utformats av teamet på Gröna Rehab i 
Göteborgs botaniska trädgård. Resultaten är goda och 9 av 10 långtidssjukskrivna återgår varaktigt 
till arbete. 

Pressmeddelande om boken om Gröna Rehab

Gröna Rehab på Göteborgs botaniska trädgård
 

   

   

► Regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi - kick-off 4 mars
 

 

Nu tar vi nästa steg med vår nya, gemensamma strategi! Den 4 mars bjuder Västra 
Götalandsregionen in till en digital kick-off för Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-
2030 som regionfullmäktige beslutar om 16 februari.

Inbjudan till alla som har varit med och tagit fram strategin och som vill bidra till att 
genomföra den. 

Det slutliga förslaget till ny regional utvecklingsstrategi ligger här
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På gång
 

10 feb Horisont Europa  
4 mars Regional utvecklingsstrategi kick-off
12 mars Folkhälsoforum 2021

Fler evenemang inom regional utveckling
   

Utveckling Västra Götaland
 

 

Utveckling Västra Götaland kommer ut varje kvartal och beskriver utvecklingen av befolkning, 
arbetslöshet, näringsliv och konjunktur i Västra Götaland. Senaste publicerade rapporten är för 
kvartal 3:2020, kvartal 4 publiceras i slutet av februari.

Utveckling Västra Götaland

Fler rapporter från koncernavdelning data och analys
 

   

   

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

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

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
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stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-21 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/518 

§ 13 Beslut om antagande av riktlinje om kommunala lekplatser 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till 
riktlinjer om kommunala lekplatser i Tidaholms kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt ett förslag på en riktlinje för kommunala 
lekplatser i Tidaholms kommun. Riktlinjen presenterar bland annat lämplig 
utformning, placering och skötsel av kommunala lekplatser. 
 
Då riktlinjen bedöms endast beröra nämndens ansvarsområden kan den 
beslutas att antas av nämnden själv, istället för kommunstyrelsen. 
 
Förslaget på riktlinje har sammanställts parallellt med en rapport 
innehållandes en beskrivning av nuläget för kommunen inom området.  
 
Nämnden bedömer att riktlinjen är i linje med barnets bästa, då fokus ligger på 
att erbjuda så bra lekplatser som möjligt till med de förutsättningar som finns i 
Tidaholms kommun. Vidare bedöms riktlinjen främja trygghet hos lekande 
barn, såväl som möjlighet till lek för alla barn. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
upprättat förslag till riktlinjer om kommunala lekplatser i Tidaholms 
kommun. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 130/2020 ”Beslut 

om antagande av riktlinje om kommunala lekplatser”, 2020-12-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av riktlinje om kommunala 

lekplatser”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2020-12-02. 
 Förslag till riktlinje om kommunala lekplatser, 2020-12-02. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden
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Inledning  

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s 
barnkonvention. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska 
vara säkra och tillgängliga. I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på 
lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på 
säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lek-
platser.  
 
Barns värld har även förändrats. Allt fler barn upplever stress, övervikt eller 
ohälsa. Samtidigt vet vi att utevistelse är en viktig faktor för att minska stress 
och förbättra rörlighet och folkhälsa. 
 
Hur ska vi uppmuntra till lek och utevistelse, till aktivitet och rörelse?  
Vilka svårigheter ser vi, och vilka möjligheter? Hur kan vi utveckla våra lek-
platser, och hur ska vi arbeta för att förbättra barns möjligheter till lek? 
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Mål och syfte 

Målsättningen med riktlinjen är att det ska fungera som ett underlag för att 
säkerställa att kommunens lekplatser håller en hög standard och kvalitet samt 
har ett stort lekvärde i framtiden, där samtliga lekplatsers utformning ska upp-
muntra till lek och fysisk aktivitet. 
 
Riktlinjen syftar till att vara det dokument som innehåller vägledning för strate-
gier kring ombyggnad, upprustning och placering av de kommunala lekplat-
serna samt information om hur lekplatser bör utformas för att öka tillgänglighet 
och trygghet samt genusanpassas. Riktlinjen syftar också till att skapa förut-
sättning för en ökad kvalitet på drift och underhåll av våra kommunala lekplat-
ser. 
 

Bakgrund 

Leken är en förutsättning för oss alla att utvecklas som människor. När vi är 
barn prövar, upprepar, varierar och undersöker vi med hjälp av leken och for-
mar oss själva som individer. Genom leken utforskar och lär vi oss också om 
socialt samspel. 
 
Barn i olika åldrar har varierande behov och leker på olika sätt. Små barn kan 
genom leken utforska den egna kroppens möjligheter. Tonåringen behöver en 
plats att vara på där man kan prata, diskutera, umgås och ges utrymme för att 
utöva spontan idrott. Inom alla åldersgrupper finns stora individuella skillnader 
men generellt sett närmar sig barnen sin utemiljö sinnligt och kroppsligt till 
skillnad från en vuxen som ofta upplever funktion och visuella aspekter. 
 
Lek i alla åldrar skapar trygghet och förståelse för omgivningen. Barn och 
ungdomar behöver säkra och attraktiva lekmiljöer, men barns perspektiv och 
deras användning av utemiljöer behöver också vävas in i övrig planering för 
att skapa en mer hållbar livsmiljö för alla. 
 

Lagar och föreskrifter 

Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (sfs 2010:900), 8 kap. 9§ 
punkt 5 och 6, samt 10–12§ och 15–16§. Där anges krav på anordnande av 
friyta för lek och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar 
på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Dessutom 
anges att tomter och allmänna platser ska utformas så att de är tillgängliga för 
och kan användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. 
 
Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (bfs 2011:13 hin 2) som gäl-
ler publika lokaler och allmänna platser, innehåller krav på att tillgängligheten 
på befintliga lekplatser ska förbättras så att även de kan användas av perso-
ner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Brister som gör det svårt 
för barn med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga att alls använda lek-
platsen samt brister som gör det svårt för föräldrar med nedsatt rörelse eller 
orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen tillsammans med sina barn, bör 
åtgärdas.” (18§) 
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Lekens form 

Alla typer av lek kan inte planeras eller hanteras i planer och program. Därför 
skiljer vi på lekplatser, som är en planerad och programmerad plats för lek, 
och frilek, som kan äga rum spontant och överallt. 
 
Lekplatsen är en planerad form av lekmiljö som ska uppmuntra alla barn till lek 
oavsett kön, ålder, bakgrund, förutsättningar eller funktionshinder. Lekplatsen 
bör inte begränsas till att bara innefatta barns behov, utan fungera som en 
generationsöverskridande mötesplats där även ungdomar, föräldrar och vuxna 
ges utrymme och kan använda lekplatsen som social mötesplats. En lekplats 
ska vara säker och faror ska kunna förutses utan att för den skull vara en helt 
riskfri miljö. 
 
Frileken är en grundläggande form av lek som inte kräver redskap eller pro-
grammering. Den är en vardaglig typ av utelek och miljön nära bostaden spe-
lar därför en viktig roll. Frileken hanteras inte som en lekplats, men går att 
uppmuntra och skapa förutsättningar för genom att ta vara på de skogs-
dungar, snår, bergsknallar och gräsängar som utgör vår bostadsnära natur, 
och vara kreativa i vår anläggning och skötsel av dem. Ytorna för frilek kan 
göras mer inspirerande genom att tänka på dem som lekbiotoper, där rumslig-
heten förändras beroende på om gräset är högt eller lågt, marken är blöt eller 
torr eller vegetationen snårig eller gles. Genom att skapa och upprätthålla en 
sammanhängande grönstruktur för rörelse där det är okej att klättra, hänga 
och springa, kan vi skapa lekvärden och bra förutsättningar för lek och rörelse 
även utanför lekplatsen. 
 

Risk och säkerhet 

Det är skillnad på risk och fara. Barn söker spänning och stimulans och måste 
få testa sina gränser genom leken. Både den kroppsliga och mentala utveckl-
ingen hos barn kräver utrymme för utmaningar. Vissa riskmoment kan därför 
vara bra och utvecklande då barnet upplever att de utvecklas i sin lek och sin 
användning av lekredskap och platser. På en lekplats ska man kunna förutse 
riskerna, men en lekmiljö kan aldrig vara helt riskfri. Eventuella faror ska dock 
åtgärdas direkt, och för att förebygga olyckor ska alla lekplatser ha ett fullgott 
löpande underhåll samt besiktigas för att uppfylla Europastandarden EN 
1176/1172.  
 

Besiktning 

Alla kommunala lekplatser besiktigas årligen utifrån säkerhetsperspektiv.  
Besiktning sker av utsedd, utbildad anställd person i kommunen. Protokoll 
skapas för varje lekplats och efter genomförd besiktning kompletteras eller 
repareras de säkerhetsbrister som noterats i protokollet. 
 

Funktionskontroll 

Funktionskontroll utförs på alla lekplatser var 8:e vecka. Funktionskontroll ut-
förs enligt protokoll. Det som kontrolleras är bland annat att inga skruvar sitter 
löst, att länkar är hela, att gungor är hela och att sand och fallskydd finns.  
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Städning 

Städning på lekplatser utförs en gång per vecka då skräp plockas undan och 
papperskorgar töms. 

 

Trygghet 

Trygghet är något som varje individ upplever olika beroende på vilka erfaren-
heter och vanor individen har. Att skapa säkrare platser eller bygga bort 
otrygghet är svårt, men genom att använda rätt typ av belysning och få fler 
människor i rörelse går det att skapa förutsättningar för att platser ska upple-
vas tryggare. Ofta upplevs platser som är dåligt underhållna och slitna som 
mer otrygga än de som är välskötta. Annat som påverkar trygghetskänslan är 
orienterbarhet och överblickbarhet. Det kommunen har möjlighet att påverka 
är sådant som handlar om skötsel, upprustning och planering. Exempelvis 
göra ordentliga inventeringar kring hur orienterbarheten och överblickbarheten 
är utifrån både barn & vuxnas perspektiv och om lekplatserna ser väl omhän-
dertagna ut.  
 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet syftar till att anpassa omgivningen till personer med olika typer 
av funktionsnedsättningar såsom syn, hörsel, rörelsehinder, koncentrations-
svårigheter med flera. Det innebär att alla människor ska inkluderas i det  
samhälle vi bygger. Kort sammanfattat i sammanhang som gäller lekplatser 
handlar det om att de ska vara enkla att hitta, ta sig till och använda. En plats 
där alla kan vara med, oavsett förutsättning. Det som är enklast att planera 
och som vi har bäst förståelse för är tillgängliga platser med hänsyn till rörelse. 
Under de senaste åren har tillgänglighet kring rörelsehinder varit en mycket 
aktuell fråga. Att skapa platser som tar hänsyn till barn och vuxna med  
koncentrationssvårigheter såsom ADHD eller autism har däremot hamnat mer 
i skymundan och något som vi därför har mindre kunskap om. Även hörsel och 
synnedsättning är något som man måste ha i beaktning i all typ av planering.  
 
Det gäller för barnen som ska leka på de olika platserna men lika väl för vård-
nadshavare. Det som är viktigt att komma ihåg, förutom att planera lekplatsen 
så att alla barn med olika förutsättningar kan vara med överallt, är att inklu-
dera vägen till lekplatsen och dess omgivning. 
 
Vid nybyggnation av lekplatser finns stora möjligheter till att påverka tillgäng-
lighet. Placeringen kan göras optimal och det går att planera lekplatsen i allt 
från smådetaljer till helhet. Vid upprustning handlar det om att göra det bästa 
av situationen och tillgängliggöra det som är möjligt men det finns fler  
begränsningar och det är svårare att ändra det som redan är byggt. Enklare 
åtgärder går att göra genom att exempelvis montera belysning, byta ut något 
eller några lekredskap och på så vis göra en lekplats mer tillgänglig än tidi-
gare. 
 
VG-region har tagit fram riktlinjer för tillgänglighet på lekplatsers olika delar: 
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-
rattigheter/riktlinjer-tillganglighet/. 
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Lekplatsens innehåll och funktion 

Alla barn har rätt till lek i stimulerande, tillgänglig och trygg miljö. Sambanden 
mellan utomhuslek och god hälsa är väldokumenterade. En bra lekplats ska 
erbjuda utmanande lek med ett innehåll som dels uppmuntrar rörelselekar 
med motorik och balansutveckling samt stimulera fantasi och kreativitet. 
Lekplatsen ska om möjligt inte begränsas till redskapens användnings-
kapacitet och finns möjlighet bör närliggande växtlighet och topografi integre-
ras i lekplatsen. Den sociala dimensionen ska heller inte underskattas. Lek-
platsen utgör många gånger en generationsöverskridande mötesplats och 
samlingspunkt för människor i alla åldrar i ett bostadsområde. För att detta ska 
åstadkommas behövs, förutom intressant lekutrustning också trivsamma sitt-
platser med god överblick. 
 
Behoven och kraven förändras i takt med att samhället utvecklas. Nya tider 
kräver nya lösningar och det gäller även stadens lekplatser. Utbudet av bland 
annat gungor och studsmattor i villakvarterens trädgårdar och på flerbostads-
husens egna gårdar har gjort att kravbilden ser annorlunda ut idag än tidigare. 
De till storleken mindre och likriktade lekplatserna anses ofta som trista och 
oinspirerande. Numera efterfrågas i regel större lekplatser med unika och 
mångsidiga kvaliteter, gärna med någon form av tema i förgrunden. 
 
De olika lekplatstyperna ”närlekplats, områdeslekplats och utflyktslekplats” 
utgör olika funktioner, och är därför som regel inte direkt jämförbara.  
 
De mindre närlekplatserna är bättre anpassade för mindre barn och 
vardagslek medan de större vanligen riktar sig till en bredare målgrupp och 
äldre barn samt innehåller ett större utbud. Att ha lekplatser i varierande stor-
lek är positivt då det ger ett bredare utbud och fler valmöjligheter. På så vis 
inkluderas en större målgrupp.  
 
Att, om möjligt, integrera den omgivande naturen med lekplatsen och skapa 
en utökad lekmiljö skapar ett större lekvärde. Barnen tillåts att mer använda 
sin egen kreativitet och fantasi då lekmiljön innehåller andra komponenter än 
den byggda lekplatsen. Dessutom finns forskning som visar att barn leker 
mindre könsuppdelat och mer jämställt i naturen. 
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Lekplatstyper 

UTFLYKTSLEKPLATS 
En utflyktslekplats ska vara av sådan karaktär att de utgör ett utflyktsmål för 
barn i hela kommunen. Möjligheter för parkering av cykel ska finnas i anslut-
ning till platsen och parkering för bil bör finnas inom rimligt avstånd. Om möj-
ligt ska servicefaciliteter som toaletter anläggas. På en utflyktslekplats ska det 
finnas tillgänglighetsanpassad lekutrustning och markbeläggning. 
Det ska finnas ett utbud av sittplatser och picknickbord. Lekplatsen bör sam-
spela väl med omgivningen.  
Lekplatsen ska vara intressant för barn mellan 1-14 år. 
 
OMRÅDESLEKPLATS 
Områdeslekplatserna ska erbjuda varierande och spännande lek. Lekplatsen 
ska vara en samlingspunkt för barn och vuxna från ett större geografiskt om-
råde. Innehållet är ca 3-7 aktiviteter av varierad storlek. Lekplatsen kan exem-
pelvis innehålla balanslek, gungor, klätterställning, rutschbana, lekställning 
och sandlåda. Tillgängligheten ska vara god med hänsyn till flera funktions-
nedsättningar. Gräsytor och bollplan i anslutning till lekplatsen kan integreras 
för att skapa en större lekmiljö.  
Områdeslekplatsen riktar sig till ett bredare åldersspann, 1-12 år. 
 
NÄRLEKPLATS 
En mindre lekplats med färre antal redskap som riktar sig till boende i närom-
rådet och som ska ses som ett komplement till hemmaleken. Närlekplatsens 
innehåll sträcker sig till ca 1-3 aktiviteter och innehåller exempelvis en kom-
pisgunga, sandlåda och kanske en mindre lekställning samt sittplatser. Lek-
platsens rumslighet bör vara småskalig och ombonad och med tanke på ål-
dersgrupp bör det finnas skugga mitt på dagen. Lekplatsen bör vara tillgäng-
lighetsanpassad i så stor utsträckning som möjligt. En bra koppling till omgi-
vande mark och växtlighet är mycket positiv.  
Målgruppen för denna typ av lekplats är 1-6 år 
 

Lekplatser på skolgårdar 

Skolor och förskolor är ofta kommunala, men skolans område räknas inte som 
offentlig plats då verksamhet pågår. De lekplatser som finns på skolgårdar 
ingår inte i den kommunala leken eftersom de tillhandahålls och sköts av sko-
lorna själva och därför ofta är anpassade för skolans verksamhet. 
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Målsättningar för kommunala lekplatser 

Lekplatserna ska alltid uppfylla de säkerhetskrav som finns enligt lagar och 
föreskrifter. En årlig besiktning samt en kontinuerlig tillsyn ska därför ske på 
alla lekplatser. Vi ska arbeta för att alla lekplatser blir tillgänglighetsanpassade 
och främjar en jämlik lek. Samtidigt vill vi skapa lekplatser som är väl integre-
rade i omgivningen för att inspirera till en mer kreativ lek. 
 
Lekplatser ska upplevas trygga och gärna utgöra sitt områdes sociala kon-
taktpunkt och mötesplats för både vuxna och barn. De olika lekplatstyperna 
ska ligga så till att de har ett upptagningsområde med en radie på ca 250-300 
meter, där utflyktslekplatser har ett kommunövergripande upptagningsområde. 
 

Standard och utformning 
En lekplats i Tidaholm ska alltid vara av hög standard. Redskapen ska vara 
hela, rena, funktionsdugliga och inbjuda till lek. Lekutrustningens egenskaper 
och lekplatsens utformning är viktig. Tidaholms kommunala lekplatser ska 
erbjuda högt lekvärde genom variation av redskap som skapar en bred och 
blandad lek.  
 
Det ska finnas möjlighet att gå och cykla till varje lekplats och det bör finnas 
cykelställ i nära anslutning till utflyktslekplatserna. Alla lekplatser ska innehålla 
sittplatser och papperskorgar, och är rök- och alkoholfria miljöer. Hundar får ej 
vistas på lekplatser.  
 
Vid varje lekplats ska det finnas tydliga informationsskyltar. Informationen ska 
innehålla lekplatsens namn, adress, GPS: koordinat, kontaktinformation till 
larmcentral och kommun, rök- och alkoholförbud samt förbud mot hundar.  
 

Omgivning  
En lekplats i Tidaholm ska inte bara vara en plats för ett antal lekredskap av 
olika slag. Den omgivande miljön ska också inkluderas i planeringen då den 
erbjuder andra positiva lekvärden. Finns förutsättningar ska exempelvis växt-
lighet och varierande topografi vara integrerade beståndsdelar i lekplatserna 
som uppmuntrar till spontan och kreativ lek.  
 

Säkerhet 
Lekredskap som används måste vara godkända ur säkerhetssynpunkt och 
placeras med rätt säkerhetsavstånd och med rätt fallskyddsunderlag. 
Alla lekplatser ska upplevas trygga och väl omhändertagna, och vägen till lek-
platsen och närmiljön bör vara tillgänglig och trafiksäker. Belysning bör finnas 
på utflyktslekplatser för att öka tillgänglighet, trygghet och lekvärde.  
 
När nya lekplatser anläggs ska dessa utformas med hänsyn till platsen och 
dess närmiljö. Varje lekplats bedöms utifrån sina egna förutsättningar om det 
finns behov av exempelvis staket eller andra särskilda säkerhetsanordningar. I 
möjligaste mån ska dock lekplatser lokaliseras på sådan plats att detta inte är 
nödvändigt för den upplevda säkerheten. 
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Tillgänglighet 
Tillgängligheten ska vara så bra som möjligt, sett till platsens förutsättningar. 
Utflyktslekplatser ska i största möjliga mån vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Varje lekplats som klassificeras som utflyktlekplatser ska 
därför ha viss tillgänglighetsanpassad utrustning och markbeläggning.  
Vid utflyktslekplatser bör det, utöver informationsskyltar, även finnas över-
siktskartor som är visuellt tydliga och helst taktila. 
 

Genus 
Vid alla tillfällen då lekplatser rustas upp, byggs om eller då det byggs nya 
lekplatser ska vi arbeta för att lekplatsen ska vara jämlik. Alla barn ska känna 
sig välkomna till våra lekplatser, oavsett könstillhörighet och vi ska sträva efter 
att planera lekplatser genussmart och utan könskodningar. Alla lekplatser ska 
således utformas så de inbjuder alla, oavsett könstillhörighet till lek. 
 

Vinterlek 
Tidaholms kommun ska uppmuntra till lek under alla årstider. Då lekplatserna 
inte har samma funktion om det är snö och kallt bör vi bidra till nya lekmiljöer 
och inspirera barn till att använda våra offentliga miljöer under våra kalla årsti-
der. 
 

Placering och prioritering 

Att arbeta med lekplatser – vad gäller placering, användning såväl som form 
och funktion – innebär inte bara ett utvecklingsarbete utan också i vissa fall 
avvecklingsarbete.  
 
Avveckling och prioritering för avveckling ska göras när behoven bedöms ha 
ändrats och platsen inte används längre så som var tänkt vid anläggandet. I 
vissa fall kan även flera likadana lekplatser finnas inom ett mindre område, 
och då är det ofta rimligt att ta bort lekplatser för att kunna utveckla färre - men 
mer spännande miljöer – som kan nyttjas av fler. På andra platser kan det 
vara mer fantasieggande att skapa en lekmiljö med vegetation och nivåvariat-
ion snarare än med prefabricerad lekutrustning, vilket kan föranleda avveckl-
ing av en traditionell lekplats. 
 
Långsiktigt leder avveckling till minskade drift och underhållskostnader. Samti-
digt är det så att en avveckling inte per automatik leder till minskade kostna-
der, eftersom rivning, återställande av ytor eller ny utformning för nya behov 
också måste bekostas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/98 

§ 13 Beslut om uppföljning av nämndernas arbete med intern 
kontroll 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapport kring nämndernas arbete 
med intern kontroll 2019/2020 till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Av reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll inom kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen ska även utifrån reglementet utfärda riktlinjer 
för den interna kontrollens organisation, utformning och funktion samt se till att 
den utvecklas efter kommunens organisation. Kommunstyrelsen har därmed 
antagit en riktlinje för intern kontroll. Syftet med riktlinjen är att komplettera 
reglementet genom att förtydliga hur det praktiska arbetet med intern kontroll 
ska gå till.  
 
