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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/96 

2022-11-01 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

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

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-oktober år 2022. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 81/2022 ”Beslut om månadsrapport 

för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-oktober år 2022”, 2022-10-27. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Denna månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avser perioden 1 januari - 31 
oktober 2022. 
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2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs till stor del enligt plan. 

Året inleddes med flera sjukskrivningar och flera i personalen som har behövt vara 
hemma med symptom av Covid 19. Från mars har alla verksamheter utom museum 
och Barnens hus kunnat genomföras fullt ut enligt plan. I september öppnade även 
dessa verksamheter, 

De beslutade anpassningsåtgärderna som genomförts under 2020-2021 ger effekt för 
2022, vilket innebär att helårsprognosen är i linje med budgeten. 

Investeringsplanen är något under budget. 
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3 Förvaltningsberättelse 
3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 
uppgifter enligt reglementet som fastställdes 1998-06-15 och reviderades senast 2021-
12-20. Nämnden har även ansvar för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, 
fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och 
utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella 
krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt Spellagen (2018:1138), 
Bibliotekslagen (2013:801), Museilagen (2017:563) och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 
kap. 12 § Skuldsatta personer. 

Utöver dessa lagar är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 
och det arbete som kultur- och fritidsförvaltningen utför. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

• Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 
• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 
• Öppen ungdomsverksamhet. 
• Inomhusbad. 
• Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor. 
• Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 
• Främjande av besöksnäringen. 
• Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och 

Turbinhusön samt kulturarrangemang. 
• Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 
• Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader och 

offentliga platser. 
• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska 

planeringen. 
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Organisation 

 
Förvaltningen består av tre enheter, kultur-, fritid- och besöksverksamhet. 
Kulturenheten inbegriper allmänkultur, kulturlokaler, bibliotek och öppen 
ungdomsverksamhet. Fritidsenheten består av friluftsliv, föreningsliv, 
idrottsanläggningar och badhus. Besöksenheten innefattar de verksamheter som riktar 
sig mot besökare till kommunen turistbyrå, museum, Barnens hus samt centrum- och 
besöksnäringsutveckling. 

Dessa enheter bistår nämnden med utredning, planering och genomförande av 
verksamheten. Verksamheten bedrivs av kommunen anställd personal. 
Folkhälsoenheten består av en folkhälsostrateg, som är anställd av Västra 
Götalandsregionen och arbetar kommunövergripande. Alla enhetschefer, 
verksamhetsledare och arbetsledare samt strategiska funktioner ingår i förvaltningens 
ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av förvaltningschefen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Inom kulturenheten har vårens Filmserie, påsk på Turbinhusön, nationaldagsfirande, 
musik i Bruksvilleparken och sommarverksamhet på Turbinhusön inklusive det 8:e 
Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm 23 juli till 7 augusti 2022 genomförts. 
I augusti var det även en promenadteater för barn. Planering pågår för att skapa och 
satsa på en kulturhelg i september för att ersätta samarbetet med Konstnatten. 
Biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten har anordnat lovaktiviteter, kollo, 
utflykter och läsfrämjande verksamhet som Sommarboken. Biblioteket har tecknat 
avtal för tjänsten Bibblix, en bokapp för barn och unga. Samarbetet med Skövde 
bibliotek inom ramen för "Stärkta bibliotek" fortsätter med Skövde som projektägare. 
Projektet med det kreativa rummet inom ramen för stärkta bibliotek avslutades i 
augusti. I september genomfördes för första gången Kulturhelgen i egen regi. 

I fritidsenheten under första halvåret har verksamheten i samtliga idrottshallar kunnat 
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bedrivas utan påverkan av pandemin. Sedan årsskiftet har Idrottshallen tillkommit till 
kultur- och fritidsförvaltningen och Tidaholms Gymnastiksällskap har flyttat sin 
verksamhet från Forshallen till Idrottshallen. Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad 
har varit uthyrd hela säsongen. Stort fokus har lagts på förstudierapporter angående 
renovering av Ishallen, Forshallen och konstgräsplanen. Renoveringen av ishallen, ny 
sarg och pist, påbörjades under maj månad och hallen togs i bruk 20 oktober. Arbete 
med förstudie för renovering badhus är slutförd och iordningställande av Idrottshallen 
pågår. Badhuset har under första halvan av 2022 kunnat vara öppen utan påverkan av 
pandemin. Simskola för nybörjare och babysim där efterfrågan varit stor efter 
pandemin har prioriterats. Även den populära vattengympan har kunnat genomföras. 
Bokningarna av kurser genom Rbok har förenklat anmälningsprocessen väsentligt. 
Sommarsimskolan har genomförts med bra deltagarantal i alla nivåer. 

Besöksenheten med Tidaholms museum, med undantag för bilhallen och smedjan, och 
Barnens hus har varit stängt med anledning av ombyggnation. Barnens hus öppnade i 10 
september med en stor och välbesökt invigning. Turistbyrån har varit öppen hela 
sommaren samt bemannat incheckning och utcheckning för de lag som bokat boende 
under Giffcupen samt incheckningen av U6 Cycle Tour och har i samarbete med 
Cykelklubben U6 tagit fram ändrade rutiner kring boendeförmedling under 
cykelveckan. Under året har det utökats till fem infopoints i kommunen. Inventeringar i 
ny version av Tillgänglighetsdatabasen har påbörjats. Under juni genomfördes Smides-
SM på Vulcanön och i augusti prov-utgrävningar i Gestilren. I augusti arrangerades 
återigen Kräftans dag och Kräftivalen efter ett uppehåll med anledning av pandemin 
sedan 2019. 
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4 Ekonomi 
4.1 Budgetram och investeringsmedel 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. 

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

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

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

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

4.2 Redovisning 
Utfallet för kultur- och fritidsnämnden under perioden januari-oktober 2022 är ett 
överskott mot budget på 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 3,4 procent av 
periodens budget. 

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

• Intäkterna är lägre än budget, där underskottet är motsvarande 1,5 miljoner 
kronor jämfört med budget. Underskottet orsakas till stor del av att öppnandet 
av Vulcanen fördröjts till september 2022. 

• Kostnaderna är lägre än budget, där överskottet främst beror på att 
personalkostnaderna är lägre än budget med 2,0 miljoner kronor. De minskade 
personalkostnaderna beror på på flera olika faktorer, bland annat utlån av 
förvaltningschef, kort- och långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter och 
vakanser i samband med att personal slutat.  

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

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är ett överskott mot budget på 0,15 
miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av nämndens budgetram för år 
2022. 

Det beräknade överskottet beror på minskade personalkostnader. Dessa finns inom 
olika enheter och beror på olika orsaker, bland annat sjukfrånvaro, föräldraledigheter 
och vakanser i avvaktan på tillsättande. 
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Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad augusti 
månad). 

  Jan Feb Mar Apr Maj Ju
n Jul Aug Sep Okt Nov De

c 

Helårs-
prognos x 34,7 34,7 34,7 34,7 x x 34,6 x 34,6   

Budgetr
am  34,7 34,7 34,7 34,7   34,7  34,7   

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

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

4.2.1 Helårsprognos nämnd 

  Prognos 
2022 Budget 2022 

Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 9 600 11 129 -1 529 6 273 

Verksamhetens kostnader -44 184 -45 863 1 679 -40 906 

- varav personalkostnader -20 233 -21 912 1 679 -19 111 

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

Budgetram 34 734 34 734 0 34 478 

Nämndens avvikelse 150 0 150 -155 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• att Vulcanens (museum och Barnens hus) öppnande i september medför ökade 
intäkter för sista tertialet. 

• att ny hyra för Vulcanen och Ishallen aktiveras 
• att personalfrånvaron blir lägre och att vakanta tjänster tillsatts, vilket ger högre 

personalkostnader för sista tertialet. 

  

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklud
erad i 
progn

os 
(ja/nej

) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 
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Totalt     
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5 Personal 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat 
till heltidsprojektet och nämndens beslutade anpassningsåtgärder. Detta innebär att 
flera personer har kombinationstjänster och bemannar i flera av nämndens 
verksamheter och även i andra förvaltningar. 

Sjukskrivningstalet för förvaltningen ligger efter tio månader på 10,1 %. Eftersom 
antalet anställda minskat med två tjänster så ökar den procentuella 
sjukskrivningsgraden i relation till antalet anställda. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2022-01-01 - 2022-10-
31 

2021-01-01– 2021-12-
31 

2020-01-01 – 2020-12-
31 

Antal anställda 39 42 44 

- Kvinnor 25 26 28 

- Män 14 16 16 

Könsfördelning (andel 
kvinnor, %) 64,1 61,9 63,6 

Könsfördelning (andel 
män, %) 35,9 38,1 36,4 

    

Antal årsarbetare 33,75 36,75 38,75 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
(%) 

86,5 87,5 88,1 

Sjukfrånvaro (%) 10,1 8,4 4,7 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 81 Beslut om månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden avseende januari-oktober år 2022 
KFN 2022/96 

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

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

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

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

fritidsnämnden för beslut. 

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

år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-17. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 82 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 
för år 2021-2022 och uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens arbete med intern kontroll under 
år 2021-2022 
KFN 2022/98 

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

framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna uppföljningen av 

kultur- och fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021/2022 samt uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021/2022. 

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

framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna uppföljningen av 

kultur- och fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av 

kultur- och fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021-2022”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-17. 

 Rapport om uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/98 

2022-10-17 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av framtagna 
åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av kultur- 
och fritidsnämndens arbete med intern kontroll 
under år 2021-2022 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 
år 2021/2022. 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av kultur- och 
fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021/2022. 

Ärendet 
Uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021/2022 samt uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021/2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Rapport om uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022. 

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

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt 
• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

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

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

Följande ska framgå av rapporten: 

• Risk och beskrivning av risken. 
• Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 
• Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 
• Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts 

(stickprov, intervjuer eller dylikt). 
• Resultatet av kontrollen med kommentarer. 
• Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov 

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

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde i april. 
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2 Uppföljning av åtgärder 
2021/2022 

2.1 Verksamhetsrisker 

2.1.1 Budget- och skuldrådgivning 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

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

Metod - HUR? 
Följa upp statistik för handläggningstider av budget och skuldrådgivningsärenden sam 
skuldsaneringsärenden 

Kommentar 

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

2.1.2 Synpunkter och felanmälan 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Hur inkomna synpunkter och felanmälningar registreras och hanteras. 