I reglementet framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret för att 
organisera den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna 
ska även årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att nämnden 
behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av en ny 
intern kontrollplan. 
 
Förutom nämndens uppföljning ska kommunstyrelsen med utgångspunkt i 
nämndernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern 
kontroll och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att samtliga nämnder har 
upprättade interkontrollplaner för 2020/2021 och att dessa är framtagna efter 
de anvisningar som finns i reglementet samt riktlinjen för intern kontroll.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan även konstatera att samtliga nämnder har 
gjort en uppföljning av framtagna åtgärder för 2019/2020 samt av nämndens 
arbete med intern kontroll vilken redovisas i en rapport. Samtliga nämnder gör 
bedömningen att den interna kontrollen inom nämnden är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att bolagen inte ännu skickat in 
någon uppföljningsrapport och att det kvarstår arbete att få bolagen att arbeta 
efter den process som beskrivs i riktlinjen för Intern kontroll. 
 
Kommunledningsförvaltningen kommer att fortsätta med arbetet med att 
förbättra information och utbildning kring intern kontroll, fungera som ett stöd 
för att ta fram fungerande granskningsmetoder samt som stöd i arbetet med 
att fram förvaltningsspecifika rutiner.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapport 

kring nämndernas arbete med intern kontroll 2019/2020 till 
handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 141/2020 ”Beslut om uppföljning av 

nämndernas arbete med internkontroll”, 2002-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av nämndernas arbete med 

intern kontroll 2019/2020”, kanslichef Anna Eklund, 2020-12-03. 
 Rapport ”Uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll 

2019/2020”, kanslichef Anna Eklund 2020-12-03. 
 Intern kontrollplan 2020/2021 kommunstyrelsen. 
 Intern kontrollplan 2020/2021 jävsnämnden. 
 Intern kontrollplan 2020/2021 barn- och utbildningsnämnden. 
 Intern kontrollplan 2020/2021 social- och omvårdnadsnämnden. 
 Intern kontrollplan 2020/2021 samhällsbyggnadsnämnden. 
 Intern kontrollplan 2020/2021 kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sändlista 
Revisorerna 
Samtliga nämnder 
Tidaholms Energi AB 
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1. Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2019/2020 
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§. 
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att 
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern 
kontrollplan. 
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll 
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. Beslut om uppföljning av process för den 
interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer. 
Nedan ses en sammanställning kring hur nämnderna bedömer sitt arbete med intern kontroll. 
Med nämnder menas kommunstyrelsen, social- och omvårdnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  

1.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Det finns en kännedom i 
organisationen om vad intern 
kontroll innebär. 
 
Vi utbildar och/eller informerar 
regelbundet om vad intern 
kontroll är för vår verksamhet 
och hur vi arbetar med intern 
kontroll. 

 

 

2020-10-06 
 
Kännedom finns men mer 
utbildning krävs. Följsamheten till 
kommunövergripande riktlinjen 
och rutin är inte förankrade i 
verksamheten. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 

Det finns en tydlig struktur 
och ansvarsfördelning för 
arbetet med intern kontroll i 
organisationen. 
 
Förvaltningschefen tar ansvar för 
en fungerande intern 
kontrollmiljö och säkerställer att 
det utformas rutiner som kan 
behövas för den specifika 
verksamheten. 
Det finns utsedda ansvariga för 
arbetet med internkontrollplan 
och tillhörande 
kontroller/åtgärder inklusive 
rapportering.  
Det finns en dokumenterad 
tidsplanering över året för arbetet 
med intern kontroll. 

 

 

2020-10-06 
 
Förvaltningen saknar en egen 
rutin och någon tidsplanering 
finns inte mer än den 
övergripande. Ansvar för 
kontroller finns fördelade i 
Stratsys men kan inte ligga på 
ett fåtal personer alla måste vara 
delaktiga i arbetet med den 
interna kontrollen. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 
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Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Ledningen informeras om fel 
och brister i organisationen. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera 
upptäckta fel och brister i 
organisationen. 

 

 

2020-11-19 
 
Förslagsverksamhet där man på 
ett strukturerat sätt lyfter 
förbättringar är inte fullt 
utvecklat, vilket ses om en 
förbättringspotential. 
 (Samhällsbyggnadsnämnd) 
 
2020-10-06 
 
Vid fel och brister används 
avvikelser i verksamheten. Fel 
och brister diskuteras 
kontinuerligt i ledningsgrupen. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 

Ledningen informeras om 
åtgärder. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera att 
åtgärder tas fram och följs upp. 

 

 

2020-11-19 
 
En tydlig process för rapportering 
av osäkra förhållanden och 
osäkra beteenden inom 
säkerhet/arbetsmiljö-området är 
inte fullt utvecklat, vilket ses om 
en förbättringspotential. 
 
(Samhällsbyggnadsnämnd) 
 
2020-10-06 
 
Åtgärder diskuteras i 
ledningsgruppen om det gäller 
risker som påverka flera enheter. 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 

1.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Riskanalysen utgör underlag 
för internkontrollplan, åtgärder 
och granskningar. 
 
Arbetet med internkontroll utgår 
från riskanalysen och omfattar 
alla delar av nämndens 
verksamhet. 

 

 

2020-10-06 
 
Riskanalyser genomfördes på 
samtliga enheter inför 2020 års 
interna kontrollplan. Vilket bidrog 
till att många likvärdiga risker 
framkom i verksamheten. Inför 
2021 tänker vi genomföra 
riskanalysen i ledningsgruppen. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 
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Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Samtliga verksamheter är 
involverade i arbetet med 
riskanalys. 
 
Medarbetare från olika 
verksamheter medverkar i 
arbetet med riskanalys. Risker 
bedöms utifrån sannolikhet och 
konsekvens, kategoriseras och 
dokumenteras. 

 

 

2020-10-06 
 
Arbetsplatsombud var delaktiga i 
framtagandet av risker 2020 blev 
dock många likvärdiga risker. 
Samtliga risker bedömdes, 
kategoriserades och 
dokumenterades i Stratsys. 
 
 (Social- och omvårdnadsnämnd) 

1.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Det finns en relevant och 
konsekvent genomförd 
granskningsmetodik 
 
Kontroller och åtgärder är 
dokumenterade och genomförs 
av medarbetare på olika nivåer i 
verksamheten.   
Granskningsmetoder som är 
mest lämpliga för respektive 
verksamhet används. 

 

 

2020-10-09 
 
Det har påbörjats ett arbete för 
att ta fram bra och effektiva 
metoder för granskning. Detta 
arbete kommer att fortsätta 
under 2021. 
 
(Anna Eklund) (Kommunstyrelse) 
 
2020-10-06 
 
Kontroller och åtgärder är inte 
alltid förankrade ner i 
organisationen. Arbetet med 
kontroller måste förankras vidare 
och ansvar måste fördelas i 
organisationen. 
Att prata om kontroller av risker 
är en pedagogisk utmaning och 
ett förändrat sätt att tänka vilket 
kräver med information och 
utbildning. 
  
 (Social- och omvårdnadsnämnd) 
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1.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Ledningsgruppen 
kommunicerar kontinuerligt 
internkontrollfrågor 
 
Planering och uppföljning av 
internkontrollarbetet 
kommuniceras kontinuerligt på 
övergripande nivå. 

 

 

2020-10-06 
 
Enhetscheferna har inte varit 
engagerade i att utföra några 
kontroller eftersom dessa 
skapades på en övergripande 
nivå. Den interna kontrollen 
diskuteras inte systematiskt. 
Arbetssätt och ansvar är inte 
tydligt förankrat. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 

Nya anställda får introduktion 
om intern kontroll 
 
Vi ser till att nya anställda, som 
en del i introduktionen, får 
information och utbildning om 
internkontrollarbete och sitt eget 
ansvar. 

 

 

2020-10-09 
 
Förvaltningen ser att information 
till nyanställda kring intern 
kontroll kan förbättras och 
tydliggöras. 
 
 (Kommunstyrelse) 
 
2020-10-30 
 
Informationen i introduktion av 
medarbetare behöver ses över 
så att det är uppdaterat enligt 
riktlinjen och de rutiner som är 
framtagna. 
 
(Jävsnämnd) 
 
2020-11-19 
 
Ingen systematik utan sker I 
varje enskilt fall. Arbete med 
intern kontroll på den nivån är 
inget som varje enskild anställd I 
förvaltningen behöver ha specifik 
introduktion inom. 
 (Samhällsbyggnadsnämnd) 
 
2020-10-06 
 
Ligger inte med i 
introduktionsmaterialet men finns 
att ta del av bland kommunens 
policyn. Intern kontroll är inget 
som prioriteras i samband med 
en introduktion. 
 
 (Social- och omvårdnadsnämnd) 
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1.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, Antal 2020 Kommentar 2020 

Åtgärder vidtas vid 
konstaterade avvikelser. 
 
Vi arbetar systematiskt med att 
sätta in åtgärder när vi hittar fel 
och brister i verksamheten. Vi 
följer upp att åtgärderna 
genomförs. 

 

 

2020-10-09 
 
Arbetet med att systematiskt följa 
upp åtgärder har påbörjats och 
kommer troligtvis att utvecklas 
allt mer under år 2021. 
 
 (Kommunstyrelse) 
 
2020-10-06 
 
Funkar bra. 
 
(Social- och omvårdnadsnämnd) 

Återkoppling sker till 
förvaltningsledning och 
nämnd. 
 
Återkoppling av resultatet av 
internkontrollarbetet till 
förvaltnings-/bolagsledningen 
görs. 

 

 

2020-10-06 
 
Görs regelbundet och med den 
frekvens som finns i riktlinjen 
 
 (Social- och omvårdnadsnämnd) 
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2 Sammanfattande bedömning av nämndernas arbete med intern 
kontroll 

 

Nämnderna har i sin uppföljning av intern kontroll bedömt att de har en god intern kontroll 
och att arbetet till stor del fungerar bra. Speciellt arbetet med riskanalys bedöms fungera 
tillfredställande samt så görs bedömningen att riskanalysen utgör underlag till framtagandet 
av den interna kontrollplanen. 
Nämndernas uppföljning av arbetet med intern kontroll påvisar dock ett behov av utökad 
utbildning och information kring intern kontroll. Utbildningen och informationen bör syfta till att 
skapa en bredare förankring kring vad intern kontroll är och fungerar. Flera nämnder har 
även påvisat vikten av att tydliggöra informationen om intern kontroll vid introduktionen av 
nyanställda. 
Det framhålls även av nämnderna som viktigt att fram förvaltningsspecifika rutiner för varje 
nämnd som mer detaljerat reglerar hur arbetet med intern kontroll ska gå till. Arbetet med 
förvaltningsspecifika rutiner kommer att påbörjas under 2021 där 
kommunledningsförvaltningen kommer att fungera som en stödjande funktion.  
Under 2021 kommer även det övergripande arbetet inriktas på att ta fram stöd och metoder 
för effektiva granskningsmetoder. Det är även viktigt att samtliga förvaltningar tar fram och 
arbetar med metoder för granskning som passar för och är förankrade i den egna 
verksamheten.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/175 

§ 11 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun avseende januari-november år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt 
att lägga den till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan 
och Budget 2020-2022 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram 
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.  
 
Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med 
delårsbokslut augusti och årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott mot budget och 
kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans.  Prognoserna 
från samtliga övriga nämnder (BUN, SON, SBN) indikerar underskott mot 
respektive budget.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs.  
 
Kommunstyrelsen har föreslagit Kommunfullmäktige att anta en reviderad 
investeringsbudget för 2020.   
 
Kommunstyrelsen har under våren beslutat att begära in åtgärdsplaner från 
samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Kommunstyrelsen har utifrån ekonomistyrprinciperna och ytterligare beslutat    

SON, BUN och SBN har i sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. De 
prognostiserade underskotten och effekterna av respektive åtgärdsplan för 
2020 uppnår inte en budget i balans. Kommunledningsförvaltningen kan 
konstatera att nämnderna inte kompletterat sina åtgärdsplaner sedan 
avvikelsen uppkommit.  
 
Budgeten för 2020 ger ett resultat på 23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,0 
procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter november månad visar ett resultat på 11,2 miljoner kronor, 
vilket är ett underskott mot budget på 12,0 miljoner kronor. Det motsvarar 1,4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

procent av skatter och bidrag och innebär att kommunen inte uppnår sitt 
målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.  
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 

Tidaholms kommun avseende januari-november år 2020”, controller 
Louise Holmvik, 2020-12-07. 

 Helårsprognos – november 2020 (Tidaholms kommun) 
 Rapport ”Kommunstyrelsen – helårsprognos november 2020”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 147/2020, ”Beslut om 

uppföljning av helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-november år 2020”, 2020-12-10.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 118/2020 ”Beslut om 
helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-
november 2020” 2020-12-15. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 134/2020 ”Beslut om 
helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-
november år 2020”.  2020-12-08. 

 
Sändlista 
Alla nämnder 
 

231



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDAHOLMS KOMMUN 
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1 Sammanfattning 

Helårsprognosen för Tidaholms kommun är ett resultat på 11,2 miljoner kronor, jämfört med 
budget på 23,1 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse på 12,0 miljoner kronor. 

Det prognostiserade resultatet motsvarar 1,4 procent av skatter och bidrag och innebär att 
kommunen inte uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av 
skatter och bidrag. 

234



 

 

4 

2 Ekonomi 

Prognosen är delvis osäker med anledning av den pågående Corona (COVID-19) pandemin 
och dess ekonomiska effekter som påverkar verksamheterna och merkostnader. Kommunen 
har sökt ersättning för merkostnader som orsakats av pandemin, hittills har 5,5 miljoner 
beviljats vilka är inkluderade i prognosen. Ytterligare 2.7 miljoner har sökts, men är inte 
beviljade och inte heller inkluderade i prognosen. 

2.1 Redovisning 

Helårsprognosen för Tidaholms kommun är ett resultat på 11,2 miljoner. 

Jämfört med föregående prognos (oktober 2020) har det prognostiserade resultatet ökat med 
6,6 miljoner kronor. 

Den förbättrade prognosen om 6,6 miljoner kronor består av flera delar. 

• förbättrade helårsprognoser för nämnderna om 6,5 miljoner   
o social- och omvårdnadsnämnden (+ 5,3 miljoner)  
o kommunstyrelsen (+1,0 miljoner) * 
o barn- och utbildningsnämnden (+0,3 miljoner)   
o samhällsbyggnadsnämnden (+0,4 miljoner)           

• förbättrad helårsprognos för riktade budgetprioriteringar, avskrivningskostnader och 
finansiella kostnader om 2,2 miljoner.   

• försämrad skatteunderlagsprognos om 2,2 miljoner 

  

  

* justering mellan kommunstyrelsen och centrala kostnader som i oktoberrapporten var 
uppdelade. 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 
D
e
c 

Helårs
-
progno
s 

 -4,4 -11,3 -18,9 -19,9 x x 5,6 7,1 4,6 11,2  

Budget
ram 

 23,1 23,1 23,1 23,1   23,1 23,1 23,1 23,1  

Avvikel
se 
(mnkr) 

 27,5 34,4 42,0 43,0   17,5 16,0 18,5 11,9  

Avvikel
se (%) 

0 119,0 148,9 181,8 186,1 0 0 75,8 69,3 80,1 51,5 0 

Prognos kommunen 

Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
 

Utfall 
2019 

Avvikelse 
mot fg år 

Verksamhetens intäkter     200 821 -200 821 

Verksamhetens kostnader -746 019 -716 874 -29 145  -926 306 180 287 

Avskrivningar -31 563 -31 344 -219  -32 639 1 076 
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Verksamhetens nettokostnader -777 582 -748 218 -29 364  -758 124 -3 361 

Skatteintäkter 572 613 586 007 -13 394  575 974 -3 361 

Generella statsbidrag och utjämning 216 119 187 743 28 376  186 602 29 517 

Verksamhetens resultat 11 150 25 532 -14 382  4 452 22 795 

Finansiella intäkter 1 079 68 1 011  791 288 

Finansiella kostnader -1 079 -2 500 1 421  -1 226 147 

Resultat efter finansiella poster 11 150 23 100 -11 950  4 017 23 230 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 11 150 23 100 -11 950  4 017 23 230 

Nämndernas prognoser 

Barn- och utbildningsnämndens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 6,2 
miljoner kronor. Det beräknade underskottet beror på avvikelser inom grundskolans 
verksamhet 2,5 miljoner i personalkostnader, 1 miljon kronor IKE i gymnasiesärskolan, 0,4 
miljoner kronor kulturskolan, 1,0 miljoner kronor i intäktsbortfall från migrationsverket, 0,7 
miljoner kronor i kostnader för IT-program och licenser samt 1 miljon kronor i intäktsbortfall 
på vuxenutbildningen.  Nämnden har ett beräknat överskott på 0,5 miljoner inom förskolans 
verksamhet men räknar med 0,4 miljoner i ökade kostnader på grund av löneavtalet mellan 
Sveriges kommuner och regioner som blev klart den 2:a november, detta berör till största 
delen förskolans verksamheter. Statens riktade bidrag för sjuklönekostnader ger överskott på 
0,3 miljoner för förvaltningen på Coronas effekter. 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 18,3 
miljoner kronor. Det beräknade underskottet beror på avvikelser inom verksamheterna 
äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsåtgärder samt 
flyktingmottagning. Jämfört med föregående prognos (oktober 2020) har underskottet mot 
budget minskat med 5,3 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på att 
socialstyrelsen har beslutat att godkänna ansökan om statsbidrag för merkostnader i 
samband med covid-19. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är en budget i balans. 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 0,8 miljoner 
kronor.  Underskottet beror framför allt på avvikelser inom fastighetsområdena där vi har ett 
nytt elavtal som ger ökade elkostnader samt ökade underhållskostnader. Helårsprognosen 
har förbättrats med 0,4 miljoner kronor jämfört med föregående prognos (oktober 2020). 
Förändringen beror på att förvaltningen kunnat tillgodogöra sig en intäkt av engångskaraktär 
från Vattenfall för inkomstbortfall av skogsavverkning vid dragning av en ny ledningsgata. 

Kommunstyrelsens prognos är en positiv avvikelse, det vill säga ett överskott på 4,0 
miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen består av två delar, dels kommunstyrelsens 
verksamheter och finansförvaltningen. Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa 
en positiv avvikelse mot budget på 2,2 miljoner kronor på grund ökade intäkter i form av 
intrångsersättning, kvarvarande medel för politiska prioriteringar samt minskade 
personalkostnader. I prognosen ingår 1,8 miljoner kronor som avser ej förbrukade medel för 
prognososäkerhet för hela kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen. 

Budgetavvikelser 

Sammanställning budgetavvikelser (tkr) 
Prognos 

Budgetavvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 4 000 
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Jävsnämnd 0 

Kultur- och fritidsnämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd -6 230 

Social- och omvårdnadsnämnd -18 250 

Samhällsbyggnadsnämnd -800 

Summa nämnder -21 280 

  

Finansiering 

Skatteintäkter 14 982 

Finansiell kostnad och intäkt 2 432 

PO-differens  

Reavinst -7 865 

Medfinansiering E20  

Avskrivningar -219 

Summa finansiering 9 330 

  

Avvikelse mot budget skattefinansierad verksamhet -11 950 

  

Affärsdrivande verk 

VA-verk  

Renhållningsverk  

Summa affärsdrivande verk  

  

Summa avvikelse mot budget -11 950 
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jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2021 
 
I 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser om 
avtalssamverkan. Kommuner har därmed en möjlighet att ingå avtal om att 
någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
eller en annan region. Kommunstyrelsen ska årligen rapportera om 
kommunens avtalssamverkan till fullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen beslutade därför 2019-11-27 (§ 211/2019) att samtliga 
nämnder i samband med årsredovisningen ska redovisa samverksavtal enligt 
framtagen matris. Därefter rapporterar kommunstyrelsen vidare till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en rapport i Stratsys som ska 
användas av nämnderna för rapporteringen. I rapporten anges avtalen samt 
information om avtalen. Rapporten finns under planering 2021. 
 
Nämnden ska besluta om redovisningen i en särskild beslutspunkt i ärendet 
om verksamhetsberättelse. Beslutet och rapporten ska senast den 1 mars 
2021 inkomma till kommunstyrelsen. Det betyder att rapporten ska vara 
klarmarkerad i Stratsys senast samma datum.  
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Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/158 

§ 122 Beslut om Strategisk plan och budget 2021-2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:  

 att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 
 att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,25 % enligt SKR:s 
rekommendation (cirkulär 20:7).  

 att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220 
miljoner kronor.  

 att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021. 

 att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den 
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst 
2,0 %. 

 att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

 att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.28 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

 att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun och 
att detta sker under kommande treårsperiod. 

 att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun. 

 att fastställa Strategisk plan och budget 2021-2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att målen för god ekonomisk hushållning för 
verksamheten ska uppnås, vilket innebär: 

 att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den 
strategiska planen samt 

 att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är positivt 
och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal 
ekonomisk utjämning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för åren 
2021-2023 och har överlämnat den till kommunfullmäktige för beslut.  
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Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att 
styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av 
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för 
verksamhetsplaner samt budget. 
 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för 
åren 2021-2023.  Planen inkluderar  

- resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys med 
finansieringsbehov enligt upprättat förslag.  

- en driftsbudget med ett resultatmål om 2,1 % för 2021, och resultatmål 
mellan 2,1 - 2,2 % för åren 2022 - 2023. 

-  verksamheternas nettokostnader för 2021 om 755,7 miljoner kronor 
(budgetramar) 

- en investeringsbudget för 2021 på 59,1 miljoner kronor 
(skattefinansierad verksamhet) och 11,6 miljoner kronor för 
affärsdrivande verksamhet (Vatten- och avloppsverk och renhållning).  

 
Som bilaga till dokumentet återfinns den politiska överenskommelse som 
samtliga representanter i kommunstyrelsens budgetberedning har skrivit 
under. 
 
Kommunstyrelsen har skickat med följande förslag på utredningsuppdrag: 

 Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun. Att 
detta sker under kommande treårsperiod. 

 Att uppdra till kultur -och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 att återemittera ärendet till 
kommunstyrelsen då kommunstyrelsens förslag till budget i nuläget inte var 
finansierad i händelse av en eventuell kommande folkomröstning som gör att 
Lindängens äldreboende ska vara kvar och att miljöpartiets förslag till budget 
för 2021 ska beredas samt att väckta tilläggsyrkanden som lagts under 
kommunfullmäktiges sammanträde beaktas. 
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet och har utrett de frågor och förslag som 
fanns i återremissen samt i de tilläggsyrkanden som behandlades på 
kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

- att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,25 % enligt SKR:s 
rekommendation (cirkulär 20:7).  
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- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den 
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst 
2,0 %. 

- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.28 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

- att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun och 
att detta sker under kommande treårsperiod. 

- att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun 

- att fastställa Strategisk plan och budget 2021-2023 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att målen för god 
ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket innebär: 

- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den 
strategiska planen samt 

- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är positivt 
och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal 
ekonomisk utjämning.  

 
- Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L), Hajrudin Abdihodzic (V), 

Anna Zöögling (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Lena 
Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Peter Friberg (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.  
 

- Karin Olofsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
Strategisk plan och budget 2021-2023 med justeringar efter 
Miljöpartiers budgetförslag vilket innebär ett sänkt resultatmål från 2,1 
procent till 1,6 procent samt en utökad budget till social- och 
omvårdnadsnämnden på 4200 tkr med syftet att täcka besparingen för 
nedläggningen av Lindängen. Miljöpartiets budgetförslag innehåller 
även tre utredningsuppdrag vilka är: 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda vilka bidrag som 
finns att söka och i vilken omfattning Tidaholms kommun skulle 
kunna utnyttja dessa. 
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2. Att uppdra till kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda internhyressystemet, 
dess konsekvenser och se över om det går att justera systemet 
för att slippa oönskade effekter. 

3. Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur medborgarna 
kan inkluderas i budgetprocessen och hur budgetprocessen 
kan göras mer transparent. 
 

- Zelal- Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD), Ingemar Johansson 
(L), Birgitta Andersson (L), Lennart Axelssons (C), Ida Davidsson (M), 
Lennart Nilsson (SD) och Marika Lund (SD) yrkar bifall till miljöpartiets 
förslag till budget 2021. 

 
- Ingemar Johansson (L) framför ett tilläggsyrkande till Miljöpartiets 

förslag till budget 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
uppdra till social-och omvårdnadsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda äldreboendet Lindängens roll inom 
omvårdnadsorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms 
kommun. Detta ska ske under kommande treårsperiod. 

 
- Birgitta Andersson (L) yrkar bifall till Ingemar Johanssons (L) 

tilläggsyrkande.  
 
- Karin Olofsson (MP) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag skrivs in i Strategiska 
mål för Tidaholms kommande budget. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta 
ställning till budgetberedningens förslag utan beaktande av bilagan. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktige, av de extra medel i BP (Regeringens 
budgetproposition) som tilldelas social- och omvårdnadsnämnden, gör 
en riktad budgetprioritering på 6 miljoner kronor med syfte att behålla 
Lindängen och att förstärka hemvården. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anslagna medel, 13,8 miljoner kronor, för förskola i Ekedalen tas bort. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anslagna medel, 5 miljoner kronor, för ”Rudbecksgymnasiet lösning 
matsal” tas bort. 
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- Zelal- Sara Yesildeniz (-) yrkar bifall till samtliga tilläggsyrkanden lagda 
av Gunilla Dverstorp (M). 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns åtta förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, Olofssons förslag, Johansons tilläggsyrkande till miljöpartiets förslag 
till budget, Olofssons tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag, Dverstorps 
fyra tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens förslag.   
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Olofssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Olofssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 23 
NEJ: 18 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Runo Johansson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Henrik Granqvist (M), Erik Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), 
Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Camilla Graaf 
(M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård 
(SD), Petri Niska (SD), Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD) 
 
Ordförande konstaterar därefter att Johanssons tilläggsyrkande till 
miljöpartiets förslag till budget faller.  
 
Ordföranden ställer därefter Olofssons tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
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Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Olofssons tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Olofssons tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 11 
NEJ: 30 
 
Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) 
Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Camilla Graaf (M), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Johan Liljegrahn (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart 
Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), Krister 
Rohman (KD), Erik Ezelius (S) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om att ta beslut utan 
att beakta bilagan under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 16 
NEJ: 23 
Avstår: 1 
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Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) Ida Davidsson (M), 
Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Camilla Graaf (M), Henrik 
Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Petri Niska (SD), 
Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Runo Johansson (L), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), 
Ambjörn Lennartsson (M), Erik Ezelius (S) 
 
Följande avstår: 
Marika Lund (SD) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om riktad 
budgetprioritering inom social- och omvårdnadsnämnden under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 17 
NEJ: 22 
 
Följande röstar JA: 
Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) 
Lennart Axelsson (C), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan 
Liljegrahn (M), Camilla Graaf (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), 
Per Nordström (SD), Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
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Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Runo 
Johansson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Henrik Granqvist 
(M), Erik Ezelius (S) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om att ta bort 
anslagna medel till förskolan i Ekedalen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 11 
NEJ: 27 
Avstår:1 
 
Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), 
Camilla Graaf (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Runo Johansson (L), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) Lennart 
Axelsson (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Henrik Granqvist 
(M), Krister Rohman (KD) Erik Ezelius (S) 
 
Följande avstår: 
Marika Lund (SD) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om att ta bort 
anslagna medel för Rudbecksgymnasiets matsal under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 8 
NEJ: 31 
 
Följande röstar JA: 
Birgitta Andersson (L), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Camilla 
Graaf (M), Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), 
Zelal-Sara Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

samtliga folkvalda representanter i Tidaholms kommunfullmäktige, det vill 
säga med en representant från SD, MP och det politiska oberoende mandatet 
som har lika många mandat som MP i Tidaholm kommunfullmäktige som är 
kommunens högsta beslutande organ. 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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ANNA-KARIN SKATT 
ANNA-KARIN SKATT (S) 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

1. KOMMUNALRÅDET HAR ORDET
Just nu är det svårt att blicka mot framtiden utan att först nämna nutiden. 2020 är ett år som vänt 
upp och ner på vår vardag totalt. Pandemin har satt djupa spår redan nu och vi kommer att leva 
med konsekvenserna av den under lång tid framöver. För kommunen har pandemin inneburit nya 
arbetssätt, snabba omställningar och helt nya uppdrag. Det är utmanande men har också gett oss 
möjlighet att visa att vi har kapacitet och kunskap att ta oss an utmaningen och göra det bästa för 
våra medborgare i en svår situation. Jag är så stolt och så imponerad över alla kommunens medar-
betare – tillsammans har vi kunnat möta den förändrade situationen med handlingskraft, initiativ-
förmåga och engagemang.

Pandemin är dock tyvärr inte det enda orosmolnet som hänger över kommunen just nu. Ingen 
har nog undgått att märka att den kommunala ekonomin är ansträngd. Detta medför att vi behö-
ver göra anpassningar inom alla nämnder och det kommer att få konsekvenser som märks i vårt 
samhälle. Politiker behöver fatta svåra beslut – inte för att vi vill utan för att vi måste det. Vart än 
ekonomiska anpassningar görs är det någon som kommer att uppleva det som en försämring. Under 
arbetet med den här budgeten har det politiska uppdraget varit lika tydligt som svårt: Att prioritera 
mellan viktiga verksamheter. Det är ingen lätt uppgift. Beslut som bygger på vad som är bäst ur ett 
helhetsperspektiv kan innebära konsekvenser som upplevs som förkrossande, även för dem vars 
ansvar det är att fatta besluten.

Budgetprocessen har sett annorlunda ut i år jämfört med tidigare. Eftersom det ekonomiska läget 
är så ansträngt och det finns olika åsikter inom olika partier om vilka prioriteringar som är viktigast, 
har gruppen som arbetat fram budgeten utökats. Planen vi nu presenterar är resultatet av ett ar-
bete mellan företrädare för många partier. Den bygger på att alla nämnder fattar beslut som är bra 
för den egna verksamheten men också ansvarsfulla i ett kommungemensamt perspektiv.

Bakom molnen skiner dock alltid solen och vi får inte glömma allt positivt som pågår i kommunen. 
Rosenbergsskolan har öppnat, den nya idrottshallen håller på att färdigställas och villatomternas 
nybyggda hus fylls av familjer. Våra nya förutsättningar i vardagen har fått många individer och or-
ganisationer att ställa om och tänka nytt. Jag hoppas att vi kan se samma uppfinningsrikedom och 
görglädje även framåt!

Förändringar har en förmåga att plocka fram antingen det bästa eller det sämsta inom oss. Min 
förhoppning är att vi kan ta oss an de kommande åren med en gemensam beslutsamhet att se det 
bästa i varje situation.

Tillsammans gör vi Tidaholm till en attraktiv kommun att leva och bo i.
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2. OMVÄRLDSBEVAKNING
Den pågående covid-19-pandemin påverkar samhället i mycket stor utsträckning. För kommunen 
har den inneburit mycket omställningsarbete och en hög arbetsbelastning. Pandemin medför stora 
osäkerheter avseende kommunens prognoser gällande de ekonomiska förutsättningarna, detta på 
grund av den stora osäkerhet som råder på arbetsmarknaden. Inför 2021 har kommunen erhållit 
extra generella statsbidrag för att kunna upprätt hålla kommunens verksamheter. Detta räcker 
dock inte utan kommunen måste även anpassa sina verksamheter för att nå en ekonomi i balans. 
En annan utmaning blir när kommunen erhåller medel för ett år vilket innebär väldigt kortsiktiga 
planeringsförutsättningar för kommunerna.

Utöver den pågående pandemin står världen inför många andra utmaningar, men också många 
möjligheter. Eftersom vi påverkas av det som händer i vår omvärld är världens utmaning också vår. 
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att avskaffa 
fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringarna, säkerställa god hälsa, likvärdig utbild-
ning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner, landsting och regioner har en viktig roll 
i arbetet för att nå målen. Tidaholms kommun har valt att gå med i projektet Glokala Sverige för 
att få stöd och möjlighet för samverkan med andra i vårt arbete för utveckling för ökad hållbarhet.

En trend som påverkar oss alla just nu är urbaniseringen med ökad tillväxt i storstäder på grund av 
inflyttning, invandring samt ökat barnafödande vilket påverkar landsbygdssorter på olika sätt. Ut-
vecklingen innebär ett ökat tryck framför allt på de kommuner som växer kraftigt samt de som i hög 
utsträckning tappar befolkning. En stark identitet är därför viktig för kommuner som vill locka till 
sig invånare, företag och turister. Tydlighet i vad kommunen erbjuder för tjänster gällande boende, 
företagande, skola, omsorg, fritid och kultur etcetera är viktigt för att människor och företag ska 
vilja bo, vistas och verka i kommunen.

Globalisering och möjlighet till ny teknik innebär att förändringar i värderingar sprids snabbare och 
når fler människor än tidigare. Det gör också att individer ur samma generation troligt kommer att 
ha mer skilda värderingar än tidigare.

Den demografiska trenden är att det föds fler barn och befolkningen i åldrarna 0-18 år ökar kraf-
tigt. Detta samtidigt som befolkningen blir äldre och lever längre. Dessa faktorer kommer att skapa 
stora utmaningar både inom barnomsorg och utbildning samt vård och omsorg. Det är inte bara 
demografin som utgör ökade krav på ekonomin, utan press på ökad kvalitet i den kommunala ser-
vicen. Under de senaste åren har skatteunderlagen ökat betydligt mer än normalt, vilket beror på 
att fler personer arbetar. Dock kommer inte skatteunderlaget öka i samma takt de kommande åren, 
vilket innebär en större press på att arbeta mer effektivt och hitta effektivare arbetssätt.

Mål 1 är att avskaffa all 
form av fattigdom 
överallt.

Mål 4 är att säkerställa en 
inkluderande och jämlik 
utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för 
alla. 

Mål 3 är att säkerställa att 
alla kan leva ett hälsosamt liv 
och verka för alla människors 
välbefinnande i alla åldrar.

Mål 2 är att avskaffa 
hunger, uppnå tryggad 
livsmedels-försörjning, 
uppnå en bättre kost-
hållning och främja ett 
hållbart jordbruk.

Mål 7 är att säkerställa att 
alla har tillgång till tillförlitlig, 
hållbar och modern energi till 
en överkomlig kostnad.

Mål 5 är att uppnå 
jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors 
egenmakt.

Mål är 6 att säkerställa 
tillgång till och hållbar 
vatten- och 
sanitetsförvaltning för alla.

Mål 8 är att verka för en 
inkluderande och långsiktigt 
hållbar ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv syssel-sättning 
med anständiga arbetsvillkor för 
alla.

Mål 9 är att bygga upp en 
motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja 
innovation.

Mål 10 är att minska 
ojämlikheten inom och 
mellan länder.

Mål 11 är att städer och 
bosättningar ska vara 
inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och 
hållbara.

Mål 12 är att främja hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster.

Mål 13 är att vidta 
omedelbara åtgärder för att 
bekämpa 
klimatförändringarna och 
dess konsekvenser.

Mål 14 är att bevara och 
nyttja haven och de marina 
resurserna på ett hållbart 
sätt i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling.

Mål 15 är att skydda, återställa 
och främja ett hållbart nyttjande 
av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk 
mångfald.

Mål 16 är att främja fredliga 
och inkluderande samhällen 
för hållbar utveckling, se till 
att alla har tillgång till rättvisa 
samt bygga upp effektiva och 
ansvarsskyldiga och 
inkluderande institutioner på 
alla nivåer.

Mål 17 är att stärka 
genomförandemedlen och 
återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar 
utveckling.

FN:s globala utvecklingsmål kopplas på kommande sidor till de strategiska mål som direkt eller indirekt 
berörs.

Mycket tyder på att ”rättighetstrenden” förstärks. Människor förväntar sig en ökad hög tillgänglig-
het, det vill säga att tjänster skall vara åtkomliga var, när och hur som helst. För att kostnader inte 
ska överstiga intäkter framöver kommer en rad olika åtgärder behöva vidtas. Kommunen behöver 
effektivisera verksamheten genom nya idéer och innovationer, med allt ifrån ny teknik till att arbeta 
smartare. Teknik är en stark övergripande förändringskraft och det krävs därför av de kommunala 
verksamheterna att de effektiviseras med hjälp av teknik.

Inom både offentlig och privat sektor ses en hårdare konkurrens om kompetens som framförallt 
kommer sig av stora pensionsavgångar. Jämfört med tidigare generationer drivs den yngre genera-
tionen idag framförallt av en önskan om självförverkligande. Matchningsproblem kan uppstå om 
den befintliga arbetskraften inte utbildar sig till, inte vill ha eller inte vill flytta till de arbeten som 
fyrtiotalisterna lämnar efter sig.

Källa: SKL Rapport Vägval för framtiden 3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030, 
Ekonomirapport från SKL, Nordea Markets
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POLITISK  
ORGANISATION

ÖVERFÖRMYNDARE

KOMMUNREVISION

VALBEREDNING

VALNÄMND

TEAB/TENAB/TBAB

SKARABORGS  
KOMMUNALFÖRBUND

SAMORDNINGSFÖRBUNDET

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNALA  
PENSIONÄRSRÅDET

FOLKHÄLSORÅD

KOMMUNALA RÅDET FÖR 
FUNKTIONSHINDERFRÅGOR

KULTUR- & FRITIDSNÄMND

SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMND

SOCIAL- & 
OMVÅRDNADSNÄMND

BARN- &  
UTBILDNINGSNÄMND

JÄVSNÄMND

RÄDDNINGSNÄMND (SMS) PERSONALUTSKOTTET

KOMMUNSTYRELSEN KANSLI

EKONOMI & 
VERKSAMHETSSTYRNING

PERSONAL

IT & INFORMATION

NÄRINGSLIV

KOMMUNDIREKTÖR

KULTUR- & FRITIDS- 
FÖRVALTNING

SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNING

SOCIALFÖRVALTNING

BARN- & UTBILDNINGS- 
FÖRVALTNING

JÄVSFÖRVALTNING

OMVÅRDNADS- 
FÖRVALTNING

Den kommunana koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kom-
munens nämnds- och förvaltningsorganisation och i ett 
helägt bolag, Tidaholms Energi AB (TEAB). 

Politisk organisation
Tidaholms kommuns politiska organisation består av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har råd och 
utskott knutna till sig.

Nämnderna är uppdelade utifrån verksamhetsområden och samtliga nämnder har en förvaltning, 
undantaget social- och omvårdnadsnämnden som har två. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg är gemensam med Falköpings, Skara, Götene och Tidaholms kommun.

Tjänstepersonsorganisationen
Tidaholms kommun har sju förvaltningar som bistår nämnder och styrelse med utredning, planering 
och utförande av tjänster. Verksamheten bedrivs av kommunens anställda personal eller som inköp 
från andra utförare. Tidaholms kommun har gemensam tjänst för Samhällsskydd Mellersta Skara-
borg med Falköping, Skara, Götene och Tidaholm. Förvaltningen är placerad i Falköping.

Alla förvaltningschefer ingår i Tidaholms kommuns ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av kom-
munchefen som är kommunens högsta tjänsteperson.

Kommunala bolag
Tidaholms kommun har ett helägt bolag vilket är Tidaholms Energi AB. Tidaholms Energi AB har 
tre dotterbolag; Tidaholms Bostads AB (100%), Tidaholms Elnät AB (100 %) och Bredband Östra 
Skaraborg AB (25 %).

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. 
Bolagens styrelser ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

KOMMUNEN

KONCERNFÖRETAG

KOMMUNALA KONCERNEN

SAMHÄLLSSKYDD  
MELLERSTA SKARABORG

3. KOMMUNENS ORGANISATION

TJÄNSTEPERSONS- 
ORGANISATION
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VISIONEN

ATTRAKTIV 
KOMMUN

STRATEGISKA MÅL OCH STRATEGIER (MED INDIKATIONER) 

VERKSAMHETSMÅL OCH STRATEGIER (MED INDIKATORER)  
PER NÄMND/FÖRVALTNING

EVENTUELLA ENHETSMÅL OCH STRATEGIER (MED INDIKATORER)

AKTIVITETER

VISION

MÅLOMRÅDE

STRATEGISK PLAN

VERKSAMHETSPLAN

ENHETSPLAN

AKTIVITETER

MEDBORGAREN I 
FOKUS

ETT MILJÖMÄSSIGT 
HÅLLBART SAMHÄLLE

ETT LEVANDE 
NÄRINGSLIV

P
O

L
IT

IK
FÖ

R
V

A
LT

N
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G

• Vision utgör grunden för verksamhetsstyrningen och uttrycker hur Tidaholm ska utvecklas som kom-
mun. Kommunfullmäktige fattar beslut om visionen som ligger till grund för styrningen och ger inriktning 
för arbetet. Visionen är långsiktig.

• Målområden utgår från vision och är de områden som bedöms som viktiga att arbeta vidare emot. 
Målområde är av övergripande karaktär. Målområde är allmänt formulerade. Målområden är långsiktiga.

• Strategiska mål åskådliggör vägen till visionen och Tidaholms långsiktiga utveckling samt visar på vad 
ska uppnås. De strategiska målen är långsiktiga.

• Verksamhetsmål är nämndens mål. De strategiska målen bryts ner till verksamhetsmål. Verksamhets-
målen är tidsatta, mätbara och uppnåeliga inom rimlig tid.

• Enhetsmål bryts ner från verksamhetsmålen. Enhetsplanerna fastställs av tjänstepersoner. Enhetsmå-
len är tidsatta, mätbara och uppnåeliga inom rimlig tid.

• Aktiviteter beskriver vad som krävs, vilka insatser som behöver göras, för att de önskvärda målen 
(strategiska-, verksamhets- och enhetsmål) ska uppnås. De uttrycks ofta i form av ett visst antal åtgärder 
eller insatser som ska utföras under en given tidsperiod. Aktiviteter finns i enhetsplanerna och genom-
förs under en nära framtid.

• Strategi kompletterar målet och är ett vägval – en riktningsbestämning som ska leda mot visionen. 
Strategier kan kopplas till mål på olika nivåer.

• Indikator är en beskrivning av vilken metod som ska användas för att mäta och därefter analysera ut-
fallet. Mått som ”indikerar” om målet kan anses vara uppfyllt. Indikatorer kan vara kopplade till mål på 
olika nivåer.

Förklaring av indikatorns målvärde innevarande år: Beslut om målvärdet för nästkommande år fattas innan 
resultatet för innevarande år är fastställt. Det innebär att resultatet för ett år ibland överstiger målvärdet för 
nästa. Detta justeras då inför nästkommande år.

Kommunens målstyrning
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den 
kommunala verksamheten. Planen ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska 
uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. Kommunfullmäktiges vision av hur 
kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för Strategisk plan och budget samt 
verksamhetsplaner.

Styr- och ledningssystem
Kommunen arbetar utifrån ett styr- och ledningssystem som stödjer sig på vad kommunen gör för 
prioriteringar, hur organisationen planerar sin verksamhet samt på vilket sätt aktiviteterna genom-
förs.

Kommunfullmäktige tar fram kommunövergripande strategiska mål som bryts ner av nämnderna i 
verksamhetsmål och egna målsättningar för verksamheter och enheter i kommunen. Det skapar en 
röd tråd i verksamhetsstyrningen.

Styr- och budgetprocess

Nedan beskrivs styr- och budgetprocessen - kommunens instrument för ledning och styrning av den 
kommunala verksamheten.

4. POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER 
FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

JA
N

U
A

RI

FE
BR

UARI

MARS

APRILI

MAJ

JU
N

IJU
LI

AUGUST
I

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

D
EC

EM
BER

Omvärlds- och behovsanalys för strategiska mål samt budget

Bokslut/Årsredovisning inklusive mål

Uppstart: Budget och 
målberedning

Årsredovisning fastställs av 
kommunfullmäktige

Avslutande budgetdialog

Strategiska mål och budget fastställs 
av kommunfullmäktige

Uppstart, planering - 
Verksamhetsplaner och detaljbudget 
Enhetsplaner för verksamheten

Delårsrapport fastställs av 
kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner och budget 
fastställda i respektive nämnd

254



12 13

Vision och målområden
Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att leva och bo i en god livsmiljö 
som ger trygghet, omtanke och utveckling.