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

Kommentar 

Synpunkter, klagomål, förslag och felanmälningar registreras och hanteras enligt 
gällande rutiner i synpunktshanteringssystemet DF respons. Bedömningen är att till 
exempel fler muntliga synpunkter skulle kunna registreras. Efter avstämning med 
enhetschefer och arbetsledare kan konstateras att alla medarbetare vid APT 
informerats om att alla synpunkter, förslag och klagomål ska registreras oavsett hur de 
har inkommit (e-post, brev, telefon eller muntligt). 

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

Åtgärder Slutdatu
m 

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

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 
Ytterligare rutin för att säkerställa att åtgärd sker av enkelt avhjälpta fel och att ta med förslag och 
övriga synpunkter i den långsiktiga planeringen ska vara klar till årsskiftet 2022/2023. 

2022-12-
31 

2.2 Legala (juridiska) risker 

2.2.1 Avtalstrohet 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Inköp och avtal 

Syfte med kontroll - VAD? 
Uppföljning av trohet till upphandlade avtal och hur gällande inköpsrutiner följs. 

Metod - HUR? 
kontroll av leverantörsfakturor mot avtal 

23



Kultur- och fritidsnämnd, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 
2021/2022 6(6) 

Kommentar 

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

Åtgärder Slutdatu
m 

Information 
Informera medarbetare om kommunens inköpsrutiner 
 

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 
Medarbetarna har informerats om kommunens inköpsrutiner vid förvaltningens 
ledningsgruppsmöten. 

2022-09-
30 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 83 Beslut om antagande av intern kontrollplan för 
kultur- och fritidsnämnden för år 2022/2023 
KFN 2022/97 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta upprättat förslag till 

intern kontrollplan för år 2022/2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2022/2023. 

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

intern kontrollplan för år 2022/2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för år 

2022/2023”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-17. 
 Intern kontrollplan 2022/2023. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/97 

2022-10-17 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Antagande av intern kontrollplan 
för kultur- och fritidsnämnden för år 2022/2023 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 
2022/2023. 

Ärendet 
Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2022/2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  

Beslutsunderlag 
 Intern kontrollplan 2022/2023. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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Plan för intern kontroll 2022/2023 
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1 Inledning 

Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka 
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, 
effektiv och följer lagar och regler. 

Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som 
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer 
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens 
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Redovisningsrisker 

• Finansiella risker 

• Legala (juridiska) risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Informationssäkerhetsrisker 
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2022/2023 

Riskanalyser har genomförts av förvaltningens ledningsgrupp med representanter från alla 
verksamheter för att identifiera risker och befintliga förebyggande åtgärder. Detta har i 
huvudsak genomförts genom workshops. Arbetet har inneburit att kultur- och 
fritidsförvaltningen har identifierade tre risker som blir föremål för kontroll då de, enligt  
riskmatrisen, har ett högt riskvärde 6-12. Samt en risk som kvarstår för att åtgärden 
fortfarande inte är slutförd. 

2.1 Omvärldsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Större 
samhällsstörningar 
 
Större störningar i samhället 
som påverkar möjligheten att 
bedriva verksamhet, öppettider 
och bemanning. 

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

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

Dokumentation 

 dokumentation, 
rutiner eller 
alternativa 
arbetssätt. 

 Kontinuitetsplaneri
ng 

2.2 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Bemanning 
 
Att mål med öppettider ej 
uppnås och att verksamheter 
måste stängas. 

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

Orsak till stängning 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att beslutade öppettider kan 
hållas med befintlig bemanning 
 
Metod - HUR? 
Kontroll av att öppettider kan 
efterlevas 
 
Frekvens - NÄR? 
månadsvis 
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Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 
Utförare - VEM? 
verksamhetsansvarig 
 

 Rekrytera vikarier 

 Säkerhet för 
personalen 

 Synpunkter och 
felanmälan 
 
Uppföljning och hantering av 
hur inkomna synpunkter och 
felanmälningar registreras eller 
åtgärdas enligt gällande 
rutiner. 

Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
Konsekvens 
2. Lindrig 
Riskvärde 
4. Låg 

Hur inkomna synpunkter och 
felanmälningar registreras och 
hanteras. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Om inkomna synpunkter, 
klagomål, förslag och 
felanmälningar registreras och 
hanteras enligt gällande 
rutiner. 
 
Metod - HUR? 
Avstämning med respektive 
enhetschef och arbetsledare 
om hur inkomna synpunkter, 
klagomål, förslag och 
felanmälningar registreras och 
hanteras i verksamheten. 
 
Frekvens - NÄR? 
Februari 
 
Utförare - VEM? 
Antonia Karlsson, enhetschef 
besöksverksamheten 
Johanna Andersson, 
enhetschef kultur och bibliotek 
Daniel Andersson, enhetschef 
fritid och badhus 
Åsa Sjögren, 
nämndsekreterare 
 

Förbättra rutin 

2.3 Finansiella risker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Budget 
 
Att förvaltningens enheter inte 
uppnår balans i budget. 

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

Budgetuppföljning 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Kontroll att budgetramen 
efterlevs och följs i respektive 
enhet. 
 
Metod - HUR? 
Göra budgetuppföljningar och 
prognoser per enhet. 
 
Frekvens - NÄR? 
månadsvis 
 
Utförare - VEM? 
verksamhetsansvarig och 
förvaltningsekonom 
 

 

 Prioriteringar 

 

31



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/90 

2022-11-01 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Svar på frågor inför 
kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på svar på frågor inför 
kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har inför den årliga ansvarsprövningen bett kultur- och fritidsnämnden svara 
skriftligt på ett antal frågor senast 18 november. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på svar på frågorna. Dessa svar redovisas och revideras vid 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Svar på frågor inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022, 2022-11-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2022 ”Beslut om svar på frågor 

inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022”, 2022-10-27. 
 Ansvarsprövning KFN 2022 - frågor, 2022-09-22. 

Sändlista 
Kommunrevisionen 
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Möte med revisionen 2022-11-24
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 1. Måluppfyllelse 
1. 1 Vilken bedömning gör nämnden i år av 
verksamhetens resultat (måluppfyllelse)? Är 
verksamhetens resultat i linje med 
fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt 
gällande lagstiftning och andra föreskrifter 
för verksamheten? 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs till stor 
del återigen enligt nämndens verksamhetsplan.
Från mars har alla verksamheter utom museum och Barnens 
hus kunnat genomföras fullt ut. 

Under 2022 har även publika kulturevenemang samt 
idrottsevenemang kunnat genomföras igen.

Bedömningen är att Kultur- och fritidsnämndens mål är i 
linje med fullmäktiges mål och att måluppfyllelse är uppnådd 
eller delvis uppnådd, men vissa av målen mäts bara på helår.
Nämndens verksamhet följer reglementet och de lagar som 
är av betydelse för nämndens verksamhet. 

 

Attraktiv kommun 1 1  

Medborgaren i fokus 1    

Ett miljömässigt hållbart 
samhälle 1    

Ett starkt och växande 
näringsliv 1    

Attraktiv arbetsplats   1  

God ekonomi 1    
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 1. Måluppfyllelse
1.2 Vilken bedömning gör nämnden 
avseende utbud av kultur- och fritidsaktivitet 
i kommunen?

Under Covid 19 pandemin har Kultur- och 
fritidsnämnden anpassat, stöttat och underlättat för 
föreningslivet och medborgarnas möjlighet att kunna 
utöva fritidsintressen t.ex. idrott, kultur och friluftsliv 
Föreningslivet har kunnat fortsätta sin verksamhet och 
det märks bara en liten nedgång jämfört med 2019.

Beläggningsgraden på Tidaholms sommargård och i 
idrottshallarna är inom det normala och uthyrning av 
Sagateatern pågår återigen. 
Under 2022 har Giff-cupen, U6-veckan, 
nationaldagsfirandet och Kräftivalen kunnat genomföras 
igen. 

Därutöver har särskilda arrangemang under sommaren 
varit: Smides-SM, Litografiska symposiet och utgrävning i 
Gestilren. På biblioteket pågick förtidsröstning under 
augusti som ökade antalet besökare. I september 
öppnade Barnens hus och första Kulturhelgen i egen regi 
genomfördes.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att utbudet av 
kultur och fritidsaktiviteter är mycket god.
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2. Ekonomisk 
tillfredställelse

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål är en budget i balans. 
Prognosen är att nämnden gör ett litet överskott. Jämfört med tidigare 
prognoser (0) görs nu en bedömning om ett överskott på 0,15 miljoner 
kronor för Kultur- och fritidsnämnden.  Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av 
nämndens budgetram för år 2022. 

• Budget 2022 är ett normalår utan pandemiscenario
• Återhämtning i verksamheterna efter pandemin.
• Anpassningar som beslutades i december 2020 är helt genomförda och har 

fått genomslag.
• Nämnden har för 2022 inte erhållit statligt stöd för sommarlovsaktiviteter, 

men däremot projektmedel för stärkta bibliotek vilket påverkat kostnader 
och intäkter för året.

• Intäkter 
• Badhuset började året försiktigt. Barnens hus öppnade 10 september.
• Större del av intäkterna består av lönebidrag, uppdragsverksamhet och hyror 

för tillfällig lokalupplåtelse.

• Personalkostnader
• Minskade personalkostnader inom olika enheter beror på olika orsaker, bland 

annat sjukfrånvaro, föräldraledigheter och vakanser i avvaktan på tillsättande. 
Det är inta alltid möjligt att ersätta vid frånvaro.

• Lokalkostnader
• Hyran för Vulcanen, Rosenbergs ishall och Idrottshallen inte reglerad ännu 

efter ombyggnationer.

2.1 Vilken bedömning gör nämnden i år av 
ekonomisk utveckling och resultat? Ligger 
det i linje med fullmäktiges ekonomiska mål, 
beslut och riktlinjer? Är nämnden nöjd med 
måluppfyllelsen
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2. Ekonomisk 
tillfredställelse

Tidaholms kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller kultur- och 
fritidsverksamhet. Detta märks på ett brett utbud med flera verksamheter 
som är unika för Tidaholm. Den allmänna kulturverksamheten innehåller 
bland annat speciella verksamheter såsom Teaterbiografen,  Turbinhusön, 
Barnens hus, bibliotekshuset med stora salen samt ett museum. 