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för 
alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. Omtanken är vår ledstjärna 
i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår framtid. Gemensamt 
ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/förening-
ar och lokala företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för individer 
och företag.

VISION & MÅLOMRÅDEN

I TIDAHOLMS KOMMUN SKA VI KUNNA LEVA OCH BO I EN  
GOD LIVSMILJÖ SOM SKAPAR TRYGGHET, OMTANKE OCH  

UTVECKLING FÖR BÅDE INDIVID OCH FÖRETAG

ATTRAKTIV KOMMUN

TIDAHOLMS KOMMUN SKALL AKTIVT MEDVER-
KA TILL ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

DET GODA LIVET.

MEDBORGAREN I FOKUS

TIDAHOLMS KOMMUNS MEDBORGARE SKALL 
UPPLEVA DELAKTIGHET, MENINGSFULLHET 

OCH TRYGGHET.

ETT MILJÖMÄSSIGT HÅLLBART  
SAMHÄLLE

TIDAHOLMS KOMMUN UTVECKLAS TILL ETT 
MER MILJÖMÄSSIGT HÅLLBART SAMHÄLLE.

ETT LEVANDE NÄRINGSLIV

TIDAHOLMS KOMMUN SKALL VARA EN AKTIV 
OCH FRÄMJANDE KRAFT FÖR NÄRINGSLIVET.

Attraktiv kommun
Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 
livet.

Arbetet för att skapa en attraktiv kommun omfattar en rad områden: utveckling av besöksnäringen, 
hållbarhet, trygghet, intressanta mötesplatser, tillgång på bra och varierat boende, en bra skola och 
omsorg, ett rikt kultur och fritidsliv och goda förutsättningar för näringslivet.

Målet att skapa en god livsmiljö för Tidaholms invånare och besökare innebär att skapa ett långsiktigt 
och hållbart samhälle. Det vill säga här erbjuds goda livsvillkor och levnadsförhållanden vilket skapar 
förutsättningar för ett tryggt, socialt hållbart samhälle med god livskvalitet för alla. Ett attraktivt 
Tidaholm där alla lever ett gott liv och känner tillit samt förtroende till varandra. En av Tidaholms 
kommuns viktigaste utmaningar är den demografiska utvecklingen. Det är viktigt att medborgarna 
trivs och vill bo kvar i Tidaholm. Det är även viktigt att skapa en attraktiv kommun som människor 
vill flytta till. För att skapa ett hållbart samhälle krävs att varje barn, ungdom och vuxen kan lära 
och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det behövs utbildning som inspirerar till ett livslångt 
lärande, skapar förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och som minskar utanförskap. 
Tryggheten är centralt för människors välbefinnande och livskvalitet.

Kommunen ska bidra till att skapa ett levande centrum med mötesplatser för kommunens invånare 
och besökare. Kommunen vill värna om Tidaholms kulturarv och historia samt verka för en ökad 
turistnäring. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska 
må bra, både fysiskt och psykiskt. Kommunen ska också arbeta för jämlik hälsa mellan grupper i 
samhället. Kommunen ser mångfald som en styrka och ska tillvarata den resurs som människor med 
olika etniska och kulturella bakgrunder utgör. Genom strategisk planering samt förebyggande arbete 
i samverkan med andra aktörer och medborgare ska kommunen bidra till ökad trygghet.
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Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för 
det goda livet.

Strategi:

• Vidareutveckla kommunens identitet och stadskärna samt stärka den lokala stoltheten, attrak-
tionskraften och Tidaholms platsvarumärke.

• Forma variationsrika och tillgängliga mötesplatser där alla människor kan må bra, känna trygg-
het, uppleva, leka, lära och växa.

• Arbeta för en god och jämlik folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, 
både fysiskt och psykiskt.

• Skapa förutsättningar för infrastruktur; fibernätsutbyggnad på landsbygden, större andel per-
sontransporter till fots, med cykel och kollektivtrafik.

• Bevara kulturmiljön och landskapsbilden på lång sikt samt tillgängliggöra stråken längs med 
Tidan.

• Verka för ett aktivt och starkt idrotts-, kultur- och friluftsliv samt skapa unika och gemensam-
ma erbjudanden för medborgare och besökare.

• Öka tillgång till ett varierat boende som passar alla bland annat genom att initiera nya planom-
råden så att byggnation underlättas.

• Skapa förutsättningar och lyfta betydelsen för det livslånga lärandet och utbilda elever för 
framtida behov.

• Arbeta med entreprenöriellt lärande, fördjupa samverka mellan förvaltningarna och med andra 
kommuner, högskolor samt andra organisationer i Sverige och internationellt.

Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Ansvarig nämnd:

• Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

• Kommunstyrelse (KS)

• Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

• Social- och omvårdnadsnämnd (SON)

• Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Indikator:

• SCB Medborgarundersökning
•  Samhällsservice: Tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort, t.ex. sko-

la, äldreomsorg, bibliotek.
• Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
• Idrott, motion och friluftsliv
• Trygghet i samhället
• Allmänna frågor om kommunen: Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och 

leva på?

• Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 inv (N07917)

• Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner (an-
tal/1000 invånare) (N07923)

• Upplevelse av Tidaholms kommun och offentliga rummet som en positiv plats (%), (egen enkät 
vart annat år , knyter an till strategi och SCB medborgarenkätfrågorna)

• Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)(U01405)

• Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (N02904)

• Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)(N00909 -N00913)

• Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

• Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

• Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

• Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

• Antal evenemang inom kommunen (antal)

• Tidaholm som stad att leva och bo, Fokus (ranking)
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Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktig-
het, hög kvalitet och effektivitet.

Strategi:

• Aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet till påverkan och inflytande för medborg-
arna utifrån olika intressentgrupper.

• Bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och förmedla hur olika samhällsfrågor 
hänger samman.

• Utveckla medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.

• Tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och rättssäker ärendehan-
tering som upplevs som trygg och professionell.

• Skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla verksamheterna genom samverkan, inno-
vation och ständiga förbättringar samt stöd av digitalisering utifrån medborgarnas behov.

• Verka för att samtliga medborgare och besökare upplever att de blir väl bemötta av kommunens 
medarbetare.

Processägare: Kommunstyrelse (KS)

Ansvarig nämnd:

• Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

• Kommunstyrelse (KS)

• Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

• Social- och omvårdnadsnämnd (SON)

• Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Indikator:

• SCB Medborgarundersökning

• Bemötande, information och inflytande i kommunen

• Förtroende

• Allmänna frågor om kommunen - Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn 
och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? 

• Andel beviljade e-petitioner (%)

• Synpunktshantering – andelen åtgärdade aktiviteter (%)

• Användning av e-tjänster i Tidaholms kommun (antal ärenden)

Medborgaren i fokus
Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet.

Tidaholms kommun och dess verksamheter är till för invånare, besökare och näringsliv i kommunen 
och ska leverera service och tjänster av hög kvalitet. Utveckling av den lokala demokratin är en 
huvuduppgift för kommunen och medborgare i kommunen ska erbjudas olika former av deltagande. 
Möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga faktorer för människors hälsa. Tida-
holm ska vara ett samhälle där alla kan delta.

Alla medborgare ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. Kommunens 
verksamheter ska utgå ifrån medborgarnas behov och idéer. Medborgarna ska involveras i besluts-
fattandet på ett tidigt stadium. Kommunen ska aktivt arbeta med att skapa delaktighet hos med-
borgare bland annat genom medborgardialoger och råd.
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Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Ansvarig nämnd:

• Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

• Kommunstyrelse (KS)

• Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

• Social- och omvårdnadsnämnd (SON)

• Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

• Jävsnämnd ( JN)

Indikator:

• SCB Medborgarundersökning

• Klimat- och miljöarbete

• Tidaholms kommuns placering i Aktuell hållbarhet/Miljö aktuellts kommunrankting skall förbätt-
ras

• Vattentäkt med vattenskyddsområde (N85069)

• Insamlat mat- och restavfall (U07482)

• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07514)

• Interna förbättringar för miljö och klimatområdet (egen mätning)

• Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)

Ett miljömässigt hållbart samhälle
Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle

För Tidaholms kommun är det viktigt att vara en livskraftig, energineutral och attraktiv kommun 
som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen.

Kommunen har det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har viktiga uppgifter i 
arbetet för att uppnå miljömålen och en hållbar utveckling. Med sitt ansvar för lokal utveckling och 
en god livsmiljö har kommunen stora möjligheter att påverka utvecklingen, inte minst genom fysisk 
planering av mark, vatten och bebyggd miljö. Kommunen är genom sina olika roller, såväl i expert- 
och myndighetsrollen som i den politiska rollen, plattformen och motorn i detta arbete.

Kommunen ska arbeta med Agenda 2030, Sveriges klimatmål, Västra Götalandsregionens Klimat 
2030-mål genom sin myndighetsutövning, genom att möjliggöra för andra att agera hållbart, genom 
sin roll som verksamhetsutövare och som kunskapsspridare och föredöme. Miljö- och klimatarbete 
ska inkluderas i all verksamhet för att bidra till minskad miljöbelastning och till förbättrad hantering 
av klimatförändringar.

Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle.

Strategi:

• Underlätta för tidaholmarna och förenkla för näringslivet att leva klimatsmart.

• Använda energi effektivt och klokt, samt främja användande av förnybar och återvunnen energi.

• Arbeta i riktning mot Sveriges klimatmål för att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 
samt Västra Götalands regionens klimatmål för att vara en fossiloberoende region 2030.

• Minska användningen av kemikalier som kan leda till ohälsa eller skada.

• Öka andelen svensk och närodlad mat som serveras inom kommunens verksamheter.

• Beakta effekter på ett miljömässigt hållbart samhälle vid beslutsfattande och upphandling.

• Planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas 
i både stad och på landsbygd.

• Sträva efter grön finansiering och hållbara placeringsalternativ

• Se till att det finns god tillgång och bra kvalitet på vatten oavsett om dess ursprung är ett grund-
vatten eller ytvatten.
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Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet 
och civilsamhället.

Strategi:

• Arbeta för ett gott företagsklimat genom dialog, snabb, rättssäker och effektiv ärendehantering.

• Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler.

• Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar.

• Implementera och arbeta för den lokala attraktionskraften och stärka varumärket.

• Fortsätta att stimulera besöksnäringen genom digitala forum.

• Genom internationella samarbeten ska nya kunskaper och kontakter bidra till positiv utveckling 
så som tillväxt för kommunen samt stärka sysselsättning för medborgarna.

• Underlätta för företagare och organisationer att nyetablera eller utveckla sina verksamheter.

Processägare: Kommunstyrelse (KS)

Ansvarig nämnd:

• Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

• Kommunstyrelse (KS)

• Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

• Social- och omvårdnadsnämnd (SON)

• Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Indikator:

• Tillgänglig andel planlagd industrimark 

• Företagsklimat, sammanfattande omdöme (Insikt), (U07451)

• Företagsklimat (enl. Svenskt Näringsliv), (U40402)

• Antal gästnätter

• Antal nya företag per 1000 inv, Nyföretagarbarometern

Ett levande näringsliv
Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och ci-
vilsamhället.

Tillväxt och en arbetsmarknad i balans är viktiga faktorer för Tidaholms kommun. Med ett gott före-
tagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Företagsamheten hos 
invånarna är en viktig tillväxtfråga då människor som är engagerade och aktiva bidrar till att utveckla 
såväl företag som samhället i stort. Kommunen blir en mer dynamisk och attraktiv plats att bo på 
om det finns gott om arbetstillfällen, ett varierat och levande näringsliv och ett starkt civilsamhälle 
både på landsbygden och i staden.

Näringslivsarbetet ska präglas av ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. 
Kommunen skall leverera god service med hög kvalitet och ha ett gott bemötande. Näringslivet 
behöver arbetskraft med rätt kompetens. Skolan har ett särskilt ansvar för att samverka med nä-
ringslivet och utbilda elever för framtidens behov. Tidaholms kommun ska arbeta för ett gott fö-
retagsklimat genom öppen dialog och snabb ärendehantering vid myndighetsutövning. Kommunen 
ska också bereda attraktiv industrimark, verka för nyetableringar samt skapa mötesplatser. Viktiga 
uppdrag är att identifiera den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag samt att 
aktivt arbeta med marknadsföring och stödja fiberutbyggnad.
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Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats

Strategi:

• Ha ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, arbetsmiljö, kompetensutveckling 
och ledarskap samt främja jämlikhet baserat på exempelvis kön.

• Skapa förutsättningar för medarbetaren genom att verkställa heltid som norm.

• Lyfta betydelsen av det tillitsbaserade ledarskapet inom organisationen

• Öka inflytande och delaktighet för medarbetaren samt utöka handlingsutrymmet i mötet mellan 
medarbetare och medborgare.

Processägare: Kommunstyrelse (KS)

Ansvarig nämnd:

• Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

• Kommunstyrelse (KS)

• Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

• Social- och omvårdnadsnämnd (SON)

• Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Indikator:

• Sjukfrånvaron, (%) (N00090)

• Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid (N00206)

• Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Faktor Motivation (U00201)

• Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Faktor Ledarskap (U00202)

• Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Faktor Styrning(U00203)

• Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst kommunalt anställda, 
andel (%)

Attraktiv arbetsplats
Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats

Tidaholms kommun är en attraktiv arbetsplats, där alla medarbetare ska känna tillit, delaktighet och 
uppskattning och där allas kompetenser tas tillvara. Medarbetare trivs, utvecklas och är stolta över 
att ge god service till medborgare och andra aktörer.

Tidaholms kommun ser vikten av ledarskapets betydelse för arbetet med att främja en god kultur 
och arbetsplats. Det handlar bland annat om att arbeta för att bygga förtroende mellan ledning 
och medarbetare, prioritera frågor om en god kultur utifrån det egna uppdraget. Kommunen som 
arbetsplats ska uppmuntra innovation och nytänkande och det ska finnas goda förutsättningar för 
idéer att bli verklighet.
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Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning

Strategi:

• Generera överskott för att klara framtida investeringar i verksamheter samt kontinuerligt ef-
fektivisera lokalnyttjandet och aktivt avyttra fastigheter i egen regi där kommunen ej bedriver 
verksamhet.

• Undvika upplåning till investeringar.

• Arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i budgeten uppgår till re-
sultatmålet.

Processägare: Kommunstyrelse (KS)

Ansvarig nämnd:

• Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

• Kommunstyrelse (KS)

• Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

• Social- och omvårdnadsnämnd (SON)

• Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Indikator:

• Årets resultat kommun, kr/inv (N03007)

• Årets resultat kommunkoncern, kr/inv (N03035)

• Verksamhetens nettokostnad som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå 
till 2 % (%), (N63009)

• Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) (N03102)

• Soliditeten i kommunen skall överstiga 30 % (N03106)

God ekonomisk hushållning
Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning innebär en balans mellan välfärd för dagens befolkning och kommande 
generationer. För en god ekonomisk hushållning och positiv samhällsutveckling behövs samverkan 
mellan kommun och medborgare, frivilliga organisationer, företag, andra kommuner och övriga 
aktörer i samhället. Framtida kostnader i den kommunala verksamheten ska minskas genom tidigt 
agerande för effektiviseringar.

I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk. Det gör att vi kan 
möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar, extraordinära situationer i om-
världen och skapar förutsättningar för goda livsvillkor för framtida medborgare.
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5. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH BUDGET
Den omvärldsanalys som beskrivs i kapitel 2 påverkar Tidaholms kommun i allra högsta grad. I 
skatteunderlagsprognosen ser vi att skatteunderlaget ökar för 2021. Budgeten för 2021 baseras på 
skatteunderlagsprognos från SKR (Cirkulär 20:32) från augusti 2020.  

Prognosen för 2021 är en ökning om 5,7 procent, där ökningen av skatteunderlaget främst består av 
en ökning av generella bidrag som staten tillför kommunerna. Det egna skatteunderlaget krymper 
med anledning av det försvagade konjunkturläget.  

Investeringar
De stora investeringsbehoven som finns på nationell nivå finns även i Tidaholms kommun. För att 
klara dessa investeringar måste Tidaholms kommun under budgetperioden öka upp sin långfristiga 
låneskuld. Mer information om investeringar finns på sidan 50.

Tidaholms kommuns investeringsbehov de kommande åren sammanfaller med att skatteunderlagets 
tillväxttakt minskar. Detta medför att tillkommande och ökade kapital- och driftskostnader sätter 
ytterligare kostnadspress på verksamheterna.

Demografi 
Även de demografiska förändringarna kommer att påverka Tidaholms kommun. De kommer att 
innebära att grupperna i icke-arbetsför ålder kommer att öka samtidigt som åldersgruppen i arbets-
för ålder minskar. Detta medför ökade volymer av invånare som tar del av kommunens välfärdsverk-
samheter såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Sammanställning (mnkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Årets resultat 23 100 17 000 18 000 18 000

Årets resultat i % 3,0 % 2,1 % 2,2 % 2,1 %

Skatteintäkter och bidrag 773 750 817 884 824 242 846 123

Ökning av skatteintäkter och bidrag i % 1,9 % 5,7 % 0,8 % 2,7 %

Nettokostnader 716 874 755 700 757 884 777 465

Ökning av nettokostnader i % 1,3 % 5,4 % 0,3 % 2,6 %

Investeringsbudget skattefinansierat * 160 203 59 100 79 500 62 000

Anpassningar/Effektiviseringar
Nettokostnaderna (det vill säga nämndernas verksamheter) i Tidaholms kommun gick med under-
skott år 2019 samt prognostiserar ett underskott för år 2020.  

Även om skatteunderlaget för 2021 växer med 5,7 procent jämfört med budget 2020, räcker detta 
inte för att hämta upp det prognostiserade underskottet i nämnderna och indexering till 2021.

Vidare pressas kommunens totala nettokostnader av tillkommande drifts- och kapitalkostnader för 
nya investeringar, som kommer ta utrymme från befintliga verksamheter i kommande års budgetar 
(cirka 5,5 miljoner kronor för år 2021). Detta kommer även att öka de finansiella kostnaderna för 
nyupplåningen de kommande åren.  

Sammantaget innebär detta att kommunens verksamheter behöver anpassas och effektiviseras för 
att kunna uppnå en budget i balans.

Ekonomiska förutsättningar

Skatter och generella bidrag
Budgeten för 2021-2023 utgår ifrån följande övergripande antaganden:

• Utdebiteringen är fastställd till 22:07 under hela perioden.

• Skatteunderlagsprognosen samt bidrag och avgifter bygger på prognoser från Sveriges kommu-
ner och regioner (SKR Cirkulär 20:32). 

Befolkningsprognos
• Befolkningsförändringen bygger på kommunens befolkningsprognos (Se sidan 51).

• Befolkningen förväntas öka till 12 883 invånare fram till år 2023, vilket är samma prognos som 
gavs i föregående års strategiska plan och budget.

• Befolkningsökningen sker inom grupperna 0-18 år samt 65 år och äldre.
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Resultatmål
Kommunens resultat under budgetperioden uppgår till 2,1–2,3 procent av skatter och bidrag för 
åren 2021–2023. Resultatet innebär att kommunen klarar sitt finansiella mål gällande god ekono-
misk hushållning.

För att klara resultatmålet med de nya förutsättningarna gällande skatteintäkter och förändringar i 
demografin krävs anpassningar i kommunens verksamheter.

Eftersom dessa anpassningar är nödvändiga och skall vara årligen återkommande uppmanades 
nämnderna att påbörja arbetet med anpassningar inför 2018.

Budget 2021-2023
Verksamheternas nettokostnader (budgetramar) för 2021 är 5,4 procent högre än 2020, vilket be-
ror på att de generella bidragen enligt skatteunderlagsprognosen ökar samt att Tidaholms kommun 
har justerat resultatmålet från 3,0 procent ned till 2,1 procent för 2021. Detta medför att budgetra-
marna för 2021 ökar jämfört med budget 2020.  

Enligt den prognos för 2020 som verksamheterna inkommit med prognostiseras underskott om 
cirka 32 miljoner kronor (prognosen vid delårsbokslutet exklusive finansförvaltningen), jämfört med 
2020 års budget. Då budgetramarna för 2021 jämförs med prognosen 2020 är ökningen av bud-
getramen 5,4 miljoner kronor. Denna ökning motsvarar 0,7 procent, vilket är mindre än den för-
väntade indexeringen. Det betyder att verksamheterna måste anpassas/effektiviseras för att uppnå 
en budget i balans.

Inför 2022–2023 är ökningen av verksamheternas nettokostnad 0,3 procent respektive 2,5 procent 
årligen. Detta beror främst på effekten av de aviserade extra medlen i budgetpropositionen för 
2021 som beskrivs i mer detalj under nästa avsnitt.  

Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 716 874 755 700 757 884 777 465
Årlig förändring (tkr)  38 826 2 184 18 580
Årlig förändring (%)  5,4 % 0,3 % 2,5 %

Den skattefinansierade verksamhetens resultaträkning för åren 2020-2023. 

Resultaträkning

Resultaträkning Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens intäkter     

Verksamhetens kostnader -716 874 -755 700 -757 884 -777 465

Av- och nedskrivningar -31 344 -39 683 -42 858 -45 158

Verksamhetens nettokostnader -748 218 -795 383 -800 742 -822 623

Skatteintäkter 586 007 578 371 623 765 647 565

Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift 187 743 239 512 200 477 198 558

Finansiella intäkter 68 - - -

Finansiella kostnader -2 500 -5 500 -5 500 -5 500

Resultat före extraordinära poster 23 100 17 000 18 000 18 000

Extraordinära intäkter     

Extraordinära kostnader     

Årets resultat 23 100 17 000 18 000 18 000
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Tillgångar Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Anläggningstillgångar

   Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 769 182 809 223 829 065

Maskiner och inventarier 21 222 21 222 21 222

Summa materiella anläggningstillgångar 790 404 830 445 850 287

   Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm 11 158 11 158 11 158

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 158 11 158 11 158

Summa anläggningstillgångar 801 562 841 603 861 445

Bidrag till infrastruktur

   Medfinansiering E20 2 800 2 400 2 000

Summa bidrag till infrastruktur 2 800 2 400 2 000

Omsättningstillgångar

Förråd 640 640 640

Kortfristiga fordringar 68 061 68 061 68 061

Kassa och bank 51 538 52 381 52 758

Summa omsättningstillgångar 120 240 121 082 121 459

Summa tillgångar 924 601 965 086 984 904

Balansräkning (tusentals kronor) Eget kapital, avsättningar och skulder Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Eget kapital    

Årets resultat 17 000 18 000 18 000

Resultatutjämningsreserv 91 735 91 735 91 735

Lokal utvecklingsreserv 7 987 7 987 7 987

Övrigt eget kapital 414 646 431 646 449 645

Summa eget kapital 531 367 549 367 567 367

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 792 10 792 10 792

Avsättning bidrag till infrastruktur 6 596 6 596 6 596

Summa avsättningar 17 388 17 388 17 388

Skulder

Långfristiga skulder - -

Checkräkningskredit    

Lån i banker och kreditinstitut 176 633 199 118 200 936

Investeringsinkomster 4 713 4 713 4 713

Andra långfristiga skulder 690 690 690

Summa långfristiga skulder 182 036 204 521 206 339

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 58 309 58 309 58 309

Övriga kortfristiga skulder 135 501 135 501 135 501

Kortfristiga skulder, totalt 193 810 193 810 193 810

Summa skulder 375 846 398 331 400 149

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 924 601 965 086 984 904

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 168 736 159 969 156 917

Borgen och andra förpliktelser 289 700 275 431 261 163

Summa ansvarsförbindelser 458 436 435 400 418 080
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Kassaflödesanalys - kommunen (tkr) Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Den löpande verksamheten   

Årets resultat 17 000 18 000 18 000

Justering för ianspråktagna avsättningar    

Justering för av- och nedskrivningar 39 683 42 858 45 158

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 400 400 400

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 57 083 61 258 63 559

Ökning / minskning kortfristiga fordringar    

Ökning / minskning förråd och varulager    

Ökning / minskning kortfristiga skulder    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 083 61 258 63 559

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -59 100 -83 900 -66 000

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -58 100 -82 900 -65 000

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 20 000 40 000 20 000

Amortering av skuld -11 550 -12 884 -13 550

Ökning av långfristiga fordringar -11 568 -8 000 -8 000

Minskning av långfristiga fordringar 3 368 3 368 3 368

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 250 22 485 1 818

Bidrag till Infrastruktur    

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Årets kassaflöde -767 843 377

Likvida medel vid årets början 52 305 51 538 52 381

Likvida medel vid årets slut 51 538 52 381 52 758

Kassaflödesanalys

Ekonomiska Grafer
Investeringar 

(exkl. vatten- och avloppsverk samt renhållning)

Resultat 

i procent och miljoner kronor

Låneskuld

Den fortsatt höga investeringstakten och det 
sänkta resultatmålet kommer medföra att kom-
munen behöver öka sina långfristiga skulder för 
att klara den planerade investeringstakten. En-
ligt budgeten 2021–2023 finns en planerad upp-
låning om 80 miljoner kronor. Redan i budgeten 
2020 fanns en planerad upplåning om 60 miljo-
ner kronor, vilket enligt prognosen inte kommer 
att räcka för investeringarna 2020.

Kommunen har fortsatt stora investeringar under perioden och därför krävs ett positivt resultat för 
att klara dessa investeringar. Räntekostnaderna väntas ligga kvar på den nuvarande låga nivån under 
budgetperioden då Riksbankens prognos indikerar detta. Men eftersom kommunens resultatmål har 
sänkts från 3 procent ned till 2,1 procent för 2021 minskar graden av självfinansiering av investering-
arna, vilket medför behov av ökad upplåning.

Soliditet

Kommunens soliditet är fortsatt god trots en 
hög investeringstakt, detta tack vare goda resul-
tat och en stabil ekonomi de senaste åren. Inför 
2021 sjunker soliditeten med anledning av att 
det egna kapitalet minskar, jämfört med budget 
2020.
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6. NÄMNDERNA
Nämndens ansvar
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden 
ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämn-
den fastställer sin verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till 
sina verksamheter. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar 
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämn-
den själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån kommunfullmäk-
tiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans.

Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet 
samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyr-
principer beträffande nämndens ansvar.

Budgetramar 2021
Inför 2021 är budgetramarna dels beräknade utifrån resursfördelning och dels riktade justeringar 
utöver resursfördelning. Inga generella anpassningar har lagts ut på nämnderna efter resursfördel-
ningen. Nedan återfinns delarna definierade och markerade med 1-5, vilka sedan återkommer och 
specificeras med belopp för respektive nämnd.     

I. Resursfördelning
Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till pris- och volymförändring mellan åren. Den ena delen är 
den årliga justeringen på prislapparna och den andra är volymförändringen för hela befolkningen 
eller respektive målgrupp.

Resursfördelningsmodellens prislappar baseras på referenskostnad, genomsnittlig nettokostnad för 
kommungruppen (pendlingskommun nära mindre tätort, härefter benämnd ”kommungrupp”) eller 
traditionell budgetuppräkning. På respektive nämnd återfinns dessa pris- och volymparametrar för 
varje verksamhet.

Referenskostnaden i tabellerna är angivna i hela kronor per brukare för respektive verksamhet. 
Referenskostnad för Tidaholms kommun är framräknad med antagande av andel brukare samt en 
framskrivning av volym baserat på befolkningsprognosen.

Genomsnittlig nettokostnad för kommungruppen är den faktiska nettokostnaden från räkenskaps-
sammandrag 2018, uppräknat till 2021 enligt index. Kostnadsambitionsnivå är den justering som är 
gjord för verksamheten, där 100 procent indikerar samma kostnadsambitionsnivå som genomsnittet 
för kommungruppen, en justering över 100 procent påvisar en högre kostnadsambitionsnivå än ge-
nomsnittet. Resterande verksamheter som inte presenteras i tabellerna har en tilldelning beräknad 
på traditionell budgetuppräkning.

För att klara de ekonomiska förutsättningarna krävs att Tidaholm kommuns kostnadsmassa anpas-
sas. I resursfördelningen förväntas verksamheterna bedriva verksamhet till den nettokostnad som 
prislappen indikerar. Det betyder att de verksamheter som bedrivs med en nettokostnad som är 
högre än referenskostnad behöver effektiviseras då budgetramen baseras på referenskostnad. För 
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Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Kommunstyrelsen 61 710 63 315 65 151 67 040

Årlig förändring (%)  2,6 % 2,9 % 2,9 %

Jävsnämnd 308 316 325 334

Årlig förändring (%)  2,7 % 2,7 % 2,7 %

Barn- och utbildningsnämnd 318 570 340 485 343 549 357 622

Årlig förändring (%)  6,9 % 0,9 % 4,1 %

Kultur- och Fritidsnämnd 33 210 34 478 35 400 36 420

Årlig förändring (%)  3,8 % 2,7 % 2,9 %

Social- och omvårdnadsnämnd 292 868 315 167 312 592 318 523

Årlig förändring (%)  7,6 % -0,8 % 1,9 %

Samhällsbyggnadsnämnd 33 290 32 439 33 342 34 255

Årlig förändring (%)  -2,6 % 2,8 % 2,7 %

Finansförvaltningen -23 082 -30 501 -32 474 -36 728

Årlig förändring (%)  32,1 % 6,5 % 13,1 %

Summa skattefinansierat 716 874 755 700 757 884 777 465

de verksamheter vars tilldelning utgår från kommungruppens prislapp har justeringar och anpass-
ningar gjorts utifrån den politiska ambitionsnivån och de uppsatta strategiska målen för 2021–2023.

2. Verksamhetsförändringar
Innefattar flytt av verksamheter och budgetmedel mellan nämnder.

3-5. Anpassningar efter resursfördelning
För satsningar utöver resursfördelningens tilldelning återfinns riktade budgetprioriteringar (del 3). I 
budgetramarna finns det två olika sorters riktade budgetprioriteringar. 

• Dels finns det satsningar som tillförs nämnden utöver resursfördelningen. Dessa är prioritering-
ar som är identifierade och motsvarande medel har tillförts nämndens budgetram. 

• Dels finns kommunens övergripande riktade budgetprioriteringar (se bilaga Riktade bugetpriori-
teringar) som ligger centralt budgeterade på kommunstyrelsen, men där en eller flera nämnder 
kan vara utförare av uppdraget och kompenseras efter utförande från dessa centralt budgetera-
de medel. Kompensationen görs årsvis och under samma budgetår.  

För att Tidaholms kommun ska uppnå en budget i balans finns det riktade anpassningar (del 4) som 
är justeringar av nämndernas budgetramar utöver det som resursfördelningen har tilldelat nämnden. 
Dessa återfinns på respektive nämnds sida under riktade anpassningar och beskriver vad anpass-
ningen/effektiviseringen avser.

Enligt den ännu inte beslutade budgetpropositionen inför 2021 (del 5) har det aviserats extra medel 
till kommunerna, där Tidaholms kommuns del beräknas till 14,7 miljoner kronor. Dessa medel ska 
komma kommunen till del som ett generellt bidrag, men det är också markerat att en del av detta 
belopp avser en Äldreomsorgssatsning. De preliminära beloppen avseende äldreomsorgen i denna 
proposition uppgår till 6,0 miljoner kronor.    

De 14,7 miljoner kronor som aviserades för 2021 är preliminära och inför 2022–2023 har nämn-
dernas ramar inte motsvarande tillskott av medel. I nuläget är planeringsförutsättningarna för dessa 
extra medel osäkra. Således bör nämnderna nyttja dessa medel för omställningar under 2021 eller 
förebyggande/tillfälliga insatser som ger effekt över lång tid.  

Budgetram per nämnd
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ansva-
rar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 
nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen 
har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiska frågor. Styrel-
sen bereder även de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige samt för att verkställa och 
följa upp fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens budgetram för 2021 innehåller den verksamhet som bedrivs inom kommunsty-
relsen, med kommunstyrelsens olika avdelningar. Samt de riktade budgetprioriteringar som avser 
olika målområden för kommunen. De delar som innefattar pensioner, bidrag, transfereringar och 
avgifter återfinns under rubriken Finansförvaltningen.

Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 61 710 63 315 65 151 67 040

Årlig förändring (tkr)  1 605 1 836 1 889

Årlig förändring (%)  2,6 % 2,9 % 2,9 %

Jävsnämnd
Nämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva tillsyn i fall där 
en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund av jäv.

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 61 710 63 315 65 151 67 040

Resursfördelning  60 765 62 601 64 490

Verksamhetsförändringar  - - -

Riktade budgetprioriteringar  - -  -

Riktade anpassningar  - - -

Kommunens riktade budgetprioriteringar  2 550 2 550 2 550

1. Resursfördelning - Kommunstyrelsens verksamheter omfattas inte av resursfördelningen utan 
beräknas utifrån föregående års budget.

2. Verksamhetsförändringar - Inga

3. Riktade budgetprioriteringar - Inga

4. Riktade anpassningar - Inga

5. Kommunens riktade budgetprioriteringar - Nämnden har utöver resursfördelningen inte fått 
tillskott av medel för riktade budgetprioriteringar. Men Kommunens centrala och övergripande 
budget prioriteringar ligger i kommunstyrelsens ram återfinns de centrala riktade budget prio-
riteringar om 2,55 miljoner kronor. Mer detaljer kring dessa återfinns under avsnittet Riktade 
budgetprioriteringar.

1. Resursfördelning - Jävsnämndens verksamhet omfattas inte av resursfördelningen utan beräknas 
utifrån föregående års budget.

Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 308 316 325 334

Årlig förändring (tkr) 8 8 9 9

Årlig förändring (%) 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 %
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Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). 
Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsär-
skola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning samt kommunal kulturskola.

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Förskola 1-5 år * andel 84 % 588 600 595 595

Fritidshem 6-12 år * andel 52 % 561 570 574 581

Grundskola  
(inkl förskoleklass)

6-15 år 100 % 1 463 1 497 1 523 1 556

Gymnasieskola / Kulturskola Invånarantal 100 % 12 863 12 872 12 874 12 883

Verksamhet (kr) Referenskostnad 2021

Förskola 142 304

Fritidshem 31 239

Grundskola (inkl Förskoleklass) 101 164

Gymnasieskola 4 411

Verksamhet  
(kr per invånare)

Genomsnitt Nettokostnad 2021 - 
Pendlingskommun nära mindre tätort

Kostnads- 
ambitionsnivå

Prislapp -  
tilldelning 2021

Obligatorisk särskola 656 146 % 961

Gymnasiesärskola 416 163 % 676

Grundläggande vuxenutbildning 188 53 % 100

Gymnasial vuxenutb. & påbyggnadsutb. 301 113 % 342

Kulturskola 327 123 % 401Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 318 570 340 485 343 549 357 622

Årlig förändring (tkr) 12 910 21 915 3 064 14 073

Årlig förändring (%) 4,2 % 6,9 % 0,9 % 4,1 %

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 318 570 340 485 343 549 357 622

Resursfördelning  331 635 340 549 354 622

Verksamhetsförändringar  -  - - 

Riktade budgetprioriteringar  4 350 3 000 3 000

Riktade anpassningar  - - -

Extra medel BP 2021  4 500 - - 

1. Resursfördelning - Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattas av resursfördelning.  

Volym - Eftersom kommunens befolkningsprognos är oförändrad så ligger volymerna kvar för 2021. 
Andelar har setts över och justerats. 

Prislapp - Referenskostnaderna för verksamheterna har ökat sedan förra tilldelningen för 2021.

Utöver resursfördelningen så har nämndens budgetram inför 2021 justerats. 

2. Verksamhetsförändringar - Budgetramen har inte justerats för flytt av verksamheter mellan 
nämnder.

3. Riktade budgetprioriteringar - Nämnden har utöver resursfördelningen fått 3 miljoner kronor på 
helårsbasis för utökad förskoleverksamhet. Denna tilldelning är utöver det som nämnden erhållit via 
resursfördelningen.

Ytterligare 1,35 miljoner kronor har skjutits till för budgetåret 2021 för att säkra upp att SAM-kraft 
projektet fortlöper.

4. Riktade anpassningar - Nämndens budgetram har inte justerats för riktade anpassningar som är 
rampåverkande, utöver de ambitionsnivåer som resursfördelningen har tilldelat nämnden.

5. Extra medel Budgetproposition 2021 (BP21) - Inför 2021 har Tidaholms kommun fått avisering 
om extra generella bidrag om 14,7 miljoner kronor av staten. Av dessa läggs 4,5 miljoner kronor 
till barn- och utbildningsnämndens budgetram. Denna tilldelning är utöver det som nämnden har 
erhållit via resursfördelningen. Dessa medel avses att användas för att nämnden ska ha förstärkta 
förutsättningar att bedriva grundskoleverksamhet i hela kommunen i enlighet med budgetbered-
ningens överenskommelse enligt bilaga.
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Social- och omvårdnadsnämnd
Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg och insatser till personer 
med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda bo-
endeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri.

Nämnden ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår försörjnings-
stöd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn och unga, ungdomsvård samt missbrukar-
vård. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475).

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Äldreomsorg Över 65 år 100% 3039 3094 3104 3118

LSS Invånarantal /  
0-64 år * andel

1,25% 122 122 122 122

Individ och Familjeomsorg (IFO) / 
Arbetsmarknadsenheten

Invånarantal 100% 12863 12872 12874 12883

Verksamhet (kr) Referenskostnad 2021

Äldreomsorg 59 321

LSS 585 788

Individ och Familjeomsorg (IFO) 3 569

Verksamhet (kr per invånare) Genomsnitt Nettokostnad 2021 - 
Pendlingskommun nära mindre tätort

Kostnads- 
ambitionsnivå

Prislapp -  
tilldelning 2021

Arbetsmarknadsenheten 563 116 % 653

Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 292 868 315 167 312 592 318 523

Årlig förändring (tkr)  22 299 - 2 576 5 931

Årlig förändring (%)  7,6 % -0,8 % 1,9 %

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 292 868 315 167 312 592 318 523

Resursfördelning  304 317 312 592 318 523

Verksamhetsförändringar  -  -  -

Riktade budgetprioriteringar  650  - -

Riktade anpassningar  - - -

Extra medel BP 2021  10 200  -  -

1. Resursfördelning - Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter omfattas av resursfördelning. 
Som tidigare beskrivits har nämnden underskott i verksamheterna, vilket betyder att nämnden 
bedriver verksamheterna till en nettokostnad som är högre än referenskostnad. För att komma i 
balans krävs att nämnden verkställer och fortsätter att arbeta med anpassningar/effektiviseringar 
som ger en ekonomisk effekt. 

Volym - Eftersom kommunens befolkningsprognos är oförändrad ligger volymerna kvar för 2021. 

Prislapp - Referenskostnaderna för verksamheterna har ökat sedan förra tilldelningen på 2020. 

Arbetsmarknadsenheten omfattas av resursfördelningen och baseras på antalet invånare i kommu-
nen. Prislappen baseras på den genomsnittliga kostnaden för kommungruppen samt en justering till 
Tidaholms kostnadsambitionsnivå. Tilldelningen ligger över den prislapp som genomsnittet i kom-
mungruppen har.

Utöver resursfördelningen så har nämndens budgetram inför 2021 justerats.

2. Verksamhetsförändringar - Budgetramen har inte justerats för flytt av verksamheter mellan 
nämnder.

3. Riktade budgetprioriteringar - Nämnden har fått 0,65 miljoner kronor för budgetåret 2021 för 
att säkra upp att SAM-kraft projektet fortlöper. Denna tilldelning är utöver det som nämnden er-
hållit via resursfördelningen.

4. Riktade anpassningar - Nämndens budgetram har inte justerats för riktade anpassningar som är 
rampåverkande, utöver de ambitionsnivåer som resursfördelningen har tilldelat nämnden.

5. Extra medel Budgetproposition 2021 (BP21) - Inför 2021 har Tidaholms kommun fått avisering 
om extra generella bidrag om 14,7 miljoner kronor av staten. Av dessa läggs 10,2 miljoner kronor 
till social- och omvårdnadsnämndens budgetram. Denna tilldelning är utöver det som nämnden 
erhållit via resursfördelningen. 

Av de 14,7 miljoner kronor som aviserades återfinns 6,0 miljoner kronor som avser att stärka äldre-
omsorgen. Dessa medel läggs till i ramen för 2021. De ytterligare 4,2 miljoner kronor som tilldelas 
nämnden avser att hjälpa nämnden med omställningar.

De extra medlen tillförs ramen för 2021 men är osäkra för kommande år. 
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Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kul-
tur-, 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.

Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 33 210 34 478 35 400 36 420

Årlig förändring (tkr)  1 268 922 1 020

Årlig förändring (%)  3,8 % 2,7 % 2,9 %

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 33 210 34 478 35 400 36 420

Resursfördelning  34 678 35 600 36 620

Verksamhetsförändringar  - - -

Riktade budgetprioriteringar   - - - 

Riktade anpassningar  -200 -200 -200

1. Resursfördelning - Kultur- och fritidsnämndens verksamhet omfattas av resursfördelning.

Prislapp - Verksamheternas prislappar har uppdateras samt justerats utifrån kostnadsambitionsni-
våer.  

Volym - Eftersom kommunens befolkningsprognos är oförändrad ligger volymerna kvar för 2021.

Verksamhet  
(kr per invånare)

Genomsnitt Nettokostnad 2021 -  
Pendlingskommun nära mindre tätort

Kostnads- 
ambitionsnivå

Prislapp -  
tilldelning 2021

Kulturverksamhet 908 116 % 1 054

Fritidsverksamhet 1 392 112 % 1 563

Turismverksamhet 162 76 % 123

Konsumentrådgivning 22 65 % 14

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2021 justerats.

2. Verksamhetsförändringar - Budgetramen har inte justerats för flytt av verksamheter mellan 
nämnder.

3. Riktade budgetprioriteringar - Nämnden har utöver resursfördelningen inte fått tilldelning för 
verksamheter fått utöver det som nämnden erhållit via resursfördelningen.

4. Riktade anpassningar- Nämndens budgetram har justerats för riktade anpassningar som är ram-
påverkande, motsvarande 0,2 miljoner kronor utöver de ambitionsnivåer som resursfördelningen 
har tilldelat nämnden.

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Kulturverksamhet / Fritidsverk-
samhet / Turismverksamhet / 
Konsumentrådgivning

Invånarantal 100 % 12 863 12 872 12 874 12 883
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Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för skötsel av allmänna platser, trafikplanering, fastighetsför-
valtning, avfallshantering samt för miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet och kart-
framställning.

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Väg- och järnvägsnät, parke-
ring / Parker

Invånarantal 100 % 12 863 12 872 12 874 12 883

Verksamhet (kr per invåna-
re)

Genomsnitt Nettokostnad 2021 - 
Pendlingskommun nära mindre tätort

Kostnads- 
ambitionsnivå

Prislapp -  
tilldelning 2021

Väg- och järnvägsnät, parkering 1 255 86 % 1 078

Parker 336 79 % 265

Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 33 290 32 439 33 342 34 255

Årlig förändring (tkr)  - 851 903 913

Årlig förändring (%)  -2,6 % 2,8 % 2,7 %

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram 33 290 32 439 33 342 34 255

Resursfördelning  36 049 36 952 37 865

Verksamhetsförändringar  - - -

Riktade budgetprioriteringar  - -  -

Riktade anpassningar  - 3 610 - 3 610 - 3 610

Halvårseffekter  1 805 -  -

1. Resursfördelning - Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattas delvis av resursfördelning.

Prislapp - Verksamheternas prislappar har uppdateras samt justerats utifrån kostnadsambitionsni-
våer.  

Volym- Eftersom kommunens befolkningsprognos är oförändrad ligger volymerna kvar för 2021.

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2021 justerats. 

2. Verksamhetsförändringar - Budgetramen har inte justerats för flytt av verksamheter mellan 
nämnder.

3. Riktade budgetprioriteringar - Nämnden har inte erhållit några extra medel 2021 för riktade 
budgetprioriteringar utöver de medel som tillförs genom resursfördelningen. Däremot finns det 
centrala riktade budgetprioriteringar som nämnden helt eller delvis utför och därför kompenseras 
för. Dessa centrala riktade budgetprioriteringar påverkar dock inte nämndens budgetram.