Kostnaden för den allmänna fritidsverksamheten är hög med anledning av 
bidrag till många föreningsdrivna anläggningar. Föreningsbidragen och bidrag 
till studieförbund motsvarar ca 14 % av nettobudgeten. Dessutom driver 
nämnden ett badhus, 4,5 idrottshallar och en ishall vilket är att betrakta 
som en mycket hög servicenivå och god kvalité jämfört med kommuner i 
liknande storlek.

Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att kostnaderna för 
verksamheten är låga i förhållande till verksamhetens omfattning. 
Anpassningsåtgärder de senaste åren har inneburit att kostnadsutveckling 
har varit låg.

2.2 Vilken bedömning gör nämnden 
avseende kostnader och 
kostnadsutvecklingen i nämndens 
verksamheter? Hur ligger den till i 
förhållande till jämförbara kommuner? Är 
nämnden nöjd med kvaliteten?
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3. Styrning, uppföljning 
och ledning

3.1 Vilka är viktigaste mått/indikatorer följer 
nämnden för att bedöma om 
verksamheterna sköts ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt samt inom budget? 

Varje mål har viktiga mått/indikatorer, som har bedömts som 
relevanta för att bedöma måluppfyllelsen. En del av indikatorerna 
och måluppfyllelsen är beroende av medborgarnas och besökarnas 
beteendemönster. Hur många som deltar i föreningarnas verksamhet, 
besöker badhuset eller lånar böcker kan bara påverkas till viss del av 
hur verksamheten bedrivs och marknadsförs. De som mäter mer 
externa faktorer är svårare att påverka, men några 
mått/indikatorer som är helt interna är:
• Öppettiderna
• Synpunktshantering
• Medborgardialog
• Barnrättsbaserade beslutsunderlag
• Tillgänglighetsanpassade lokaler
• Miljödiplomering
• Andelen heltidsanställda
• Avvikelse från budgetram

Den samlade redovisningen av mått/indikatorer är underlag för 
bedömning av ändamålsenligheten och de ekonomiska målen visar 
hur kostnadseffektivt och inom budgetram verksamheten sköts.
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3. Styrning, uppföljning 
och ledning

• Kultur- och fritidsnämnden får månadsrapporter i februari, april 
och oktober, helårsprognoser i mars, maj och november samt 
en delårsrapport i augusti. Detta innebär att nämnden vid varje 
sammanträde har att behandla minst en ekonomisk avstämning.

• Därutöver får arbetsutskottet och nämnden vid varje 
sammanträde en särskild information om läget för 
bidragsbudgeten innan beslut om att bevilja bidrag till 
föreningslivet behandlas.

• Vid varje sammanträde med arbetsutskott och nämnd finns en 
särskild informationspunkt med aktuell information från 
verksamheterna. 

• Nämnden anser att de ekonomiska uppföljningarna är tillfyllest. 
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det finns systematiska 
kontroller som följer upp verksamheten och ekonomin.  Vid 
varje nämnd får nämnden en ekonomisk rapport och 
information om det aktuella läget i de olika enheterna.

• Eventuella avvikelser kan hanteras genom löpande åtgärder t ex 
genom återhållsamhet med att anställa timvikarier och därmed 
minskar personalkostnaderna.

3.2 Hur bedömer nämnden att uppföljning 
och utvärdering av nämndens verksamheter 
för både verksamhet och ekonomi fungerar 
idag? Är nämnden nöjd med hur den 
fungerar idag? Hur hanteras ev. avvikelser?
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3. Styrning, uppföljning 
och ledning

3.3 Vilka risker har identifierats som mest 
betydande för kommunen under 2022 och 
vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att 
minska att risken faller ut? 

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört riskanalyser med stöd 
av förvaltningens ledningsgrupp med enhetschefer och 
arbetsledare för att identifiera risker och befintliga förebyggande 
åtgärder.  Tre risker har identifierats i nämndens 
internkontrollplan för 2021/2022 och har enligt riskmatrisen fått 
ett riskvärde på mellan 6-9:

• En verksamhetsrisk: Budget- och skuldrådgivning - Att klienter 
inte får hjälp inom rätt tid. 

• En verksamhetsrisk: Synpunkter och felanmälan - Uppföljning 
och hantering av hur inkomna synpunkter och felanmälningar 
registreras eller åtgärdas enligt gällande rutiner. 

• En legal risk: Avtalstrohet - Att verksamheterna inte följer 
upphandlade inköpsavtal.
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3. Styrning, uppföljning 
och ledning

Arbetet med internkontroll utgår från riskanalysen och omfattar 
alla delar av nämndens verksamhet.

Återkoppling av resultatet och uppföljning till nämnden görs enligt 
plan i februari. Åtgärder från rapporten vidtas och rapporteras i 
november 2022 då även en ny kontrollplan tas.

Nämnden bedömer att uppföljning och utvärdering av 
verksamheten är tillräcklig och fungerar bra.

3.4 På vilket sätt följs och utvärderas 
nämndernas arbete med interna kontroll? 
Vilken bedömning gör nämnden avseende 
arbete med intern kontroll? 
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3. Styrning, uppföljning 
och ledning

• Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har gjort 
förändringar i bemanning kopplat till heltidsprojektet och 
nämndens beslutade anpassningsåtgärder. Detta innebär att 
flera personer har kombinationstjänster och bemannar i flera av 
nämndens verksamheter och även i andra förvaltningar. 
Sjukskrivningstalet för förvaltningen ligger efter åtta månader 
på 9,4 %. Året inleddes med flera längre sjukskrivningar och 
dessutom flera i personalen som har behövt vara hemma med 
symptom av Covid 19 vilket har medfört hög sjukfrånvaro.

• Rehabilitering görs enligt kommunens rutiner och i samverkan 
med företagshälsovården.

3.5 Vilken bedömning gör nämnden 
avseende personal- och 
kompetensförsörjning, personalomsättning 
och sjukskrivningstal inom nämnden? Hur 
arbetar nämnden med dessa frågor?

  2022-01-01 -
 2022-08-31

2021-01-01– 2021-
12-31

2020-01-01 – 
2020-12-31

Antal anställda 41 42 44
Antal årsarbetare 35,75 36,75 38,75

Genomsnittlig 
sysselsättningsgra
d (%)

87,2 87,5 88,1

Sjukfrånvaro (%) 9,4 8,4 4,7
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3. Styrning, uppföljning 
och ledning

3.5 Vilken bedömning gör nämnden 
avseende psykosocial arbetsmiljö inom 
förvaltningen? Hur har personalens 
missnöje med ledningen hanterats inom 
nämnden? 

Den psykosociala arbetsmiljön följs upp på flera sätt:
• Vartannat år genomförs en medarbetarenkät som bland annat följer upp den 

psykosociala arbetsmiljön. Resultaten i enkäten har varit goda med resultat 
strax under eller över 4 av 5. På flera områden ligger kultur- och 
fritidsförvaltningen över kommunens genomsnitt.

• Varje år får nämnden en rapport om det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Varje vecka har medarbetarna möjlighet att fylla i en enkät (som bara tar ca 15 

sekunder att besvara) HealthWatch-enkäten är ett vetenskapligt utvärderat 
självhjälpsverktyg för att bevara och öka hälsa och välbefinnande, samt för att 
motverka skadlig stress. I appen finns enkäten, personlig statistik, personlig 
dagbok och förslag på övningar. Enkätsammanställningen återrapporteras på 
varje APT för att kunna arbeta proaktivt med den psykosociala arbetsmiljön.

Personalens missnöje, som främst gavs uttryck i form av en skrivelse, har hanterats 
av Personalenheten enligt gängse intern praxis. 
Representanter från Personalenheten träffade, gemensamt med fackliga 
organisationer, den berörda personalgruppen för att få mer information och 
bakgrund till det framförda missnöjet. Personalenheten träffade därefter 
förvaltningschef samt den berörda personalgruppens närmaste chefer/arbetsledare, 
detta för att kunna bilda sig en uppfattning av arbetsledningens syn på det 
framförda missnöjet. 
Som en slutdel i hanteringen träffade Personalenheten ånyo den berörda 
personalgruppen för att delge sina slutsatser och gemensamt hitta former för att 
stärka, förbättra och utveckla den psykosociala arbetsmiljön. Ett gemensamt 
åtgärdsprogram har utformats, utifrån vad som framkom i dialogen, för vilket den 
berörda arbetsledningen och Personalenheten gemensamt ansvarar för. 
Åtgärdsprogrammet fokuserar bland annat på punkter som en stärkt samverkan på 
enheten, ett team-orienterat arbetssätt och att i än större utsträckning ta 
personalens förutsättningar i beaktande. 
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3. Styrning, uppföljning 
och ledning

Nämnden arbetar med ständiga förbättringar och har genomfört 
de anpassningsåtgärder som har krävts utan att behöva minska 
eller ta bort någon verksamhet.

Att använda all lokalyta på ett så effektivt sätt som möjligt är den 
viktigaste effektiviseringen eftersom det möjliggjort att öppettider 
och tillgänglighet har kunnat bibehållas och verksamheten har 
prioriterats.

Nämnden har även tillämpat återhållsamhet genom att inte ersätta 
personal fullt ut vid vakanser, t ex då verksamhet hållit stängt p g a 
Covid 19 pandemin eller ombyggnation. Därutöver har lösningar 
med kombinationstjänster varit en framgångsrik lösning för att ha 
rätt nivå på bemanning anpassat till verksamhetens behov.

3.5 Hur arbetar nämnden med 
effektivisering inom sina verksamheter?

44



4. 
Framtidsutblick

•  Invärld (behov av tjänster från medborgare i kommunen):
Ø För kultur- och fritidsnämndens verksamheter gäller att följa och möta samhällsutvecklingen 

kring digitala tjänster, mötesplatser och förändrade beteendemönster.
Ø Alla unga har inte hittat tillbaka till föreningslivet efter covid-19-pandemin med negativa 

följder för folkhälsan kombinerat med redan starka trender av minskat föreningsengagemang 
bland äldre ungdomar.

Ø 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.

Ø Biblioteket behöver kunna öka sin service till exempel genom meröppet. Bibliotekets fokus 
är fortsatt att utveckla samverkan inom Bibliotek Mellansjö och andra Koha-bibliotek.

•  Närvärld (EU och FNs Agenda 2030, lagar och myndigheter, företag)
Ø Lag om Budget- och skuldrådgivning, Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § Skuldsatta 

personer. Det finns en ökande trend av skuldrådgivningsärenden. Denna oro ökar ytterligare 
med stegrade energipriser och inflation.