4. Riktade anpassningar - Nämndens budgetram har justerats för riktade anpassningar som är ram-
påverkande då kommunfullmäktige har antagit ett mål om god ekonomisk hushållning där en strate-
gi är att inte äga fastigheter där kommunen ej bedriver verksamhet. Från dagens nivå ska nämnden 
på helårsbasis anpassa 3,6 miljoner kronor inom fastighetsverksamheten, men för 2021 justeras 
ramen med halvårsbeloppet vilket motsvarar en anpassning på ramen om 1,8 miljoner kronor. 
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Finansförvaltningen
Den centrala prognososäkerheten flyttades från 2020 från kommunstyrelsens verksamhetsbudget 
till finansförvaltningen. Ytterligare inkluderar finansförvaltningen pensioner, bidrag, transfereringar 
och avgifter.

Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram -23 082 -30 501 -32 474 -36 728

Årlig förändring (tkr)  -7 419 -1 973 -4 254

Årlig förändring (%)  32,1 % 6,5 % 13,1 %

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Budgetram - 23 082 - 30 501 - 32 474 - 36 728

Resursfördelning  - 33 301 - 32 474 - 36 728

Verksamhetsförändringar   - - - 

Riktade budgetprioriteringar  3 800  - - 

Riktade anpassningar  - 1 000 - - 

Halvårseffekter  - 1 805  - - 

1. Resursfördelning - Finansförvaltningens verksamheter omfattas inte av resursfördelningen utan 
beräknas utifrån föregående års budget samt ny beräkning av kapitalkostnader. 

2. Verksamhetsförändringar - Inga

3. Riktade anpassningar - Det lönepolitiska programmet om 1 miljon kronor pausas för 2021.   

4. Riktade budgetprioriteringar/Halvårseffekter - För att hantera halvårseffekter av de anpassningar 
som nämnderna har att genomföra år 2021 har finansförvaltningen tilldelats 3,8 miljoner kronor till 
en central buffert. Den del som avser fastighetsstrategin under samhällsbyggnadsnämnden är dock 
justerad direkt i samhällsbyggnadsnämndens tilldelning.
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7. INVESTERINGSBUDGET
Så som tidigare har beskrivits finns det stora investeringsbehov nationellt i verksamhetslokaler och 
även så i Tidaholms kommun. I budgeten 2020–2023 finns flertal investeringar som redan beslutats 
och påbörjats 2018. Många av dessa stora investeringsprojekt kommer att avslutas under 2020 och 
2021. 

För den skattefinansierade verksamheten kommer under budgetperioden 2021–2023 investeringar-
na att uppgå till 200,6 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2020 inklusive ombudgetering och 
den revidering som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2020 uppgår till 160,2 miljoner kronor.

De affärsdrivande verkens investeringar under budgetperioden uppgår till 27,6 miljoner kronor.  

Nämnd (tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Kommunstyrelsen 5 172 11 000 13 000 11 000

Barn- och utbildningsnämnd 6 931 1 000 1 000 1 000

Kultur- och fritidsnämnd 1 891 2 300 1 000 1 000

Social- och omvårdnadsnämnd 877 500 5 500 500

Samhällsbyggnadsnämnd 145 332 44 300 59 000 48 500

Skattefinansierad verksamhet 160 203 59 100 79 500 62 000

Vatten- och avloppsverk -762 7 000 5 000 5 000

Renhållningsenhet 4 309 4 568 3 000 3 000

Affärsdrivande verk 3 547 11 568 8 000 8 000

Totalt kommunen 163 750 70 668 87 500 70 000

8. BILAGA

1980 1990 2000 2018 2028P
Födda 131 198 119 134 134

Döda 179 149 152 154 147

Födelseöverskott -48 49 -33 -20 -14

Inflyttade 376 581 369 561 547

Utflyttade 385 462 472 540 504

Flyttnetto -9 119 -103 21 43

Folkökning -57 168 -136 1 29

Folkmängd 13 069 13 283 12 694 12 828 12 995

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen är densamma som i föregående års strategiska plan och budget.  

Prognosen för 2019-12-31 var 12 848 personer och utfallet blev 12 846. Därför har  befolknings-
prognosen inte reviderats. 

År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0-19 2 904 2 924 2 946 2 961 2 992 3 010 3 031 3 061 3 072

20-64 6 920 6 853 6 824 6 804 6 770 6 763 6 743 6 721 6 711

65+ 3 039 3 094 3 104 3 118 3 136 3 143 3 165 3 183 3 213

Totalt 12 863 12 872 12 874 12 883 12 898 12 916 12 939 12 966 12 995

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Invånare totalt, antal 12 863 12 872 12 874 12 883 12 898 12 916 12 939 12 966 12 995

Invånare 0-19 år, antal 2 904 2 924 2 946 2 961 2 992 3 010 3 031 3 061 3 072

Invånare 0-5 år, antal 873 859 853 853 850 851 851 850 850

Invånare 1-5 år, antal 734 720 714 714 712 713 713 713 712

Invånare 6-15 år, antal 1 463 1 497 1 523 1 556 1 567 1 578 1 587 1 599 1 576

Invånare 6-12 år, antal 1 056 1 080 1 096 1 104 1 118 1 091 1 095 1 093 1 084

Invånare 16-18 år, antal 423 429 423 421 431 440 463 461 495

Invånare 19 år, antal 144 139 148 131 144 142 131 152 150

Invånare 16-19 år, antal 568 568 570 552 574 582 594 612 645

Invånare 19-64 år, antal 7 064 6 993 6 971 6 935 6 913 6 905 6 874 6 873 6 861

Invånare 19-44 år, antal 3 704 3 714 3 726 3 716 3 748 3 741 3 758 3 778 3 785

Invånare 45-64 år, antal 3 360 3 279 3 245 3 219 3 165 3 163 3 117 3 095 3 076

Invånare 65+, antal 3 039 3 094 3 104 3 118 3 136 3 143 3 165 3 183 3 213

Invånare 65-79 år, antal 2 156 2 211 2 179 2 167 2 157 2 123 2 112 2 106 2 106

Invånare 80+, antal 883 884 925 951 980 1 020 1 053 1 077 1 107

Invånare 80-89, antal 725 715 749 774 804 843 876 900 922

Invånare 90+, antal 158 169 176 177 176 176 177 177 184

Befolkningsförändring 17 9 3 9 14 19 23 27 29
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Investeringsbudget
Samhällsbyggnadsnämnden Budget 

2021
Plan 
2022

Plan  
2023

Notering

Lokalinvesteringar    Projekt

Förskola - Ekedalen 13 800   Projekt

Förskola - Madängsholm 2 500 2 500  Projekt

Rudbecksgymnasiet - lösning matsal  5 000  Projekt

Renovering/omflytt av kök utifrån kostenhet  4 000 4 000 Projekt

Renovering Badhus - Bassäng  
(inkl höj- och sänkbar botten)

  20 000 Projekt

Renovering ishall  10 000  Projekt

Investeringar och underhåll Bruket 1 500   Projekt

Skalskyddslösning för framtidens kommunala fastigheter    Projekt

Lokallösning daglig verksamhet  5 000  Projekt

Exploatering Rosenberg     

Expl Rosenberg Omr 2    Projekt

Cirkulationsplats Ringvägen 3 000   Projekt

Exploatering     

Framtida bostadsområden 5 000 5 000 5 000 Årligen

Exploatering industriområden  2 000  Årligen

Strategiskt markinköp 2 000 2 000 5 000 Årligen

Infrastruktur, Parker, Gator mm     

Konstgräsplanen  5 000  Projekt

GC-väg o trafikreglering enl. program 2 000 4 000 - Projekt

Planerat UH Gata/Park 4 000 4 000 4 000 Årligen

Fastigheter övrigt     

Hyresgästanpassningar 1 000 1 000 1 000 Årligen

Planerat fastighetsunderhåll 7 500 7 500 7 500 Årligen

Inventarier     

Fordon/IT 2 000 2 000 2 000 Inventarier

 44 300 59 000 48 500  

Projekt Kommunstyrelsen Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 2023

Inventarier Kommunstyrelsen 1 000 1 000 1 000 Inventarier

Nytt ekonomisystem  2 000  Projekt

Investeringsreserv 10 000 10 000 10 000 Årligen

 11 000 13 000 11 000

Projekt Barn- och utbildningsnämnden Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 2023

Inventarier Barn- och utbildningsnämnden 1 000 1 000 1 000 Inventarier

 1 000 1 000 1 000

Projekt Kultur- och fritidsnämnden Budget 
2021

Plan 
2022

Plan  
2023

Inventarier Kultur- och fritidsnämnden 1 000 1 000 1 000 Inventarier

Ismaskin 1 300   Inventarier

 2 300 1 000 1 000

Projekt Social- och omvårdnadsnämnden Budget 
2021

Plan 
2022

Plan  
2023

Inventarier Social- och omvårdnadsnämnden 500 500 500 Inventarier

Nytt verksamhetssystem  5000  Projekt

 500 5500 500

Affärsdrivande verk

Projekt Vatten- och avloppsverk Budget 
2021

Plan 
2022

Plan  
2023

Reservvattentäkt 7 000   Projekt

Reinvesteringar / Planerat UH VA  5 000 5 000 Årligen

 7 000 5 000 5 000

Projekt Renhållning Budget 
2021

Plan 
2022

Plan  
2023

Personalbyggnad    Projekt

Ombyggnad ÅVC - Siggestorp 368   Projekt

Farligt avfall 700   Projekt

Grönt Kort 500   Projekt

Rivning + Kallgarage /förråd    Projekt

Planerat underhåll Renhållning 3 000 3 000 3 000 Årligen

 4 568 3 000 3 000
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Riktade budgetprioriteringar
Riktade budgetprioriteringar är områden där särskilda medel har avsatts för ett specifikt ändamål, 
antingen som prioriterade områden eller genom tilldelning i ram. I Tidaholms kommun är de områ-
den som presenteras på den här sidan budgetprioriteringarna under 2021–2023.

Målområde Riktade budget prioriteringar Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Attraktiv kommun
För att nå målet att öka tillgången till ett bra och varierat boende 
för alla, avsätts medel för att accelerera arbetet med detaljplane-
ring och planläggning.

700 700   

 Attraktiv kommun
För att bidra till målet attraktiv kommun avsätts medel för att 
stödja Litografiska Symposiet 2021.

 250   

Ett miljömässigt 
hållbart samhälle

Kommunen har en viktig roll i att skapa ett miljömässigt hållbart 
samhälle. För att stödja och främja arbetet avsätts medel för att 
arbeta fram en strategi för Tidaholms kommun.

1 000 1 000 1 000 1 000

Näringsliv

För att nå målet att näringslivsklimatet skall förbättras i Tida-
holms kommun, ska kommunen utbilda elever för framtida behov. 
Därför avsätts medel för att erbjuda feriepraktik till elever i åk 1 
och åk 2 på gymnasiet.

500 500 500 500

Summa  2 550 2 450 1 500 1 500

Återstår  - 100 1 050 1 050

Summa avsatta 
medel

 2 550 2 550 2 550 2 550

Ekonomistyrningsprinciper
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett viktigt mål för kommunen och ett grundläggande villkor för att 
kunna uppnå de välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. God 
ekonomisk hushållning innebär att kommunens samtliga verksamhetsmässiga och finansiella mål 
minst är delvis uppnådda. På samma sätt är en svag ekonomisk hushållning en begränsning för kom-
munen när det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad 
ekonomisk utveckling är en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas.

1. Budgetmodell
Respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. 
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. 
Det innebär att nämnden måste besluta om en budget i balans. Nämnderna ska besluta om sin bud-
get senast november månad året innan den börjar gälla. De mål som upprättas för nämnderna skall 
vara realistiska så att de resurser som ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Mål 
och medel skall harmoniera. De beslut som nämnden fattar och rör nämndens ekonomi kommande 
år bör fattas i samband med budgeten för att se en tydlig helhet av budgeten.

Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för ge-
nom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Om inte särskilt angivits har nämn-
den möjlighet att omdisponera medel utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål.

Om den beslutade ramen visar sig otillräcklig ska nämnden i första hand vidta åtgärder för att om-
disponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra hand hos kommun-
fullmäktige aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för verksamheten.

Nämnden är skyldig att anpassa, förändra och effektivisera verksamheten inom nämnden vid befarat 
underskott för att rymma verksamheten inom tilldelad budgetram. Det är nämnden som är ansvarig 
och fattar de nödvändiga besluten i enlighet med fastställda reglementen.

2. Resursfördelning
En resursfördelningsmodell, som bygger på standardkostnader och volym beräknad enligt framtagen 
befolkningsprognos, har framtagits inför budget 2016. Detta utgjorde den första etappen på en 
utveckling av resursfördelningsmodellen. Ytterligare fördelning sker nu via referenskostnader, ge-
nomsnittskostnader för kommungrupp (pendlingskommun nära mindre tätort) och volym beräknad 
enligt årligen uppdaterade befolkningsprognoser. 

3. Balansräkningsenheter
Skattefinansierad verksamhet och taxefinansierad verksamhet skall hållas åtskilda. VA-verk och Ren-
hållningsverk redovisas därför var och en för sig som balansräkningsenheter.

Fordringar och skulder mellan skattekollektivet och affärsdrivande verksamhet beträffande inves-
teringar regleras med interna lånereverser. Räntesats för lånereverserna fastställs en gång per år i 
samband med att kommunfullmäktige fastställer nästkommande års budget.

Kostnadstäckningsgraden för de affärsdrivande verksamheterna skall utgöra 100 procent.
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4. Nämnderna utgör resultatenheter
Varje nämnd får en budgetram för hela sitt verksamhetsområde. Budgetramen är lika med nämn-
dens nettokostnader. Nämnden kan i sin tur uppdela sin verksamhet i olika resultatenheter eller 
resultatområden.

Kostnader för centrala overheadkostnader ingår inte i nämndernas budgetram.         

5. Uppföljning
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd skall genomföra resultat- och måluppföljning.

Redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut augus-
ti och årsredovisning.

Redovisning av ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen sker efter februari, april och oktober. 

6. Över- och underskottshantering
6a.  Överskott och underskott

Nämndnivå - Efter verksamhetsårets slut skall nämnden genomföra en uppföljning av verksamhet-
ens utförande samt presentera en mål- och resultatanalys. Efter denna redovisning kommer kom-
munstyrelsen att fatta beslut om fördelning av över- och underskott.   

Resultatenhetsnivå - Respektive nämnd beslutar om resultatets fördelning för sina resultatenheter.

Nämnden har att beakta det totala resultatet för nämnden vid resultatets fördelning.

6b. Principer för användning av överskott

Ett ackumulerat överskott disponeras av nämnden och får användas för utgifter av ej återkommande 
karaktär. Överskottet får ej användas som ett sätt att finansiera årligen återkommande utgifter.

För ett årligt uttag överstigande 500 000 kronor krävs alltid kommunstyrelsens medgivande bland 
annat på grund av likviditets- och resultatpåverkade skäl.

Nämnden skall före beslut om uttag från ackumulerat överskott beakta årets resultat.

7. Omdisponeringar och tilläggsanslag
7a. Omdisponeringar av medel under löpande år

Omdisponering av medel under löpande år inom budgetramen beslutas av respektive nämnd.

Omdisponering mellan nämnders budgetramar ska ske med stor försiktighet. Om medel ska flyttas 
mellan nämnder under löpande år sker detta med en bokning av kostnader och intäkter i redovis-
ningen. 

7b. Tilläggsanslag

En av hörnstenarna i kommunens budgetmodell är att någon kompensationsekonomi ej skall råda. 
Budgetramen kan ses som ett kontrakt för att få viss verksamhet utförd. Härav kommer att tillägg-

sanslag under löpande år ej beviljas till någon verksamhet.

8. Intern kontroll
Intern kontroll är en process som utförs av styrelse, nämnd, förvaltningsledning och medarbetare 
där syftet är att säkerställa att verksamheten:

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

• bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter,

• använder resurser på ett effektivt sätt och

• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering.

I fullmäktiges reglemente för intern kontroll §1 beskrivs en ansvarskedja där kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll i kommunens verksamheter. Detta 
innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för att det upprättas en organisation kring intern 
kontroll.

Nämnderna ansvarar därefter för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområ-
den. Respektive nämnd ska se till att det finns en organisation för den interna kontrollen, att regler 
och anvisningar antas samt att det årligen upprättas en internkontrollplan.

9. Investeringar
9a. Definition

En investering är en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i verk-
samheten. För att precisera detta ytterligare gäller att en utgift redovisas som en investering om:

• Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år

• Är avsedd för stadigvarande bruk

• Att beloppet är av väsentlig storlek

Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. Med väsentligt belopp menas ett halvt prisbasbelopp. Kort-
tidsinventarier och inventarier till ”ringa värde” (anskaffningskostnad under ett halvt prisbasbelopp) 
kostnadsföres direkt.  

Ändring av redovisningsprinciper har skett för gränsdragningen mellan vad som skall betraktas som 
investering respektive driftkostnad när det gäller att bibehålla eller alternativt förlänga/förbättra 
funktion och livslängd av en anläggningstillgång. Tidigare utgångspunkt har varit att allt som bibe-
håller standarden på anläggningen skall betraktas som driftkostnad. Förbättringsåtgärder skall defi-
nieras som investering. Denna gränsdragning har nu omtolkats så att båda dessa åtgärder förlänger 
anläggningens livslängd och skall därför klassificeras som investering. Detta innebär att driftkost-
nadsmedel för planerade underhållsåtgärder på fastigheter, gator, trafikbelysning med mera kommer 
att klassificeras som investering.

Regelbundet återkommande och beloppsmässigt jämförliga inventarieanskaffningar skall ej upptagas 
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i investeringsbudgeten. Undantag kan göras för objektsvisa nyanskaffningar och större sporadiska 
ersättningsanskaffningar.

9b. Investeringsprocessen

Kommunfullmäktige beslutar i samband med Strategisk plan och budget gällande regler för ett in-
vesteringsprojekts genomförande från förstudie, projektering, genomförande och upphandling till 
uppföljning och slutredovisning.

Investeringsäskanden skall beskriva investeringens syfte, investeringsbehov och driftkostnadskon-
sekvenser. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan för år X1 i november år X0 
ska en investeringsplan för år X2 till X11 tas fram och beslutas i nämnden. Denna ska skickas till 
kommunstyrelsen som ett underlag till kommande budgetberedning. Dessutom skall det beskrivas 
vilka energi- och miljökonsekvenser/effekter investeringen ger.

Innan ett beslut tas om en investering skall det avgöras hur investeringens kostnader i form av kapi-
talkostnad samt övriga kostnader skall påverka nämndens kommande budgetramar. Detta ska göras 
på framtagen kalkylmall.

Medel för investeringar anslås per investeringsobjekt.

Omdisponering av investeringsmedel till väsentlig karaktär beslutas av kommunfullmäktige. Med 
väsentlig karaktär menas objekt vars utgift överstiger 10 000 000 kr eller är av principiell betydelse. 
Omdisponering av investeringsmedel som uppgår till 100 000 kr får beslutas av samhällsbyggnads-
nämnden. Övrig omdisponering av investeringsmedel beslutas av kommunstyrelsen.

Ombudgetering av investeringsanslag mellan budgetår beslutas av kommunstyrelsen. 

9c. Metod kapitalkostnad

För beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet används så kallad nominell me-
tod. Avskrivningar görs planenligt under anläggningens eller inventariernas nyttjandetid och startar 
när dessa tas i bruk.  

Kapitalkostnader ingår i nämndernas ramar och påverkar kommunens resultat.

10. Beslutsprocessen av ett investeringsprojekt från plan till genomförande
Investeringsprocessen avser investeringsprojekt större än 500 000 kr. Projekt av löpande karak-
tär omfattas inte av denna investeringsprocessen. Projekt som är löpande är definierade i inves-
teringsbudgeten i strategisk plan och budget. Kostnader för förstudier ansvar respektive nämnd 
för. Kostnader för projektering ska inrymmas inom den totala investeringsbudgeten för projektet. 
Benämningen projektera kan innebära både projektera byggprojekt (då samhällsbyggnadsnämnden 
skall vara inkopplad) eller projektera förfrågningsunderlag inför en upphandling.

Förstudie

1. Ett behov av investering uppstår hos en nämnd.

2. Beställarnämnden genomför förstudien. I förstudien ska en totalkostnadskalkyl som visar på för-
ändringen av framtida driftkostnader bifogas.

3. Beställarnämnden redovisar resultatet av förstudien till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fat-
tar beslut att:

• Ärendet behandlas av kommunfullmäktige i samband med att strategisk plan och budget fast-
ställs.

• Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förstudien och ge uppdrag att projektera samt reser-
vera medel i investeringsbudgeten.

• Återremittera ärendet till beställarnämnden.

• Avbryta projektet.

4. Kommunfullmäktige fattar beslut att:

• Godkänna förstudien och ge uppdrag att projektera samt reservera medel i investeringsbudget.

• Återremittera ärendet till beställarnämnden.

• Avbryta projektet.

Projektering och upphandling

5. Projektdirektivet upprättas.

6. Beställarnämnden/samhällsbyggnadsnämnden (SBN) genomför projekteringen och uppdaterar 
totalkostnadskalkylen. Anbud kan inhämtas under projekteringen. Om anbuden/bedömd investe-
ringsutgift är högre än reserverade medel i investeringsbudgeten ska beställarnämnden/SBN i första 
hand anpassa investeringen utifrån avsatta medel i investeringsbudgeten.

7. Beställarnämnden/SBN godkänner projekteringen och fattar beslut att:

• Godkänna projektering samt skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för handläggning.

8. Beställarnämnden/SBN redogör resultatet av projekteringen för kommunstyrelsen. Kommunsty-
relsen fattar beslut att:

• Föreslå kommunfullmäktige att godkänna projekteringen samt vid behov revidera reserverade 
medel i investeringsbudgeten.

• Återremittera ärendet till beställarnämnden.

• Avbryta projektet.

9. Kommunfullmäktige fattar beslut att:

• Godkänna projektering samt eventuellt revidera investeringsmedel.

• Återremittera ärendet till beställarnämnden.

• Avbryta projektet.
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Genomförande

10. Beställarnämnden/SBN får i uppdrag att teckna tilldelningsbeslut och skriva kontrakt.

11. Projektet genomförs.

12. Projektdirektivet uppdateras vid behov.

13. Om investeringsutgiften avviker från beslutad investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av 
beställarnämnden/SBN för vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Uppföljningen

14. Uppföljning sker i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

15. Slutredovisning ska genomföras i samband med årsredovisning.
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Budget för balansräkningsenheter
Resultaträkning (tusen kronor)

Resultaträkning
Skattefinansierad 

2021
VA-verk

Renhållnings-
verksamhet

Totalt  
kommunen

Verksamhetens intäkter  22 900 12 600  

Verksamhetens kostnader - 755 700 - 16 621 - 11 125 - 783 446

Av- och nedskrivningar - 39 683 - 4 459 - 1 221 - 45 363

Verksamhetens nettokostnader - 795 384 1 820 254 - 793 309

Skatteintäkter 578 371   578 371

Generella statsbidrag, utjämning och  
fastighetsavgift

239 513   239 513

Verksamhetens resultat 22 500 1 820 254 24 575

Finansiella intäkter -   -

Finansiella kostnader - 5 500 - 1 820 - 255 - 7 575

Resultat efter finansiella poster  
extraordinära poster

17 000 0 - 0 17 000

Extraordinära intäkter    -

Extraordinära kostnader    -

Årets resultat 17 000 0 - 0 17 000

Kassaflödesanalys (tusen kronor)

Resultaträkning
Skattefinansierad 

2021
VA-verk

Renhållnings-
verksamhet

Totalt  
kommunen

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 17 000   17 000

Justering för ianspråktagna avsättningar -   -

Justering för av- och nedskrivningar 39 683 4 459 1 221 45 363

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster

400   400

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

57 083 4 459 1 221 62 763

Ökning / minskning kortfristiga fordringar     

Ökning / minskning förråd och varulager -    

Ökning / minskning kortfristiga skulder     

Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 083 4 459 1 221 62 763

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella  
anläggningstillgångar

- 59 100 - 7 000 - 4 568 - 70 668

Investeringsbidrag till materiella  
anläggningstillgångar

1 000   1 000

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -   -

Investeringar i finansiella  
anläggningstillgångar

-   -

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar -   -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 58 100 - 7 000 - 4 568 - 69 668

Finansieringsverksamheten    -

Nyupptagna lån 20 000 7 000 4 568 31 568

Amortering av skuld - 11 550 - 3 010 - 358 - 14 919

Ökning av långfristiga fordringar - 11 568   - 11 568

Minskning av långfristiga fordringar 3 368   3 368

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 250 3 990 4 210 8 450

Årets kassaflöde - 767 1 449 862 1 545
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Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Tel 0220-45600, kansliet@ridsport.se, www.ridsport.se 

      Strömsholm 2020-12-22 

 

Skärpta restriktioner hot mot hästvälfärd  
 

Enligt de skärpta restriktioner regeringen meddelade den 18 december bör all verksamhet som 

drivs av kommuner och "inte är nödvändig" stängas ned – exempelvis idrottshallar.  

Svenska Ridsportförbundet vädjar till Sveriges kommuner att i sina beslut ta hänsyn till 

ridskoleverksamhetens ansvar enligt djurskyddslagen samt dess möjlighet att bedriva 

verksamhet som inte ökar smittspridning i samhället. 

Svenska Ridsportförbundet har sedan i mars kontinuerligt anpassat och utvärderat ridsportens 

verksamhet till rådande läge för att förhindra spridning av covid-19. Det är en svår utmaning då 

insatser för att skydda mot smittspridning mellan människor ska balanseras mot det ansvar för hästen 

som finns enligt djurskyddslagen. Brott mot den får konsekvenser för hästvälfärd och kan betyda 

indraget tillstånd från länsstyrelsen att ha hästverksamhet. Men en anpassad verksamhet kan erbjuda 

hälsa för såväl häst som människa. Verksamheten har varit framgångsrik i sin anpassning och till 

dags dato finns inga kända fall av smittspridning av Covid-19 inom Svenska Ridsportförbundets 

ridskoleverksamhet. 

Verksamhet inom ridsporten 

 

• Liten risk för smittspridning. Ridsport är ingen kontaktsport och går inte att jämföra med till 

exempel lagsporter. Hittills har ytterst liten smittspridning identifierats i samband med ridsport 

och ridskoleverksamhet och den verksamhet som genomförs är anpassad efter myndigheternas råd 

och rekommendationer. 

• Naturligt och inbyggt avstånd – utomhus eller på stora ytor. I ridsporten håller vi alltid minst en 

hästlängds avstånd, det vill säga cirka två meter. Få personer rider samtidigt på stora ytor och ofta 

utomhus. Hästarna görs iordning inför och efter ridning i enskilda utrymmen. Antal besökare har 

begränsats, mötesplatser har stängts och anvisningar för hur smittsäkrad genomströmning på 

anläggningen ska ske har upprättats. 

• Utbildad personal och inarbetade rutiner. På ridskolan finns anställd och utbildad personal som 

ansvarar för att rekommendationer följs. Hantering av smittspridning är inte nytt i ridsporten, 

det finns inarbetade rutiner kopplat till smittor på häst, vilket medför en vana att hantera dessa 

situationer. 

• Hästen motverkar ohälsa. Det finns tydliga tecken i samhället på att Coronapandemin ökat 

förekomsten av psykisk ohälsa hos befolkningen. I dessa tider kan hästen erbjuda en fysisk 

kontakt som inte sprider smitta och som ger lite lindring när människan mår dåligt. 
 

 

Konsekvenser av att stänga ned verksamhet i ridsporten 

Ridskoleverksamhet skiljer sig från andra idrotter genom hästen som möjliggörare för avstånd och 

förstärkt hälsa. Men med hästen kommer ansvar reglerat i djurskyddslagen. Hästar kräver tillsyn, 

omvårdnad, motion och foder flera gånger om dagen, alla årets dagar. 

Det finns ridskolor i nästan alla av Sveriges kommuner, där antalet hästar är dimensionerat för det 

antal elever som deltar i deras verksamhet. Alla hästar kräver daglig omhändertagande och motion, 

något som i stor utsträckning utförs av ridskolans elever. Ridskolans personal är en garanti för både  
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säkerhet och djurskydd. En stängning av ridskoleverksamheten skulle bland annat betyda följande för 

hästens välfärd. 

• Förändras mängden motion för en häst påverkas inte bara hästens kondition och styrka utan 

även fodersmältning med risk för kolik (en åkomma som kan vara livshotande). 

• Det kommer behövas tid att bygga upp kondition och styrka när hästen ska återgå till sitt 

arbete. 

• Vissa verksamheter har begränsad tillgång till hagar, vilket ökar behov av motion under 

ryttare.  

• En häst som inte rastas har mycket oanvänd energi som kan innebära säkerhetsrisker i 

hantering och ridning. 

Svenska Ridsportförbundet har stor respekt för de beslut som Sveriges kommuner måste ta i dessa 

tider. Mot bakgrund av ovanstående hoppas Svenska Ridsportförbundet att en covid-anpassad 

ridskoleverksamhet kan få fortsätta då den värnar välmående hos häst och människa. Självklart 

finns vi till förfogande för att besvara frågor och ytterligare förtydliga innehållet i denna skrivelse. 

 

Låt oss tillsammans arbeta för att ridskolan ska vara en levande mötesplats och stark resurs i 

kommunen, även i framtiden!  

 

Vänliga hälsningar,  

 

 
Ulf Brömster, ordförande, samt förbundsstyrelsen  

Svenska Ridsportförbundet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/403 

§ 117 Fyllnadsval av ledamot till kultur- och fritidsnämnden efter 
Petri Niska (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse Christina Forsling (SD) till ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2020-11-30 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2020-11-30 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Petri Niska (SD).  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. Sverigedemokraterna har innan sammanträdet meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslag till beslut 

- Lennart Nilsson (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Christina Forsling (SD) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för 
perioden 2020-11-30 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Petri Niska 

 
Sändlista 
Christina Forsling 
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/403 

§ 115 Beslut om entledigande från uppdrag Petri Niska (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Petri Niska (SD) från sina 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden från och med 2020-11-30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Petri Niska (SD) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Petri 
Niska (SD) från sina uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med 2020-11-30. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om entledigande från uppdrag Petri Niska 

(SD)”, kanslichef Anna Eklund, 2020-11-20. 
 Begäran om entledigande kultur- och fritidsnämnden. 2020-11-04 
 Begäran om entledigande samhällsbyggnadsnämnden, 2020-11-04 

 
Sändlista 
Petri Niska 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Tue, 9 Feb 2021 09:23:05 +0100
To:                                      Ekonomi;Samhällsbyggnad;Tidaholms kommun Socialförvaltningen;Tidaholms 
kommun Bunkontoret;Kultur och fritid
Subject:                             VB: För vidarebefordran till chefer och politiker: Digitala Ekonomiutbildningar 
för chefer och politiker

 
 
Från: Hans.Petersson@kef.se <Hans.Petersson@kef.se> 
Skickat: den 9 februari 2021 09:20
Till: kommunen@kristinehamn.se; skara.kommun@skara.se; kundtjanst@skelleftea.se; 
kommun@skinnskatteberg.se; kansli@skurup.se; kommunstyrelsen@skovde.se; 
kommun@smedjebacken.se; kommun@solleftea.se; sollentuna.kommun@sollentuna.se; 
kontakt@solna.se; kommun@sorsele.se; info@sotenas.se; kommunen@staffanstorp.se; 
kommun@stenungsund.se; kommunstyrelsen@stockholm.se; storfors.kommun@storfors.se; 
info@storuman.se; kommun@strangnas.se; kommun@stromstad.se; 
stromsunds.kommun@stromsund.se; kommunstyrelsen@sundbyberg.se; 
sundsvalls.kommun@sundsvall.se; kommun.kansli@sunne.se; kommunen@surahammar.se; 
info@svalov.se; kommunen@svedala.se; kansliet@svenljunga.se; kommun@saffle.se; 
kommun@sater.se; kommun@savsjo.se; kommunstyrelsen@soderhamn.se; kommun@soderkoping.se; 
sodertalje.kommun@sodertalje.se; solvesborgs.kommun@solvesborg.se; ks.diarium@tanum.se; 
kommun@tibro.se; Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>; medborgarservice@tierp.se; 
timra.kommun@timra.se; kommunen@tingsryd.se; kommun@tjorn.se; tomelilla.kommun@tomelilla.se; 
torsby.kommun@torsby.se; info@torsas.se; kommun@tranemo.se; tranaskommun@tranas.se; 
trelleborgs.kommun@trelleborg.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; trosa@trosa.se; 
kommun@tyreso.se; tabykommun@taby.se; kommunen@toreboda.se; kommunen@uddevalla.se; 
kansli@ulricehamn.se; umea.kommun@umea.se; upplands-bro.kommun@upplands-bro.se; 
upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se; uppsala.kommun@uppsala.se; 
ledningskontoret@uppvidinge.se; vadstena.kommun@vadstena.se; kommunstyrelsen@vaggeryd.se; 
kommun@valdemarsvik.se; kommun@vallentuna.se; vansbro.kommun@vansbro.se; 
vara.kommun@vara.se; ks@kommunen.varberg.se; kansliet@vaxholm.se; 
vellinge.kommun@vellinge.se; kommun@vetlanda.se; vilhelmina.kommun@vilhelmina.se; 
kommun@vimmerby.se; vindeln.kommun@vindeln.se; kommun@vingaker.se; 
kommunen@vargarda.se; kommun@vanersborg.se; vannas.kommun@vannas.se; 
varmdo.kommun@varmdo.se; kommunen@varnamo.se; vasterviks.kommun@vastervik.se; 
info@vasteras.se; info@vaxjo.se; ydre.kommun@ydre.se; kommunen@ystad.se; kommun@amal.se; 
ange@ange.se; are.kommun@are.se; kommun@arjang.se; kommun@asele.se; kommun@astorp.se; 
kommun@atvidaberg.se; info@almhult.se; kommun@alvdalen.se; kommun@alvkarleby.se; 
kommunen@alvsbyn.se; info@engelholm.se; kommun@ockero.se; kommun@odeshog.se; 
kommun@orebro.se; kommunkontor@orkelljunga.se; kommunen@ornskoldsvik.se; 
kommun@ostersund.se; kommun@osteraker.se; kommunen@osthammar.se; 
kommunen@ostragoinge.se; kommun@overkalix.se; kommun@overtornea.se; kommun@ale.se; 
kommunstyrelsen@alingsas.se; klk@alvesta.se; info@aneby.se; arboga.kommun@arboga.se; 
arjeplogs.kommun@arjeplog.se; kommun@arvidsjaur.se; arvika.kommun@arvika.se; 
kommun@askersund.se; kommun@avesta.se; kommun@bengtsfors.se; bergs.kommun@berg.se; 
kommunen@bjurholm.se; info@bjuv.se; kommunen@boden.se; bollebygds.kommun@bollebygd.se; 
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bollnas@bollnas.se; kommun@borgholm.se; kommun@borlange.se; boras.kommun@boras.se; 
kommun@botkyrka.se; kommun@boxholm.se; kommunstyrelsen@bromolla.se; bracke@bracke.se; 
burlovs.kommun@burlov.se; bastads.kommun@bastad.se; kommun@dalsed.se; 
kommunen@danderyd.se; kommun@degerfors.se; info@dorotea.se; kommun@eda.se; info@ekero.se; 
kommun@eksjo.se; kommunen@emmaboda.se; kommunstyrelsekontor@kommun.enkoping.se; 
eskilstuna.kommun@eskilstuna.se; kommunen@eslov.se; kommun@essunga.se; info@fagersta.se; 
kommun@falkenberg.se; kommunen@falkoping.se; info@falun.se; kommun@filipstad.se; 
kommun@finspang.se; flenskommun@flen.se; kommun@forshaga.se; kommun@fargelanda.se; 
infogagnef@gagnef.se; kommunen@gislaved.se; gnesta.kommun@gnesta.se; kommun@gnosjo.se; 
kommunstyrelse@grums.se; kommun@grastorp.se; kommun@gullspang.se; 
post@kommun.gellivare.se; gavle.kommun@gavle.se; stadskansliet@stadshuset.goteborg.se; 
gotene.kommun@gotene.se; info@habokommun.se; kommun@hagfors.se; kommun@hallsberg.se; 
kommun@hallstahammar.se; halmstads.kommun@halmstad.se; hammaro@hammaro.se; 
haningekommun@haninge.se; kommun@haparanda.se; information@heby.se; kommun@hedemora.se; 
helsingborg@helsingborg.se; herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se; kommunen@hjo.se; 
hofors.kommun@hofors.se; huddinge@huddinge.se; kommun@hudiksvall.se; kommunen@hultsfred.se; 
kommunen@hylte.se; kommun@habo.se; kommun@hellefors.se; kommun@herjedalen.se; 
kommun@harnosand.se; kommun@harryda.se; kommunstyrelsen@hassleholm.se; 
kommunen@hoganas.se; kommun@hogsby.se; kommunen@horby.se; kommun@hoor.se; 
jokkmokk.kommun@jokkmokk.se; jarfalla.kommun@jarfalla.se; info@jonkoping.se; kommun@kalix.se; 
kommun@kalmar.se; karlsborgs.kommun@karlsborg.se; kommunstyrelsen@karlshamn.se; 
kommun@karlskoga.se; karlskrona.kommun@karlskrona.se; karlstadskommun@karlstad.se; 
webmaster@katrineholm.se; kommun@kil.se; kinda@kinda.se; kommun@kommun.kiruna.se; 
kommun@klippan.se; knivsta@knivsta.se; kramfors.kommun@kramfors.se; info@kristianstad.se; 
stadskansliet@kristinehamn.se; krokoms.kommun@krokom.se; servicecenter@kumla.se; 
kommun@kungsbacka.se; info@kungsor.se; kungalvskommun@kommun.kungalv.se; 
kommunen@kavlinge.se; kopings.kommun@koping.se; kommun@laholm.se; kommun@landskrona.se; 
kommun@laxa.se; lekebergs.kommun@lekeberg.se; kommun@leksand.se; lerums.kommun@lerum.se; 
kommunstyrelsen@kommun.se; lidingo.stad@lidingo.se; kommun@lidkoping.se; 
kommunen@lillaedet.se; kommun@lindesberg.se; kommun@linkoping.se; info@ljungby.se; 
kommun@ljusdal.se; kommun@ljusnarsberg.se; kommunstyrelsen@lomma.se; info@ludvika.se; 
lulea.kommun@lulea.se; lunds.kommun@lund.se; kommun@lycksele.se; registrator@lysekil.se; 
info@malmo.se; kommun@malung.se; ks@mala.se; info@mariestad.se; ks@markaryd.se; 
markskommun@mark.se; kommunen@mellerud.se; mjolbykommun@mjolby.se; 
mora.kommun@mora.se; motala.kommun@motala.se; kommun@mullsjo.se; 
munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@munkfors.se; kommunstyrelsen@molndal.se; 
kommun@monsteras.se; kommun@morbylanga.se; nacka.kommun@nacka.se; nora.kommun@nora.se; 
info@norberg.se; kommun@nordanstig.se; kommun@nordmaling.se; 
norrkoping.kommun@norrkoping.se; norrtalje.kommun@norrtalje.se; info@norsjo.se; 
kommun@nybro.se; kommun@nykvarn.se; kommun@nykoping.se; kommunstyrelsen@nynashamn.se; 
kommunstyrelsen@nassjo.se; kommun@ockelbo.se; ks@olofstrom.se; orsa.kommun@orsa.se; 
orustkommun@orust.se; kommun@osby.se; kommunen@oskarshamn.se; kommun@ovanaker.se; 
kommun@oxelosund.se; kommun@pajala.se; partille.kommun@partille.se; 
kommunhuset@perstorp.se; Kommun@pitea.se; ragunda.kommun@ragunda.se; 
robkomm@robertsfors.se; stadshuset@ronneby.se; rattvik@rattvik.se; kommun.info@sala.se; 
info@salem.se; kommun@sandviken.se; Sigtuna.kommun@sigtuna.se; 
kommunledningskontoret@simrishamn.se; kanslihuset@sjobo.se; kommun@kristianstad.se; 
kontaktcenter@norrtalje.se; registrator@gagnef.se; goteborg@goteborg.se; malmostad@malmo.se; 
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post@gallivare.se; regionstockholm@sll.se; region.uppsala@regionuppsala.se; post@regionsormland.se; 
region@regionostergotland.se; regionen@rjl.se; region@kronoberg.se; region@regionkalmar.se; 
regiongotland@gotland.se; region@regionblekinge.se; region@skane.se; regionen@regionhalland.se; 
diariet@regionvarmland.se; Regionen@regionorebrolan.se; region@regionvastmanland.se; 
region.dalarna@regiondalarna.se; rg@regiongavleborg.se; region.vasternorrland@rvn.se; 
region@regionjh.se; regionen@regionvasterbotten.se; regionnorrbotten@norrbotten.se
Ämne: För vidarebefordran till chefer och politiker: Digitala Ekonomiutbildningar för chefer och politiker 
 

Digitala distansutbildningar från 
Kommunalekonomernas Förening 

Kommunal ekonomi för chefer, icke-ekonomer 
och politiker 

  
I takt med ett kärvare ekonomiskt läge har det skett en ökad fokusering på den 
kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det också genomförts en 
decentralisering av det ekonomiska ansvaret. Detta innebär att politiker och 
tjänstemän på olika nivåer i kommuner och regioner får lägga en allt större del 
av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar. 

Det räcker inte med att bara kunna verksamheten, utan som chefer och 
politiker förutsätts du även kunna förstå relativt avancerade ekonomiska 
problem i kommunen. Kraven har blivit allt större! Därför känns det angeläget 
att ge dig som är chef, politiker och icke-ekonom en möjlighet att förbättra och 
uppdatera dina kunskaper om den kommunala ekonomin. Vi har utarbetat en 
ekonomiutbildning som går djupare än många av de mer traditionella 
övergripande ekonomiutbildningarna som ges till chefer och politiker i 
kommuner. 

Ta därför chansen att fördjupa dig i vad som styr den kommunala ekonomin. 
Utbildningarna från Kommunalekonomernas Förening blandar grundläggande 
ekonomiska tillämpningar med mer praktiskt tillämpliga resonemang i följande 
fyra utbildningar: 

Kommunal ekonomi för verksamhetschefer den 1 mars 

Anmäl dig här: Anmälan 
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Kommunal ekonomi för politiker den 2 mars 
Anmäl dig här: Anmälan 
  

Kommunal ekonomi för Förvaltningschefer den 6 maj 

Anmäl dig här: Anmälan 

Kommunal ekonomi för Icke-ekonomer den 12 april   

Anmäl dig här: Anmälan 

Målgrupp för utbildningarna 
För dig som är chef, tjänsteman och politiker och vill fördjupa sin kunskap om 
kommunernas och regionernas ekonomistyrning, redovisning och uppföljning. 

Föreläsare 
Hans Petersson. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, 
efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. 
Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF), 
Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan på Göteborgs 
universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom 
området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal 
ekonomi. 

Hälsningar 

Hans Petersson 

.............................................................................................
Hans Petersson
Kommunalekonomernas förening
Norra Skeppsbron 5A
803 10 Gävle
Tel: 0725-052928
E-post: hans.petersson@kef.se
www.kef.se 
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mailto:hans.petersson@kef.se
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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Kommunal ekonomi 
för icke-ekonomer
Kursen genomförs digitalt

Inbjudan till 
digital utbildning 
fredag 5 mars 2021

Kompetens- och verksamhetsutveckling 292



INNEHÅLL
Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

KURSLEDARE
Kursen leds av Hans Petersson. Han 
är väl förtrogen med den kommunala 
verksamheten efter att ha arbetat i 27 
års tid på ekonomiavdelningar i fem 
olika kommuner. Numera verkar han på 
Kommunekonomernas förening (KEF), 
Kommunforskning i Västsverige och 
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs 
universitet. Han har en lång erfarenhet av 
utbildning och forskning inom området 
och har skrivit ett antal böcker och rappor-
ter kring kommunal ekonomi.

www.goteborgsregionen.se

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka 
din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp 
och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl 
för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill 
förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis 
politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.m. 