Ø Museilagen (2017:563) ställer krav på museiverksamheten i form av kompetens, tillgänglighet, 
publik verksamhet och förvaltning av samlingarna. Muséet möter ökade kostnader för 
arkivprogram och möjlighet att kunna tillgängliggöra samlingarna digitalt

•  Omvärld (ny teknik, digitalisering, demografi mm)
Ø Digital badövervakning kan fungera som ett bra komplement till säkerheten i badhuset.
Ø För besöksverksamheten pekar trenden mot att fler och fler söker information digitalt och 

på den plats de befinner sig. Det är viktigt att turistbyrån stöttar besöksnäringsföretagen i 
frågor som rör digital närvaro samt sprider broschyrmaterial och kartor till InfoPoints och 
andra strategiska platser med många besökare.

Ø Kultur- och fritidsverksamheten har behov av och bidrar till att öka samverkan med andra 
kommuner och med andra förvaltningar för att kunna utveckla och förbättra verksamheten.

• Ekonomi
• Nämnden har en effektiv organisation och verksamhet med mycket små 

marginaler. Budgetramen för 2023 medger inga ambitionshöjningar eller 
utökad verksamhet av något slag. Den ökning av budgetramen som är 
föreslagen kompenserar endast till viss del för ökade löner (ej 
pensionskostnader) och lokalkostnader, men ingen uppräkning av övriga 
kostnader vilket i praktiken innebär en minskning.

4.1 Hur bedöms nämnden ekonomiska och 
verksamhetsmässiga förutsättningar inför 
2023? Vilken bedömning gör nämnden 
avseende utvecklingen och utmaningar de 
närmaste åren
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5. 
Kompletterings 
frågor
5.1 Vilken bedömning gör nämnden 
avseende samverkan/samarbetet med övriga 
nämnder? Vad fungerar bra? Vad fungerar 
mindre bra? 

Samverkan/samarbete med övriga nämnder fungerar bra och är 
aktivt.

Det finns flera forum där förvaltningarna möts för att 
gemensamt arbete med frågor som är förvaltningsövergripande.
• T ex Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen i 

skolkulturgruppen, kring simundervisning, kring skolbibliotek 
och läsfrämjande verksamhet samt kring gemensamma 
lokaler. 

• Samverkan och dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen 
kring lokalfrågor, såsom investeringar, underhåll, 
anpassningar, tillgänglighet samt besöksnäringsfrågor.

• Samverkan med social- och omvårdnadsförvaltningen med 
främst kring  AME och socialtjänst.

I flera fall har förvaltningen kombinationstjänster med andra 
förvaltningar.
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5. 
Kompletterings 
frågor
5.2 Vilken bedömning gör nämnden 
avseende ombyggnation av besökscenter 
och samlokaliseringen av Tidaholms 
museum, Barnens hus och turistbyrån flytt 
av Barnens hus? Bra/Mindre bra?

Förändringsarbete är alltid utmanande för nämnden
• Samlokalisering av Barnens hus med Museum och Turistbyrå har 

inneburit mycket arbete med ombyggnation, uppbyggnad av ny 
lekmiljö och förändrade arbetssätt. För personalen har det 
inneburit perioder av ovisshet, stress, nya arbetsuppgifter, men 
samtidigt en förbättrad arbetsmiljö. En tillgänglig arbetsplats med 
mer anpassade lokaler, bättre fysisk arbetsmiljö med modern 
belysning, förbättrad ventilation, hiss, tidsenliga personalutrymmen 
såsom omklädningsrum, dusch, kök och lunchrum samt fler 
arbetskamrater. För chef och arbetsledare har det inneburit ett 
ökat stöd och trygghet.

• Samlokalisering av ungdomsverksamheten i bibliotekshuset har 
inneburit ändrade rutiner och arbetssätt för både personalen på 
biblioteket och i ungdomsverksamheten. I viss mån har det varit 
nödvändigt att prova sig fram för att hitta bästa metoden. För 
personalen har det inneburit perioder av ovisshet, stress, nya 
arbetsuppgifter, men samtidigt en förbättrad arbetsmiljö. En 
tillgänglig arbetsplats med mer anpassade lokaler, bättre fysisk 
arbetsmiljö med modern belysning, bra ventilation, kontor för 
personalen, samt fler arbetskamrater.

• Målet med samlokalisering har varit att uppnå samordningseffekter 
för besöksverksamheten samt  biblioteks- och öppna 
ungdomsverksamheten. Nämndens bedömning är att alternativet till 
samlokalisering hade varit att prioritera bort någon verksamhet 
med anledning av minskad budgetram och ökade lokalkostnader. 
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Övriga frågor
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 84 Beslut om svar på frågor inför 
kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022 
KFN 2022/90 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har inför den årliga ansvarsprövningen bett kultur- och fritidsnämnden svara 
skriftligt på ett antal frågor senast 18 november. 

Förvaltningen tar fram förslag på svar på frågorna. Dessa svar redovisas och revideras vid kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde. 

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

fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Svar på frågor inför kommunrevisionens årliga ansvarsprövning 2022”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-20. 
 Ansvarsprövning KFN 2022 – frågor, 2022-09-22. 
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TIDAHOLMS KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

KOMMUNREVISION, TIDAHOLMS KOMMUN 

 
 

Ansvarsprövning 2022 
 

Vi önskar till mötet få ett skriftligt svar från er. Vi är tacksamma om ni, så långt möjligt, motiverar och verifierar/exemplifierar era svar! 

Vi är också tacksamma om ni svarar med egna ord förutom dokument/underlag. Vi uppmanar att svaren behandlas av hela nämnden.  

 

Måluppfyllelse 

• Vilken bedömning gör nämnden i år av verksamhetens resultat (måluppfyllelse)? Är verksamhetens resultat i linje med 

fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter för verksamheten? 

• Vilken bedömning gör nämnden avseende utbud av kultur- och fritidsaktivitet i kommunen? 

Ekonomi 

• Vilken bedömning gör nämnden i år av ekonomisk utveckling och resultat? Ligger det i linje med fullmäktiges 

ekonomiska mål, beslut och riktlinjer? Är nämnden nöjd med måluppfyllelsen? 

• Vilken bedömning gör nämnden avseende kostnader och kostnadsutvecklingen i nämndens verksamheter? Hur ligger 

den till i förhållande till jämförbara kommuner? Är nämnden nöjd med kvaliteten? 

Styrning, uppföljning och ledning 

• Vilka är viktigaste mått/indikatorer följer nämnden för att bedöma om verksamheterna sköts ändamålsenligt och  

kostnadseffektivt samt inom budget?  

• Hur bedömer nämnden att uppföljning och utvärdering av nämndens verksamheter för både verksamhet och ekonomi 

fungerar idag? Är nämnden nöjd med hur den fungerar idag? Hur hanteras ev. avvikelser? 

• Vilka risker har identifierats som mest betydande för kommunen under 2022 och vilka åtgärder har nämnden vidtagit för 

att minska att risken faller ut?  

• På vilket sätt följs och utvärderas nämndernas arbete med interna kontroll? Vilken bedömning gör nämnden avseende 

arbete med intern kontroll?   

• Vilken bedömning gör nämnden avseende personal- och kompetensförsörjning, personalomsättning och 

sjukskrivningstal inom nämnden? Hur arbetar nämnden med dessa frågor? 

• Vilken bedömning gör nämnden avseende psykosocial arbetsmiljö inom förvaltningen? Hur har personalens missnöje 

med ledningen hanterats inom nämnden?  

• Hur arbetar nämnden med effektivisering inom sina verksamheter? 

Framtidsutblick 

• Hur bedöms nämnden ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2023? Vilken bedömning gör nämnden 

avseende utvecklingen och utmaningar de närmaste åren 

 

Övriga frågor  

• Vilken bedömning gör nämnden avseende samverkan/samarbetet med övriga nämnder? Vad fungerar bra? Vad fungerar 

mindre bra? 

• Vilken bedömning gör nämnden avseende ombyggnation av besökscenter och samlokaliseringen av Tidaholms 

museum, Barnens hus och turistbyrån flytt av Barnens hus? Bra/Mindre bra?  

Är det något annat som nämnden vill informera/delge kommunrevisionen och som inte omfattas av ovannämnda frågor? 

50



Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 85 Beslut om dataskyddsombud kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN 2022/103 

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

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, 
är kultur- och fritidsnämnden därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
kommunen och har tillfälligtvis, i väntan på annan lösning, fungerat som dataskyddsombud. Detta 
är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera uppdraget 
med rollen som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud.   

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

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2022-10-20. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/103 

2022-10-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud kultur- och 
fritidsnämnden 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, 
är kultur- och fritidsnämnden därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
kommunen och har tillfälligtvis, i väntan på annan lösning, fungerat som dataskyddsombud. Detta 
är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera uppdraget 
med rollen som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud.   

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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Sammanträdesprotokoll 
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§ 86 Beslut om rapport om kultur- och 
fritidsnämndens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen år 2022 
KFN 2022/6 

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

och fritidsnämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2022 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ska en gång per år rapportera till nämnden hur dataskyddsförordningen (GDPR) 
efterlevs. 

Februari 2022 

- Inkommen skrivelse - Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022. 

Maj 2022 

- Förvaltningens kontaktperson för GDPR deltog i workshop om 
personuppgiftsbiträdesavtal.  

- Förvaltningens kontaktperson för GDPR lämnade redovisning gällande behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land. 

Juli 2022 

- Registrering av nytt IT-system/lagringsplats, Bibblix. 
- Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal för barnbiblioteksappen Bibblix. 

September 2022 

- Registrering av två nya personuppgiftsbehandlingar – anmälningar Kulturhelg Tidaholm och 
Julstämning på Turbinhusön. 

November 2022 

- Beslut om nytt dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden. 

Att efterleva dataskyddsförordningen är ett pågående arbete och ingår i det dagliga arbetet. 

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

och fritidsnämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2022 till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om kultur- och fritidsnämndens efterlevnad av 

dataskyddsförordningen år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-05-20. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/6 

2022-05-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse – Rapport om kultur- och 
fritidsnämndens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen år 2022 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om kultur- och fritidsnämndens 
efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2022 till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen ska en gång per år rapportera till nämnden hur dataskyddsförordningen (GDPR) 
efterlevs. 

Utredning 
Februari 2022 

- Inkommen skrivelse - Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022. 

Maj 2022 

- Förvaltningens kontaktperson för GDPR deltog i workshop om 
personuppgiftsbiträdesavtal.  

- Förvaltningens kontaktperson för GDPR lämnade redovisning gällande behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land. 

Juli 2022 

- Registrering av nytt IT-system/lagringsplats, Bibblix. 
- Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal för barnbiblioteksappen Bibblix. 

September 2022 

- Registrering av två nya personuppgiftsbehandlingar – anmälningar Kulturhelg Tidaholm och 
Julstämning på Turbinhusön. 

November 2022 

- Beslut om nytt dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  

Utredningens slutsatser 
Att efterleva dataskyddsförordningen är ett pågående arbete och ingår i det dagliga arbetet. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 87 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu 
om bidrag till installation av luftvärmepumpar 
KFN 2022/101 

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

Tidaholms SOK Sisu med max 30 % av ansökt belopp till installation av luftvärmepumpar 
vilket blir 22 500 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för att installera tre luftvärmepumpar i föreningens 
klubbhus Sisustugan för att sänka energikostnaderna. Sisustugan har idag direktverkande el. 
Ansökt belopp uppgår till 75 000 kr inklusive moms. 

Att installera luftvärmepumpar är en energibesparande åtgärd och Tidaholms SOK Sisu anger i 
ansökan att besparingen beräknas bli 21 000 kr per år.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader eller annat som främjar barn- och 
ungdomsverksamhet.  

Att byta från direktverkande el till tre luftvärmepumpar bedöms vara en energibesparande åtgärd. 
Att minska driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för 
utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för installation av tre luftvärmepumpar uppgår 
till 75 000 kr. 30 % av kostnaden blir 22 500 kr. 

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

SOK Sisu med max 30 % av ansökt belopp till installation av luftvärmepumpar vilket blir 
22 500 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till installation av 

luftvärmepumpar”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-10-19. 
 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till installation av luftvärmepumpar, 2022-10-

10. 
 Offert installation av luftvärmepumpar, 2022-10-10. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/101 

2022-10-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms SOK 
Sisu om bidrag till installation av luftvärmepumpar 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms SOK Sisu med max 30 
% av ansökt belopp till installation av luftvärmepumpar vilket blir 22 500 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-
12-31. 

Ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för att installera tre luftvärmepumpar i föreningens 
klubbhus Sisustugan för att sänka energikostnaderna. Sisustugan har idag direktverkande el. 
Ansökt belopp uppgår till 75 000 kr inklusive moms. 

Utredning 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för att installera tre luftvärmepumpar i Sisustugan. 
Föreningen uppger i ansökan att de idag har direktverkande el i Sisustugan. I syfte att minska 
driftskostnader har föreningen för avsikt att investera i tre luftvärmepumpar. Att installera 
luftvärmepumpar är en energibesparande åtgärd och Tidaholms SOK Sisu anger i ansökan att 
besparingen beräknas bli 21 000 kr per år. Kostnaden för installation av luftvärmepumpar 
beräknas till 75 000 kr inklusive moms. 

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader eller annat som främjar barn- och 
ungdomsverksamhet.  

Barnrättsbedömning 
Tidaholms SOK Sisu bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet som regelbundet 
nyttjar Sisustugan. Sänkta kostnader för uppvärmning kan medföra utökade möjligheter för 
föreningen att vidareutveckla verksamheten, vilket får en positiv effekt för barn och ungdomar. 

Utredningens slutsatser 
Att byta från direktverkande el till tre luftvärmepumpar bedöms vara en energibesparande åtgärd. 
Att minska driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för 
utvecklingsbidrag. 
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I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för installation av tre luftvärmepumpar uppgår 
till 75 000 kr. 30 % av kostnaden blir 22 500 kr. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till installation av luftvärmepumpar, 2022-10-

10. 
 Offert installation av luftvärmepumpar, 2022-10-10. 

Sändlista 
Tidaholms SOK Sisu 
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Utvecklingsbidrag
Bidrag kan ges till investeringar som förbättrar eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska 

driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller för att utveckla verksamheten eller annat som främjar 

barn- och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen, friskvård eller motsvarande 

och som inte har med löpande driftskostnader att göra. Bidrag kan även ges vid reparationer av 

skador eller andra åtgärder som uppkommit utan att föreningen kan anses ansvarig, t ex stormskador,

vissa vattenskador, krav på avlopp etc (ej försäkringsskador). 

Bidraget beslutas i kultur- och fritidsnämnden. Bidrag ges normalt med max 30 % av den totala 

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. Bifoga styrkande 

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

Kund: Tidaholms SOK Sisu (867200-3855)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. 

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

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

  58

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

  280

Vad gäller din ansökan?

Energibesparande åtgärder

Hur stor beräknas besparingen bli i kronor per år?

 21 000

Här beskriver du vad din ansökan gäller

• Klubben har som övriga föreningar och personer drabbats av för höjda elkostnader. Vår
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sisu stuga har idag direkt el. Vi har därför tagit fram en kalkyl och offert på att installera 3 ST 

luftvärmepumpar Mitsubishi 1 st LN35 och 2 st AP35 med wifi styrning i Sisu-stugan till en kostnad av 

ca 75 tkr vi söker bidrag på 30% för vår investering. Nuvarande förbrukning 30 tkr

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-11-30

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

Egna medel.

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

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

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

Offert LVP Sisustugan.pdf

Ansökt belopp

75 000 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-10-13 08:21

Åsa Sjögren

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-10-12 20:57

Rolf Ragnar Ingemar Sandgren

Ärendet bytte status

Ansökt belopp ska vara hela kostnaden, i detta fall 75 000 kr. Kan 
ni uppdatera ansökan tack.

Komplettering krävs
2022-10-11 14:11

Åsa Sjögren

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-10-10 08:48

Rolf Ragnar Ingemar Sandgren

Handläggare ändrad Inskickad
2022-10-10 08:48

Ärendet skapades Påbörjad
2022-10-07 11:03

Rolf Ragnar Ingemar Sandgren
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Tidaholm 2022-10-07 

Offert 

Luftvärmepumpar sisustugan 

 

1st Mitsubishi LN35 Hero med inbyggd wifi-styrning till app installeras i stora samlingssalen 

2st Mitsubishi AP35 Solid med inbyggd wifi-styrning till app installeras en i varje omklädningsrum i källare 

5-års garanti gäller på samtliga pumpar fr o m installationsdatum och vi är servicepartner mot Mitsubishi 

Electric. 

Se bifogade produktblad för teknisk spec.  

I priset ingår: 

3st Värmepumpar enligt ovan med installation och allt material som behövs för en komplett installation. 

Igångkörning med igångkörningsprotokoll. Framdragning av elektrisk matning till varje värmepumps utedel 

från elcentral. Genomgång av skötsel och användning till berörda personer samt garanti-registrering till 

Mitsubishi. 

I priset ingår ej material och installation av ev uppsamling och bortledning av smältvatten från utedelar. 

 

Fast pris: 60 000kr exkl Moms 

                 75 000kr Inkl Moms     

Denna offert gäller till 30 November 2022 

Vi reserverar oss mot leverans och installationsdatum då vi inte kan få exakta leveransdatum av Mitsubishi 

p g a världsläget och den stora efterfrågan på dessa produkter. 

 

Vi är glada att få lämna denna offert, och hoppas på ni hör av er till oss.  

Vår styrka är att vi finns i Tidaholm alla dagar!!! 

Vid frågor kan ni ringa Per-Ola på tel:  0736 40 66 10  
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§ 88 Beslut om ansökan från Tidaholms SOK Sisu 
om bidrag till byte från dieselkompressor till 
elkompressor 
KFN 2022/102 

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

Tidaholms SOK Sisu med max 30 % av ansökt belopp styrkt av offerter till byte från 
dieselkompressor till elkompressor vilket blir 71 625 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för att byta från dieselkompressor till elkompressor för 
att minska den fossila bränsleanvändningen. Ansökt beräknat belopp uppgår till 245 000 kr 
inklusive moms. Offererat belopp är 238 750 kr. 

Kompressorn används vid snötillverkning för längdskidspår på Hellidsberget. Föreningen anger i 
ansökan att de har för avsikt att byta till en elkompressor i syfte att minska den fossila 
bränsleanvändningen vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Föreningen bedömer att 
besparingen beräknas bli 45 000 kr per år i sänkta driftskostnader. Kostnaden för installation av 
elkompressor beräknas till 245 000 kr inklusive moms. Föreningen har bifogat offerter om 
238 750 kr. 

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader eller annat som främjar barn- och 
ungdomsverksamhet.  

Att byta från dieselkompressor till elkompressor bedöms vara en energibesparande åtgärd som 
får en positiv effekt på miljön. Att minska driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet 
med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för installation av elkompressor uppgår till 238 
750 kr. 30 % av kostnaden blir 71 625 kr.  

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

SOK Sisu med max 30 % av ansökt belopp styrkt av offerter till byte från 
dieselkompressor till elkompressor vilket blir 71 625 kr. Bidraget betalas ut efter 
besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-12-31. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till byte från 

dieselkompressor till elkompressor”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-10-19. 
 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till byte från dieselkompressor till 

elkompressor, 2022-10-10. 
 Kalkyl byte till elkompressor, 2022-10-10. 
 Offert byte till elkompressor, 2022-10-10. 
 Offert byte till elkompressor, 2022-10-10. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/102 

2022-10-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms SOK 
Sisu om bidrag till byte från dieselkompressor till 
elkompressor 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms SOK Sisu med max 30 
% av ansökt belopp styrkt av offerter till byte från dieselkompressor till elkompressor 
vilket blir 71 625 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-12-31. 

Ärendet 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för att byta från dieselkompressor till elkompressor för 
att minska den fossila bränsleanvändningen. Ansökt beräknat belopp uppgår till 245 000 kr 
inklusive moms. Offererat belopp är 238 750 kr. 

Utredning 
Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för att byta från dieselkompressor till elkompressor. 
Kompressorn används vid snötillverkning för längdskidspår på Hellidsberget. Föreningen anger i 
ansökan att de har för avsikt att byta till en elkompressor i syfte att minska den fossila 
bränsleanvändningen vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Föreningen bedömer att 
besparingen beräknas bli 45 000 kr per år i sänkta driftskostnader. Kostnaden för installation av 
elkompressor beräknas till 245 000 kr inklusive moms. Föreningen har bifogat offerter om 
238 750 kr. 