Varför en ekonomikurs för icke-ekonomer? 

I takt med att det ekonomiska ansvaret har decentraliserats allt 
längre ut i organisationen, har det som tjänsteman i kommunal 
verksamhet blivit allt viktigare att behärska ekonomi, dess språk 
och begrepp. ”Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader 
och investeringar” är några av alla de fackuttryck som används 
i ekonomiska sammanhang. Känner du en viss osäkerhet kring 
dessa? Då tillhör du målgruppen för den här kursen. Kursen är 
framtagen för att ge dig en möjlighet att förbättra och uppdatera 
kunskaperna om budgetering, uppföljning och redovisning. Allt 
för du skall bli bekvämare när du diskuterar och kommunicerar 
ekonomi med ekonomer, politiker och andra tjänstemän i din 
organisation.

Målet med kursen
Målet med dagen är att ge dig övergripande kunskap om och 
förståelse för ett antal grund läggande ekonomiska processer, 
begrepp och resonemang som ofta förekommer i kommunal 
verksamhet. Kursen genomförs i föreläsningsform med utrymme 
för diskussion och frågor. 

Fortsättning på nästa sida
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När du har genomgått kursen kommer du att: 
• Förstå skillnaden mellan en kommun och ett företag och hur det 

 påverkar ekonomistyrningen i kommuner

• Känna till de vanligaste resursfördelnings- och budgeterings-
modellerna i kommuner och landsting

• Förstå och behärska ”spelet” om kommunens resurser i budget-
processen

• Känna till hur man följer upp den kommunala ekonomin och vilka 
fällor man bör undvika

• Grundläggande ekonomiska begrepp

• Vad är investeringar?

• Hur en kod- och kontoplan fungerar och hur du använder den på 
bästa sätt

• Vad är resultat- och balansräkning och några enkla nyckeltal  kopplade 
till dessa

PROGRAM
09.00 Inledning
 • Vad skiljer en kommun mot ett företag. Hur påverkar det 
  den kommunala ekonomistyrningen och redovisningen?

09.30 Budgetering och resursfördelning (Ekonomistyrning)
 • Budgetprocessen och budgeteringsmodeller 
	 •	 Budgetprocessen	–	mer	än	bara	siffror	
 • Uppföljning och analys av verksamheten

12.00 Paus 

13.00 Redovisning
 • Redovisningens uppgift
 • Ekonomiska begrepp
 • Investeringar - vad är det?

14.40 Paus

15.00 Redovisning fortsättning
 • Kod- och kontoplan – vårt instrument för styrning och 
  uppföljning 
 • Att tolka en resultat- och balansräkning  

16.00 Slut för dagen

Forts. Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

TID OCH PLATS
Fredag 5 mars 2021.
Start kl. 09.00 och avslutning kl. 16.00.
Kursen genomförs som digital 
 distansutbildning. Senast en vecka före 
kursstarten kommer du att få ett mejl med 
praktisk information.

AVGIFT
2 200 kr exkl moms. 

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se

Sista anmälningsdag: 
22 februari 2021.
Anmälan är bindande och vid återbud efter 
sista anmälningsdag debiteras full avgift. 
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan 
person.

UPPLYSNINGAR
Björn Wallermark, GR, tel. 031-335 53 64.
bjorn.wallermark@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrativa 
program. 
Läs mer om hur vi behandlar 
 personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner 
som har valt att jobba tillsammans. Vi driver ut-
vecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, 
ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst 
i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk 
träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta 
erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemen-
samma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Att arbeta i kommunal förvaltning – regler, 
metoder och ansvar - digitalt 
Kurslängd  

Heldag 09:30 – 16:30. 

Tid och Plats 

Kursen ges digitalt den 9 mars 2021. 

 

Bakgrund 

Den kommunala förvaltningen har hand om många verksamhetsområden och ett stort antal 

olika frågor i allt från skola och socialtjänst till fysisk samhällsplanering/samhällsbyggande 

och räddningstjänst. Oavsett vilket område du som tjänsteman jobbar med kommer du behöva 

grundläggande kunskaper om ett antal olika regelverk och förhållningssätt som styr arbetet i 

den kommunala förvaltningen.  

 

Kommunallagen (ny lag trädde ikraft den 1 januari 2018) styr den kommunala verksamheten i 

grunden. Den kan sägas utgöra spelreglerna för den kommunala demokratin och strukturen 

och ansvarsförhållandena för den kommunala organisationen. För att förstå sin roll i den 

kommunala organisationen, förstå hur beslutsfattandet går till, hur ansvaret är fördelat mellan 

olika organ och vad som utgör gränserna för det kommunala handlingsutrymmet i stort 

behöver du som tjänsteman kunskaper om kommunallagen. 

 

Förvaltningslagen utgör grunden för handläggning av ärenden i den kommunala 

verksamheten. Lagstiftningen innehåller grundreglerna i ärendehanteringen med avseende på 

principer för handläggning, kommunikation och insyn för parter i ärenden, 

utredningsskyldighet, beslutsmotiveringsskyldighet, möjligheter att rätta felaktiga beslut etc. 

En ny förvaltningslag trädde ikraft den 1 juli 2018.  

 

Utredning innefattar dessutom en mängd olika metodfrågor som tar sikte på hur utredning och 

beslutsfattande fungerar i praktiken. För att på ett effektivt sätt utreda och besluta i olika 

frågor behöver tjänstemännen allt som oftast även reflektera över metod- och processfrågor.  

 

Inom den kommunala förvaltningen gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen som 

är en grundlagsreglerad rättighet för medborgarna att ta del av allmänna handlingar som inte 

omfattas av sekretess inom den offentliga förvaltningen är väldigt central för alla tjänstemän i 

den offentliga förvaltningen. Principen innebär i praktiken att anställda i kommunal 

förvaltning jobbar under insyn. Den sekretess som begränsar medborgarnas insynsrätt är 

dessutom straffsanktionerad vilket innebär att medarbetarna behöver ha kunskaper om 

sekretess, vad sekretess innebär och hur sekretessen ska hanteras.  

 

Medarbetarna behöver även ha vissa kunskaper om grunderna för hantering av 

personuppgifter och den lagstiftning (GDPR) som reglerar detta och vad den innebär i 

praktiken.  
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Syfte 

Syften med kursdagen är att dels skapa en förståelse för och grundläggande kunskaper om de 

regelverk som styr det dagliga arbetet i den kommunala förvaltningen.  

 

Målgrupp 

Tjänstemän som arbetar med administration och handläggning inom kommunal förvaltning. 

Även förtroendevalda i nämnderna har stor nytta av kursen. 

Kursinnehåll 

Kursen kommer bl.a. att innehålla: 

• Finns det gränser för vad en kommun får göra? (Den kommunala kompetensen)  

o Grundlagsregleringen 

o Speciallagstiftningarnas betydelse 

o Den allmänna kommunala kompetensen 

• Kommunfullmäktiges övergripande roll 

• Kommunstyrelsens roll 

• Nämndernas uppgifter (generellt)  

o Reglementet och dess betydelse 

o Nämndernas avgränsning mot varandra 

o Nämndernas relation till kommunstyrelsen 

▪ KS uppsiktsplikt och samordningsskyldighet 

• Delegationsreglerna, hur fördelas frågorna mellan de kommunala nivåerna? 

o Kommunalt beslutsfattande 

o Delegation inom nämnderna 

• Jävsreglerna i fullmäktige, nämnder och för tjänstemännen 

• Förvaltningslagens tillämpningsområde (se 1/7-2018) 

• Grunderna för en god förvaltning 

o Rättsliga principer 

▪ Begreppet myndighetsutövning och dess konsekvenser 

o Service och tillgänglighet 

o Samverkan 

• Allmänna krav på handläggningen 

o Utgångspunkter för handläggningen  

o Partsinsyn 

o Åtgärder om handläggningen försenas (ny reglering) 

o Tolk och översättning 

o Ombud och biträde 

• Hur ärenden inges och åtgärder när handlingar ges in 

o Framställningar från enskilda 

o Åtgärder för att rätta till brister i en framställning (ny reglering) 

o Bekräftelse av handlingar (ny reglering) 

o Hur ankomstdagen för handlingar bestäms 

• Beredning av ärenden 

o Utredningsansvaret 

▪ Kort om utredningsmetodik 
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o Muntliga uppgifter 

o Kommunikation 

▪ Remiss 

▪ Dokumentationsskyldighet 

• Myndighetens beslut 

o Dokumentation av beslut 

o Motivering av beslut 

o Underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till 

o När beslut får verkställas 

• Rättelse och ändring av beslut 

• Överklagande – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär 

• Historik och syfte med offentlighetsprincipen  

• Offentlighetsprincipens omfattning  

• Vad är en handling i lagens mening  

• När är en handling förvarad hos kommunen 

• Inkomna handlingar  

• Upprättade handlingar  

• Begreppen minnesanteckning och arbetsmaterial 

• Utlämnande av handling 

o Skyndsamhetskravet 

• Hemligstämpling och dess betydelse  

o Brott mot tystnadsplikten 

• Struktur och sökbarhet för allmänheten  

• God offentlighetsstruktur och dokumenthanteringsplaner 

• GDPR och den kompletterande svenska dataskyddslagen 

o Dess grunder och dess förhållande till offentlighetsprincipen 

  

 

Medverkande 

Föreläsare och utbildningsledare är jur. kand. Christer Hjert. Han är sedan nästan två 

decennier verksam som konsult och VD för Kommunakuten AB och har en bakgrund som 

domare och förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). Han har under 

2017 också varit verksam som biträdande kommundirektör i Norrtälje och vice VD för 

kommunens koncernmoderbolag med ansvar för samordning av kommunkoncernen. Han är 

också senior rådgivare i dataskyddsjuridiska frågor för offentlig sektor på PrivacyWorks 

Nordic AB. Christer är en av landets mest erfarna jurister/konsulter inom området kommunal 

verksamhetsjuridik och kommunal organisation. Han har under många år arbetat med 

juridiska och organisatoriska frågor inom kommun- och landstingssektorn. Christer har som 

rådgivare och konsult stor erfarenhet av såväl rättsliga som praktiska frågor som rör de flesta 

av de kommunal verksamhetsområdena. 

 

Christer är en flitigt anlitad föreläsare. Han har också deltagit som sakkunnig i statliga 

utredningar inom främst kommunalrättens område. Christer har dessutom en omfattande 

skriftproduktion och är författare till böckerna "Samhällskriser och olyckor. Lag om skydd 

mot olyckor - en juridisk handbok", "Samhällskriser och katastrofer - en juridisk handbok", 

"Kommunledningen i Stormens öga", "Kommunal IT i Samverkan" och ett par kommentarer 
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till kommunallagen. Senast en kommentar till nya kommunallagen på uppdrag av JP Infonet 

Förlag. 

 

Kostnad 

Kursavgift för deltagande är 3 950 kr kronor exkl. moms. Dokumentation ingår. 

Presentation 

Kommunakuten AB är en av landets ledande aktörer inom området kommunal 

verksamhetsjuridik och därtill kopplade frågor. För en närmare presentation av företaget 

hänvisas till www.kommunakuten.se 

 

Anmälan 

Sista tidpunkt för anmälan är den 5 mars 2021. 

Anmälan sker via e-post till kurs@kommunakuten.se om anmälan inte sker på bifogad 

anmälningsblankett är det viktigt att ni i mailet anger alla de uppgifter som efterfrågas, se 

anmälningsblanketten. 

 

Avanmälan 

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv 

kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. Kommunakuten AB förbehåller 

sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande deltagarantal. 

 

Information om utbildningen 

Christer Hjert, telefon: 070 - 298 93 04 eller e-post: christer.hjert@kommunakuten.se  

 

Marina Hjert, telefon: 070 - 398 93 05 eller e-post: marina.hjert@kommunakuten.se 
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Att arbeta i kommunal förvaltning – regler, metoder och 
ansvar - Digitalt den 9 mars 2021. 
Sista anmälningsdag den 5 mars 2021 

Namn: 

Befattning: 

E-postadress: 

Postadress: 

Telefonnummer 

 

 

Räkningen skickas till följande adress (ange referensperson och/eller referensnr.): 

 

 

 

 

 

 

OBS! Om faktura återsändes på grund av felaktigt angivna faktureringsuppgifter av Er 

tillkommer en omfaktureringsavgift på 150 kr exklusive moms. 
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From:                                 Träffpunkt Idrott (f.d. IDA/BAD)
Sent:                                  Thu, 11 Feb 2021 13:06:14 GMT
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Detta händer på Träffpunkt Idrott pop-up konferens 24-25 maj 2021

Träffpunkt Idrott 2022: Skicka in ditt förslag på föreläsning Webbversion

Se programmet för pop up-konferensen »

Registrera dig till pop up-konferensen » 

Föreläsningsförslag till Träffpunkt Idrott 2022 »

Välkommen till Träffpunkt Idrott pop up-konferens 
den 24-25 maj 2021 i Stockholm
För vem och för vilka behov utformar vi framtidens idrotts-, bad- och friskvårdsanläggningar? Hur kan 
anläggningarna tillgängliggöra idrott och rörelse för fler och därmed öka folkhälsan i samhället? Hur kan 
byggnation och lösningar göras ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart? Välkommen till Träffpunkt Idrott 
pop-up konferens med tema "Framtidens anläggning – Framtida trender" där dessa frågor och många fler 
kommer att diskuteras. Köp konferensbiljett här»

Datum: 24-25 maj 2021
Plats: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm
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Läs mer om trygga möten på Elite Hotels » 

Information med anledning av covid-19
Svenska Mässan Gothia Towers följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer och regler med anledning 
av coronaviruset. Pop up-konferensen i Stockholm anpassas efter de rekommendationer och regler som gäller i 
maj. Om konferensen inte kan genomföras återbetalas hela biljettsumman.

Köp konferensbiljett 
»

Ur programmet: Outdoor 
sports – a completely 
new situation in 
management of facilities
Utomhusidrotten boomar. Det har nog aldrig varit lika 
populärt att idrotta utomhus som nu. Coronapandemin 
har påverkat denna utveckling ytterligare. Traditionella 
utomhusidrotter såsom löpning, cykling, kajak och 
segling är fortsatt populära men även nya former av 
aktiviteter har skapats, bl.a. padel, gravel 
biking/grusvägscykling, OCR (hinderbanelöpning) och 
SUP.

Föreläsare: Casper Lindemann, Consultant, the National 
Olympic Committee and Sports Confederation of 
Denmark

Läs mer om föreläsningen »
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Delta på Träffpunkt Idrott pop up-konferens och: 
 Ta del av den senaste forskningen och rapport från Malmö universitet och idrottsrörelsen gällande 

konsekvenser för fysisk aktivitet kopplad till pandemin.
 Få kunskap om hur unga tänker i frågor om idrott, motion och föreningsliv.
 Få kunskap och inspiration till att planera, uppföra och utforma anläggningar utifrån behov, 

rörelseglädje och hållbarhet.
 Få kunskap om hur mätning av aktivitet kan vara en väg för ökad måluppfyllelse.
 Ställ dina frågor till expertpaneler, nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet.

Dessa föreläsningar och många fler hittar du i programmet:

 Keynote: How should we think, build, and create a differently - Mike Lawless
 Röster från en förändrad idrottsvärld - Susanna Hedenborg
 Generation Z - den hälsosammaste ungdomsgenerationen! Eller? - Sara Fröhling Lind

Se hela programmet 
»
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Medverkande lunch- och 
fikavärdar
Under Träffpunkt Idrott pop up-konferens 24-25 maj 
2021 medverkar PE Teknik & Arkitektur AB, Weda, 
Make Equal, Menair AB som lunch- och fikavärdar. 

Se tider i programmet »

Träffpunkt Idrott 2022: Var med och påverka – 
skicka in ditt förslag på föreläsning
SAVE THE DATE
Boka in datumen för nästa Träffpunkt Idrott, 22-24 mars 2022, på Svenska Mässan i Göteborg. Här samlas 
Nordens alla beslutsfattare, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. 
Välkommen!

PÅVERKA INNEHÅLLET
Nu har du möjlighet att påverka och bidra till innehållet på Träffpunkt Idrott 2022 – välkommen att skicka in ditt 
förslag på föreläsning.

Läs mer och skicka in förslag 
»
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© Svenska Mässan Gothia Towers AB, 402 26 Göteborg. Tel: 031-750 88 00.
Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.

Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat stiftelse och är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge 
i centrala Göteborg.

Avanmälan

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 

305

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lABfo-0007c6-3E&i=57e1b682&c=ZlyhmubmXICSl_UUh5-32HNhwOnV4GBl2PgB4DwKXvg3mBfRaGJt0ndR7p1t65PdIWDyuYPZnNcDCYrGe-bB70B1Xdw-pfYDt9NEiGiEQnz439UcqmIEVL1aRdqcGN14c7E-LLd-ljweLoeK2hIuYkGs3T3ebUdbUwprC6fQJfKWtQZWweH-Wm3KIfCggQFiQAg_8EMouoZqVGnUYDLbYrynFZou17XHvGuWmPUCF_KfgKxxOrZhE7T8DECpLWXugQDyyXzshjE000y_IWzxykl8Ho6eTDoq9mRnr39Di0VH0RDqjkHEluMShQM4aerb
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hc2Euc2pvZ3JlbkB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjEzMDQ4NzgwO3V1aWQ9NjAyNTJCQ0M2Q0RGRkRFODQ4Mjc2QjIxMjA2NDU2MkI7dG9rZW49MjU1N2ZiYjRmYjk1Yzg0M2M4Njg1ZmJhY2VkN2ZhMWZjNDlhMjk5NDs=
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lABfo-0007c6-3E&i=57e1b682&c=S1omVUizyGsdPwx27VKud8f3bhISyiQLvOmzOEr9iMUCZLQ7W_J-hogNgt1lPYvo3rAzwzmK7CJqZ2nZlbbjDzxDvmZDYnnO2VcYeg_Po1eWVbFC1xj3H65ITOTMuNWxvpTa34_K6_lDS_8kBCLtQuA4km-y6Uu-PBttXx_2RJAZTBW2CCNxrpvN5tIeWRGrR917tpyX9SifdwyIWZAduXJ83_vpjuLG75hgf1qwkiD9wZcIphWgIevQVBiJIFN1-DbElTnJuRkR3BFQADVfO0RxVU5CF3gxrmahip4uF2KnqAVzFtS74xXbj6_aFnc6


 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/3 

§ 16 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fritidsenheten 

 Enhetschef, fritid har deltagit på möte angående Tidaholmsförslag om 
pumptrack som samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att 
utreda.  

 
Besöksenheten 

 Information om den pågående ombyggnationen på museet. 
 
Folkhälsa 

 Brottsförebyggande rådets arbetsuppgrupp har skickat ut en enkät till 
ungdomar och information till föräldrar med anledning av störande 
nattlig bilkörning i Tidaholm. 

 
Nämndens deltagande i styrelser 

 Ordföranden har deltagit Musik i Tidaholms styrelsemöte. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
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Bokförings
datum


Transaktions
datum


Valutadatum Transaktionstyp Referens Belopp
(SEK)


Bokfört
saldo


Saldo 2020-12-18 2 097,00


2020-12-14 2020-12-14 2020-12-14 Pg-bet. via internet TIDAHOLMS
KOMMUN -604,00 2 097,00


2020-12-14 2020-12-14 2020-12-14 Överföring via
internet 75861255679 -343,00 2 701,00


Ingående saldo 2020-11-18 3 044,00


Transaktioner
Skapad 2020-12-18 13:31 +01:00 Sida 1


Kontohavare     Falk Basketklubb 802492-5136
Företagskonto (SEK)     8354-3,3 212 238-4 Företagskonto


Exporten inkluderar
Alla insättningar och uttag
2020-11-18 till 2020-12-18
Bokföringsdatum sorterad i fallande ordning






Vi har inte gjort en revisionsberättelse än då föreningen har inte varit aktiv eller tagit upp medlemsavgifter förrän 2020.


Tidaholm Falk basketklubb startades 2014 av Ramin Bakhtiari, fdproffs spelare i Iran. Han tränade mindre grupper pojkar och tjejer i blandade åldern tills mitten av 2019, och sedan var klubben inte aktiv i ungefär ett halvt år.

Tidigt 2020 startade vi med träningar igen, och sedan dess har vi haft ca 20 deltagare på varje träning, och har nu två grupper - en för pojkar föddes 2007-2010, och en för killar föddes 2003-2006. De flesta i gruppen kommer från internationella familjer, och tio olika länder representeras i vår förening, som vi är väldigt stolta över. Förutom fotboll är basket kanske den mest internationella sport, så det känns helt rätt att våran förening er också väldigt multikulturell.

Vi är två huvudtränare och två assistent tränare, och hoppas kunna engagera flera föräldrar och andra i kommunen som är intresserad av att se basket utvecklas i Tidaholm.

Vi har anmält ett lag till seriespel under vårsäsong, och hoppas kunna starta ett seniorlag och träningsgrupper för nybörjare och tjejer i blandade åldern.

Vårt mål och vision är att bygga en basketförening där alla får bästa möjligheter och förutsättningar att utveckla båda spelmässigt och som personer och lagkamrater.




Klubb & Företagspris


Produktnamn Varumärke Artikelnr Ordinariepris Antal Klubbpris /st Klubbpris /tot (ink moms) Företagspris (ex moms)


HF Sport matchställ HF Sport 329 kr 20 289 kr 5 780 kr 4 624 kr


Siffra 25cm rygg Acg 50 kr 20 50 kr 1 000 kr 800 kr


Siffra 7cm bröst Acg 40 kr 20 40 kr 800 kr 640 kr


Klubbnamn bröst 50 kr 20 50 kr 1 000 kr 800 kr


Molten competition basketboll    Molten B7G4000 849 kr 2 739 kr 1 478 kr 1 182 kr


Molten tränings basketboll Molten B7G3800 649 kr 3 489 kr 1 467 kr 1 174 kr


taktiktavla basket  ProMatch 1797 249 kr 1 199 kr 199 kr 159 kr


Bollsäck                                                        ProMatch 1719  249 kr 2 199 kr 398 kr 318 kr


12 122 kr 9 698 kr