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar eller förnyar 
anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader eller annat som främjar barn- och 
ungdomsverksamhet.  

Barnrättsbedömning 
Tidaholms SOK Sisu bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet inom längdskidåkning. 
Sänkta kostnader kan medföra utökade möjligheter för föreningen att vidareutveckla 
verksamheten, vilket får en positiv effekt för barn och ungdomar. 
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Utredningens slutsatser 
Att byta från dieselkompressor till elkompressor bedöms vara en energibesparande åtgärd som 
får en positiv effekt på miljön. Att minska driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet 
med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för installation av elkompressor uppgår till 238 
750 kr. 30 % av kostnaden blir 71 625 kr.  

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms SOK Sisu om bidrag till byte från dieselkompressor till 

elkompressor, 2022-10-10. 
 Kalkyl byte till elkompressor, 2022-10-10. 
 Offert byte till elkompressor, 2022-10-10. 
 Offert byte till elkompressor, 2022-10-10. 

Sändlista 
Tidaholms SOK Sisu 
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Utvecklingsbidrag
Bidrag kan ges till investeringar som förbättrar eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska 

driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller för att utveckla verksamheten eller annat som främjar 

barn- och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen, friskvård eller motsvarande 

och som inte har med löpande driftskostnader att göra. Bidrag kan även ges vid reparationer av 

skador eller andra åtgärder som uppkommit utan att föreningen kan anses ansvarig, t ex stormskador,

vissa vattenskador, krav på avlopp etc (ej försäkringsskador). 

Bidraget beslutas i kultur- och fritidsnämnden. Bidrag ges normalt med max 30 % av den totala 

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. Bifoga styrkande 

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

Kund: Tidaholms SOK Sisu (867200-3855)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Komplettering krävs

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda före projektet startar. 

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

[url=https://tidaholm.se/download/18.78abb6c61764bda823b2f402/1607956620133/Riktlinje%20-%

20bidrag%20till%20f%C3%B6reningslivet%202019%2020181101_2.pdf] Klicka här [/url]

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

  58

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

  280

Vad gäller din ansökan?

Energibesparande åtgärder

Hur stor beräknas besparingen bli i kronor per år?

 45 000

Här beskriver du vad din ansökan gäller

• Klubben tänker att byta ut vår dieselkompresor mot en el-kompressor. Vi har ett ansvar
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att minska fossila bränsleanvändningen. Kompressorn används vid snötillverkning på Hellidsberget. Vi 

har offert och ett alternativ på begagnad elkompressor från vår ordinarie leverantör. Denna åtgärd är 

en stor energi och miljöbesparing att komma ifrån dieselanvändande. Vi söker bästa möjliga bidrag 

från kommun till denna investering. Åtgärden återspeglar ett stort samhällsansvar även inom 

kommunens energiomställning.

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-11-30

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

Egna medel.

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

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

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

Offert elkompresspor.xlsx

Offert485TidaholmsSOKSisu.pdf

Tadaholm Kompressor 20221006.pdf

Ansökt belopp

245 000 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status

Offert för ombyggnad garage saknas, 6250 kr.

Komplettering krävs
2022-10-13 08:34

Åsa Sjögren

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-10-12 21:00

Rolf Ragnar Ingemar Sandgren

Ärendet bytte status

Ansökt belopp ska vara hela kostnaden. Kan ni uppdatera 
ansökan tack.

Komplettering krävs
2022-10-11 14:17

Åsa Sjögren

Handläggare ändrad Inskickad
2022-10-10 09:17

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-10-10 09:17

Rolf Ragnar Ingemar Sandgren

Ärendet skapades Påbörjad
2022-10-07 10:49

Rolf Ragnar Ingemar Sandgren
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Kalkyl på begagnad elkompresor

Benämning pris exkl. pris inklu.
Elkompressor enligt offert 17000 tim servad 170000 212500

Ombyggnad garage (Borgunda) 5000 6250

Installation el komponenter 21000 26250

Eget arbete 140 timmar 0 0

Summa 196000 245000
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JL Toppteknik AB Jens Eide    

Rönna väg 19 Tel +46 (0)565 71 12 10 Bankgiro 5018-7558  

686 31  SUNNE Fax +46 (0)565 71 12 15 Org nr 559148-0982  

Sweden E-mail jens.eide@toppteknik.se Vat No SE5591480982  

www.toppteknik.se            

Sunne 20221006   Tidaholm SOK SISU 

    Att Torbjörn Jansson  

Hej Torbjörn 

 

Offert på elkompressor för er anläggning som skall räcka till sammanlagt 12 kanoner av den nya typen 

eller 8 kanoner och en äldre kanon. Kompressorn finns fortfarande tillgänglig på lager för er räkning. 

Vi förbehåller oss för mellanförsäljning. 

 

Vi lämnar priserna tydligt angivet med och utan moms för er att värdera. Återkoppla gärna om något är 

oklart  

 

Med Vänlig Hälsning  

JL Toppteknik AB  Jens Eide 

 

5 Elkompressor för längdspåret. Skall räcka till 12 stycken TG EVO kanoner, 3 eller 10 meter  

 

Vi planerar att installera slutligt installera 12 stycken snökanoner av modellen EVO V3 

För att kunna använda den vattenmängd som planeras installerad där för totalt 12 kanoner. Med ett 

krav på vardera tryckluftbehov på 500 liter per minut så krävs det en kompressor på 37 kW för att 

driva all dessa 12 kanoner. (Det är ungefär lika mycket ström som 1 fullstor fläktkanon) 

Behovet för kanonerna är alltså 6 m3 

 

1 stycken bättre begagnad kompressor med elmotor 37 kW / klarar kapacitet på 6.8 m3 tryckluft per 

minut.  Årsmodell 2006 (16790 timar drifttid varav 7542 timmar pålastad) 

 

Komplett med efterkylning av tryckluften med kyltork eller efterkylare  

Levereras servad innan leverans. Testkörning och intrimning ingår 

Mekaniskt montage av kompressor och rör utfört av oss 

Garanti på begagnad kompressor 1 år från drift tagning lika som en ny maskin   

Frakt till anläggningen ingår 

 

Summa kompressor 170.000 SEK+ moms   212.500 SEK inkl moms 

 

Elinstallationer tillkommer som utföres av lokal elektriker 

 

Fritt levererat anläggningen Övriga villkor enligt NL 09 
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Offert

796 2022-10-10Offertdatum

485

Kundnr

Offertnr

Sidan 1 av 1

2022-10-25Giltig tom

Tidaholms SOK Sisu

Stefan JansonVår referens

c/o Rolf Sandgren

522 91 Tidaholm

Agnetorp Laggarhemmet 3

Betalningsvillkor 15 dagar

SISU Stugan Helidsberget.

El Kompressor.Märkning

Artikel BeloppNamn Antal A pris

El Installation  av El Kompressor placerad i Garagebyggnad.

Följande ingår:

Ny kabel mellan inkommande mätarskåp till garagebyggnad 

Säkerhetsbrytare samt anslutningskabel till kompressor.

Säkringslist för 100 Amp ( Placeras i mätarskåp )

Grävningsarbete ingår inte .

 21 000,00St  21 000,00 1,00Arbete och matrial99

Summa

 26 250,00 5 250,00

Momsbelopp

Svenska kronor

Valuta

 21 000,00

Belopp

5333-3050

0502-10294

0502-10290

info@ejs-el.seTidaholm522 30

Industrigatan 6

Ej:s Elektriska AB

www.ejs-el.se

Bankgiro

Telefon

Fax

Vårt moms.reg.nr SE556428671301

Tidaholm

Styrelsens säte:
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 89 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-09-21—10-20. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-09-22 2.4 
Beslut om verksamhetsbidrag till 
föreningar och organisationer enligt 
fastställda regler 

KFN 2022/89 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag för 
VT 2022, 193 949 kr 

2022-09-27 3.3 Inköp av material, varor och tjänster KFN 2022/95 
Kantfräs 

2022-10-03 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-10-06 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
6/10 

2022-10-06 1.1 Brådskande beslut 

KFN 2022/99 
Beslut om fri entré till 
kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamheter för 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 
enligt 
massflyktsdirektivet 

2022-10-07 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller öppet kl. 10-16 
3/12 

2022-10-07 2.1 Öppettider 

Barnens hus, museet 
och turistbyrån håller 
tillfälligt stängt  
21-25/11 

 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-20. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-09-21--10-20. 
 Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-VT22. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-09-01--2022-09-30. 
 Beslut om fri entré till kultur- och fritidsnämndens verksamheter för flyktingar med 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/2 

2022-10-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-09-21—10-20. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-09-21--10-20. 
 Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-VT22. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-09-01--2022-09-30. 
 Beslut om fri entré till kultur- och fritidsnämndens verksamheter för flyktingar med 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2022/2 
2022-10-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2022-09-21—10-20 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-09-22 2.4 
Beslut om verksamhetsbidrag till 
föreningar och organisationer enligt 
fastställda regler 

KFN 2022/89 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag för 
VT 2022, 193 949 kr 

2022-09-27 3.3 Inköp av material, varor och tjänster KFN 2022/95 
Kantfräs 

2022-10-03 4.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-10-06 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller tillfälligt stängt 
6/10 

2022-10-06 1.1 Brådskande beslut 

KFN 2022/99 
Beslut om fri entré till 
kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamheter för 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 
enligt 
massflyktsdirektivet 

2022-10-07 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdomsverksamheten 
håller öppet kl. 10-16 
3/12 

2022-10-07 2.1 Öppettider 

Barnens hus, museet 
och turistbyrån håller 
tillfälligt stängt  
21-25/11 
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Sammanställning Verksamhetsbidrag VT17-HT18

Idrottsföreningar VT 18 HT18 VT 19 HT 19 VT 20 ansökt VT 20 beviljat HT 20 ansökt HT 20 beviljat VT 21 ansökt VT 21 beviljat HT 21 beviljat VT 22 beviljat
BK Rolling Stones 1266 1720 1 323 1 487 915 1 323 1 071 1487 788 1323 1294 1061
Bowlingklubben Tranan 5492 5100 5 184 6 296 3 924 5 184 0 6296 0 5184 5248 2666
Ekedalens SK 7251 4424 9 372 4 353 8 044 9 372 4 500 4500 0 9372 5094 8335
Folkabo IK 2549 1587 481 481 675 675 2 231 2231 1740 2293
Fröjereds IF Fotboll 7199 6816 10 736 9 036 8 486 10 736 5 488 9036 14 500 35342 34289 28763
Fröjereds IF Innebandy 26580 26710 24 606 27 034 20 440 24 606 19 357 27034
Hökensås UR 694 1100 2 030 942 1 315 2 030 0 942 2 417 2417 1065 2703
IF HVT -81 12655 17036 17 399 14 962 11 495 17 399 10 538 14962 9 047 17399 13811 14595
IFK Tidaholm 17045 14700 21 415 12 755 24 544 24 544 16 166 16166 22 850 22850 15768 21084
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 2626 2390 2 360 2 123 1 926 2 360 4 539 4539 4 614 4614 8244 5575
Tidaholm Falk Basketklubb 924 1 167 1167 0 2351 3822 3468
Tidaholms GIF 32037 19347 27 148 16 247 25 562 27 148 17 397 17397 24 967 27148 18921 21603
Tidaholms Gymnastiksällskap 18848 14217 16 125 16 223 15 073 16 125 13 273 16223 12 330 16125 16246 19686
Tidaholms Hockeyförening 10269 17244 11 514 20 582 15 246 15 246 14 788 20582 7 414 11514 18434 13741
Tidaholms Motorklubb 1 122 1 122 1 316 1316 786 475
Tidaholms Simsällskap 1541 1251 1 674 1 217 1 563 1 674 609 1217 366 1674 1488 1725
Tidaholms SOK Sisu 4222 2912 2 768 1 948 2 496 2 768 2 768 2768 3 227 3227 2465 2689
Tidaholms Tennisklubb 10672 8916 10 755 8 862 10 461 10 755 9 806 9806 11 189 11189 9790 12700
Tidaholmsbygdens Hästklubb 26678 19353 22 618 21 854 27 813 27 813 22 593 22593 25 937 25937 23978 27695
Tifa bc 9301 6683 7 062 7 010 5 016 7 062 5 806 7010 7062
Tärnan Tidaholms Sportfiskeklubb 204 368
SUMMA 196925 171506 194 089 172 931 185 922 208 672 151 857 185716 141 877 206959 182687 191225

Övriga föreningar VT 18 HT 18 VT 19 HT 19 VT 20 ansökt VT 20 beviljat
Equmenia Scout Tidaholm (fd SMU Tidaholm) 1113 611 837 405 505 837 323 405 400 0
Fröjereds SMU 1101 1184 993 1 075 728 993 608 1075 0 993 852 699
Pingstkyrkan 454 441 356 282 109 356 0 282 183 138
Tidaholms Scoutkår 2159 1604 2 264 1 600 1 311 2 264 1122 1600 0 2264 1718 1887
SUMMA 4827 3840 4 450 3 362 2 653 4 450 2 053 3362 0 3257 3153 2724

SUMMA 201752 175346 198 539 176 293 188 575 213 122 153 910 189078 141 877 210216 185840 193949
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

460 Kultur och fritid Biblioteksverksamhet BIBLIOTEKARIE 01-sep-22 1 Tillsvidare

460 Kultur och fritid Turistbyrån TURISTASS. 14-sep-22 3 Vikariat
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 90 Inkomna skrivelser och beslut 
KFN 2022/1 

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

och beslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

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

beslut till handlingarna. 

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

2022-10-20. 
 Kommunstyrelsens beslut § 164/2022 ”Beslut om dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen”, 2022-10-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 155/2022 ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-12. 
 Skrivelse från Folkbildningsrådet angående foldern Fakta om folkbildningen 2022, 2022-10-

04. 

81



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/1 

2022-10-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 164/2022 ”Beslut om dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen”, 2022-10-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 155/2022 ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – augusti år 2022”, 2022-10-12. 
 Skrivelse från Folkbildningsrådet angående foldern Fakta om folkbildningen 2022, 2022-10-

04. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 164 Beslut om dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen 
KS 2022/310 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 
2016/679, är kommunstyrelsen därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
Tidaholms kommun och har tillfälligtvis, i väntan på annan lösning, fungerat som dataskyddsombud. 
Detta är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera uppdraget 
med rollen som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud.  

För att korta ner tiden på den tillfälliga, och mindre lämpliga, lösningen med kommunjuristen som 
dataskyddsombud bör kommunstyrelsen hantera ärendet trots att arbetsutskottet inte har berett 
det.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
o utse XX till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

  

83



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-10-12 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om dataskyddsombud kommunstyrelsen”, kanslichef Jenny 

Beckman, 2022-10-04. 
 Kommunstyrelsens beslut § 170/2022 ”Beslut om nytt dataskyddsombud”, 2022-09-02 (KS 

202/168) 

Sändlista 
Elinor Stenberg 
Mats Herling 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen, 2022-10-12 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 155 Beslut om delårsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – augusti år 2022 
KS 2022/250 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2022. 
• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa 

rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning är kommuner skyldiga att upprätta 
en årsredovisning samt en delårsrapport för varje räkenskapsår. 

Delårsrapporten för Tidaholms kommun är upprättad. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över 
att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska 
genomföra resultat- och måluppföljning.  

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sin verksamhet inom den 
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden ansvarar för att ha beredskap för 
kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att åtgärdsplaner ska begäras in från samtliga 
nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet.  

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar 
en budget i balans för helåret 2022 i sina respektive delårsrapporter medan 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden prognostiserar underskott. 

Samhällsbyggnadsnämndens underskott mot budget hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159. 
Social- och omvårdnadsnämnden har antagit en åtgärdsplan vars planerade åtgärder minskar 
nämndens underskott utan att hantera hela underskottet.  

Nämndernas möjligheter att påverka underskotten är begränsad då det endast återstår ett par 
månader på år 2022. 

Budgeten för Tidaholms kommun år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor vilket 
motsvarar 2,2 procent av skatter och bidrag. Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 
46,7 miljoner kronor vilket är ett överskott mot budget på 27,8 miljoner kronor. Det 
prognostiserade resultatet motsvarar 5,3 procent av skatter och bidrag vilket innebär att 
kommunen uppnår resultatmålet år 2022.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-10-12 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att resultatet kommer att minska kommunens 
lånebehov de kommande åren vilket ökar graden av finansiering med eget kapital. Både lånebehov 
och räntor förväntas stiga de kommande åren. En ökad egenfinansiering har positiv effekt på 
finansiella kostnader.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

upprättad delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2022. 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till nämnderna att, i samband 

med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i 
balans. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – 

augusti år 2022”, controller Anna Johansson, 2022-09-07. 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022 - Tidaholms kommun”, 2022-09-30. 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022, Barn- och utbildningsnämnd”, 2022-09-22. 
 Rapport ” Delårsrapport augusti 2022  Social- och omvårdnadsnämnden”, 2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-augusti 2022”, 

2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari – augusti år 

2022”, 2022-09-16.  
 Rapport ”Delårsrapport januari–augusti 2022 – Jävsnämnden”, 2022-09-02. 
 Rapport "Delårsrapport augusti 2022 – Kommunstyrelsen", 2022-09-19. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Tue, 4 Oct 2022 15:43:13 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Fakta om folkbildningen 2022

 
 

Från: Folkbildningsrådet <info@folkbildningsradet.se> 
Skickat: den 4 oktober 2022 13:58
Till: Info-utskick <info-utskick@folkbildningsradet.se>
Ämne: Fakta om folkbildningen 2022 
 
Till 
Kommuner och Regioner 

En översiktsbild av folkbildningen 
Folkbildningen är viktig för demokratin och bygger på att människor möts för att lära och utvecklas 

tillsammans. Folkbildningen ger möjligheter till såväl utbildning som kultur och social samvaro. När vi nu 

lämnar pandemiåren bakom oss öppnar studieförbund och folkhögskolor för såväl fysiska som digitala 

möten i hela landet.  

—      631 600 människor samlades förra året i studieförbundens studiecirklar och annan 

folkbildningsverksamhet, samt i folkhögskolans långa kurser. 

—      85 600 studiecirklar anordnades av Sveriges 10 studieförbund. 

—      57 900 unika deltagare gick en lång kurs på en av landets 155 folkhögskolor. 

I Folkbildningsrådets folder Fakta om folkbildningen 2022 har vi sammanställt mer information och 

lättillgänglig statistik om folkbildningen i Sverige. Vi skickar gärna ut fler exemplar av foldern 

kostnadsfritt. Beställ via e-post till info@folkbildningsradet.se. 

 

Med vänlig hälsning 
 

–  

Rebecka Svensén 
Enhetschef, kommunikation och kunskapsutveckling 
Folkbildningsrådet 
  
T  08-412 48 07   |   M  070-588 61 99   |   folkbildningsradet.se 
Box 38074   |   100 64 Stockholm   |   Besök: Ringvägen 100 
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När du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter. Mer om hur dina personuppgifter 
behandlas hittar du på folkbildningsradet.se/personuppgifter 
 
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 91 Kurser och konferenser 
KFN 2022/4 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om aktuella kurser och 

konferenser. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

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

aktuella kurser och konferenser. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-

10-20. 
 Inbjudan till - Pep Forum 2022 - Alla barn har rätt till en god hälsa 2022-11-16. 
 Inbjudan till - Nationell samling för delaktighet - Kultur och fritid för alla 2022-11-30-12-

01. 
 Inbjudan till - Nationell samling för delaktighet 2022-11-30-12-01. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/4 

2022-10-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Pep Forum 2022 - Alla barn har rätt till en god hälsa 2022-11-16. 
 Inbjudan till - Nationell samling för delaktighet - Kultur och fritid för alla 2022-11-30-12-

01. 
 Inbjudan till - Nationell samling för delaktighet 2022-11-30-12-01. 
 Inbjudan till - Regional konferens mänskliga rättigheter 2022-12-08. 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Tue, 18 Oct 2022 10:23:25 +0200
To:                                      Tidaholms kommun Bunkontoret; Tidaholms kommun Socialförvaltningen; 
Kultur och fritid
Subject:                             VB: Påminnelse : Pep Forum 2022 - Alla barn har rätt till en god hälsa

 
 

Från: Generation Pep <info@generationpep.se> 
Skickat: den 17 oktober 2022 16:03
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Påminnelse : Pep Forum 2022 - Alla barn har rätt till en god hälsa 
 

  

Webbversio

n  
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Varmt välkomna till Pep Forum 2022 
Pep Forum 2022 kommer att ta avstamp i årets Pep-rapport. Programmet kommer ha 

fokus på den psykiska hälsan och dess friskfaktorer. Hur kan vi skapa bättre förutsättningar 

för alla barn och ungas hälsa? Vilka goda exempels kan vi inspireras av? Hur inkluderar vi 
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barnens perspektiv i de vuxnas arbete och hur tar vi tillsammans ett gemensamt ansvar 

framåt? 

Programmet kommer bjuda på flera spännande talare som kommer bidra med kunskap och 

inspiration. Gå in på anmälningslänken nedan för att läsa mer. Programmet och mer 

information om talare kommer att uppdateras löpande under hösten på anmälningssidan. 

Årets Pep Forum kommer ske i hybridform där det både finns möjlighet att delta fysiskt på 

plats eller att delta digitalt. Förra året var vi runt 1200 personer och vi hoppas att vi når ut 

till ännu fler med de viktiga frågor vi kommer lyfta under årets Pep Forum!   

Evenemanget är kostnadsfritt och det är fritt att sprida inbjudan till kollegor och vänner. 

Vi hoppas att vi ses den 16 november!  

Pep Forum 2022 sker i närvaro av DD.KK.HH. Kronprinsessparet. 

  

 

16  

NOVEMBER  

DELTA FYSISKT 

 

DELTA DIGITALT 

Anmäl dig här! 
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Här anmäler ni er till att antingen delta digitalt eller fysiskt på Pep 

Forum 2022.  

Obs! Det kommer att finnas plats för 400 deltagare fysiskt, först till 

kvarn gäller.  

Om ni anmäler er till att delta digitalt kommer ni inte ha möjlighet att 

delta fysiskt, och vice versa. 

 

Praktisk information 
Dörrarna öppnar kl. 12:30 för mingel och nätverkande för de som deltar fysiskt. 

Programmet startar kl. 14:00 och pågår till 16:30. Fysiskt deltagande sker på Clarion Sign 

Hotel i Stockholm och digitalt deltagande via länk som skickas ut innan evenemanget. 

Obs! Det kommer att finnas plats för 400 deltagare fysiskt, först till kvarn gäller.  

Vid eventuella ändringar i restiktioner kommer vi att anpassa oss och meddela er.  
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E-mail: info@generationpep.se | Webb: 

www.generationpep.se  

Detta mail skickades till tidaholms.kommun@tidaholm.se. 

Nej tack, skicka mig inga fler mail från Generation Pep. 

 

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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Nationell samling för delaktighet:  
Internationella  
funktionshindersdagen 2022 

 

 

 

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den 

internationella funktionshinderdagen 2022 genom att bjuda in till en digital 

konferens, som vi valt att kalla Nationell samling för delaktighet. Under två 

fullspäckade dagar kommer vi dela med oss av metoder och kunskap på hur 

arbetet kan bedrivas samt visa på goda exempel på kommunalt och regionalt 

funktionshinderpolitiskt arbete. Under dagarna fokuserar vi på fem olika 

fokusområden, varav ett är: 

Kultur och fritid för alla 

Rätten att delta i kultur och fritidslivet, både som utövare och åskådare, är en 

viktig del i förbättrade levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. 

Här får vi kunskap om hur vi kan skapa tillgänglig och inkluderande kultur 

genom systematiskt arbete och aktiv involvering av de människor som 

verksamheterna är till för. 

Dagarna riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. 

Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.  

Vår förhoppning är att konferensen ska ge dig verktyg och inspiration i ditt 

fortsatta arbete. Varmt välkommen att ta del av dagarna i sin helhet eller av 

de fokusområden du är särskilt intresserad av! 

Tid: 30 november och 1 december 

Plats: Konferensen sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i 

förväg 

Anmälan: anmälan är kostnadsfri och öppen för alla. Anmälan görs via 

Länsstyrelsens webbplats 
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1 december 12.50-14.05 

Kultur och fritid för alla 

12.50 

Välkommen till fokusområdet ”Kultur och fritid för alla”! 
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer 
 

12.55 

Aktiv fritid! MFD: presenterar en kartläggning och sitt stödmaterial för lokalt 
arbete 
Brita Törnell, utredare, Myndigheten för delaktighet 

 

13.25 

Paus 
 

13.35 

Goda exempel från Höganäs kommun: Hur aktiv involvering kan utveckla 
fritidsutbudet  
Anna Pihlqvist, tillgänglighetssamordnare, Höganäs kommun 
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Nationell samling för delaktighet:  
Internationella  
funktionshindersdagen 2022 

 

 

 

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den 

internationella funktionshinderdagen 2022 genom att bjuda in till en digital 

konferens, som vi valt att kalla Nationell samling för delaktighet. Under två 

fullspäckade dagar kommer vi dela med oss av metoder och kunskap på hur 

arbetet kan bedrivas samt visa på goda exempel på kommunalt och regionalt 

funktionshinderpolitiskt arbete.   

Dagarna innehåller fem fokusområden: 

- Styrning och ledning – från vision till praktik 
- Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen 
- Outnyttjad kompetens - hur ökar vi delaktigheten på 

arbetsmarknaden  
- Kultur och fritid för alla 
- Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning 

Dagarna riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. 

Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.  

Vår förhoppning är att konferensen ska ge dig verktyg och inspiration i ditt 

fortsatta arbete. Varmt välkommen att ta del av dagarna i sin helhet eller av 

de fokusområden du är särskilt intresserad av! 

Tid: 30 november och 1 december 

Plats: Konferensen sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i 

förväg 

Anmälan: anmälan är kostnadsfri och öppen för alla. Anmälan görs via 

Länsstyrelsens webbplats 
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Fem fokusområden för ökad delaktighet 

 

30 november 8.30-10.00 

Inledning 
 

30 november 10.00-15.00 

Styrning och ledning – från vision till praktik 
För att skapa full delaktighet och jämlika levnadsvillkor krävs ett tvärsektoriellt arbete som inbegriper 

hela kommunen och regionens verksamhet. Idag finns ett antal goda exempel på aktörer som gjort just 

detta. Och i detta pass får ni möjlighet att lyssna till deras erfarenheter och reflektioner. Vi får 

dessutom möjlighet att ta del av stödmaterial för arbetet. 

 

1 december 8.30-10.05 

Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen 
För många personer med funktionsnedsättning är den fysiska miljön avgörande för möjligheten att 

kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att kunna delta i samhället. Här får vi kunskap om hur 

universell utformning kan användas för att skapa generella lösningar som fungerar för fler och som 

minskar behovet av individuella lösningar och kostsamma åtgärder i efterhand. 

 

1 december 10.20-11.40 

Outnyttjad kompetens - hur ökar vi delaktigheten på arbetsmarknaden  
Offentlig sektor är i stort behov av arbetskraft och den demografiska utvecklingen kommer ställa allt 

högre krav på kompetensförsörjning framöver. Samtidigt står många personer med 

funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi bättre använda den outnyttjade 

kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning?  

 

1 december 12.50-14.05 

Kultur och fritid för alla 
Rätten att delta i kultur och fritidslivet, både som utövare och åskådare, är en viktig del i förbättrade 

levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Här får vi kunskap om hur vi kan skapa 

tillgänglig och inkluderande kultur genom systematiskt arbete och aktiv involvering av de människor 

som verksamheterna är till för. 

 

1 december 14.15-15.30 

Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning 
Personer med funktionsnedsättning blir utsatta för våld av närstående i högre utsträckning än andra. 
Våldet som riktas mot personer med funktionsnedsättning liknar det våld som andra utsätts för, men 
ställer samtidigt andra krav på det upptäckande och förebyggande arbetet. Här får vi kunskap om 
förekomsten av våld och hur våldet mot personer med funktionsnedsättning kan motverkas.  
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30 november 8.30-10.00 

Inledning 

8.30-8.40 

Välkommen till Nationell samling för delaktighet! 
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer 

 

8.40-9.05 

Öppningssamtal – internationella funktionshindersdagen 2022: Vad bör vi fira och 

vart vill vi komma framöver? 

Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet 
Anna Thomsson, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner 
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige 
Anneli Bergholm Söder, länsråd, Länsstyrelsen Gotland 
 

9.05-9.15 

Möjligheter till stöd i kommunalt och regionalt arbete från Länsstyrelserna och 

Myndigheten för delaktighet 
Mille Salomaa Lindström, utredare, Myndigheten för delaktighet 
Linnéa Björk, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Erik Lindqvist, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 

9.15-9.25 

Paus 
 

9.25-9.40 

Nytt i funktionshinderspolitiken 2022 
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet 
 

9.40-10.00 

En oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av 

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Institutet för mänskliga rättigheter 
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30 november 10.00-15.00 

Styrning och ledning – från vision till praktik 

10.00-10.05 

Välkommen till fokusområdet ”Styrning och ledning – från vision till praktik”!  
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer 

 

10.05-10.25 

Från konvention till lokal funktionshinderspolitik 
Pedro Landfors, Myndigheten för delaktighet 
 

10.25-10.40 

Hur ska alla perspektiv få plats? 
Pedro Landfors och Emmy Bornemark, Myndigheten för delaktighet 

 

10.40-10.50 

Paus 
 

10.50-11.05 

Strategier och styrdokument - hur strategier och styrdokument har sett ut och 

rörelsen mot att flera perspektiv integreras 
Mille Salomaa Lindström, Myndigheten för delaktighet 
 

11.05-11.20 

Ett kommunalt perspektiv på tvärfrågor 
Camilla Larsson, Örnsköldsviks kommun 
 

11.20-11.30 

Civilsamhällets roll i arbetet med ledning och styrning 
Emmy Bornemark, Myndigheten för delaktighet 
 

11.30-12.45 

Lunchpaus 
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30 november 10.00-15.00 

Styrning och ledning – från vision till praktik 

12.45-13.10 

Att jobba systematiskt med funktionshindersfrågor i en kommun – lärande 

exempel från Sundbyberg 
Karin Gagner, Sundbybergs stad 
 

13.10-13.30 

Att jobba systematiskt med funktionshindersfrågor i en kommun – lärande 

exempel från Örnsköldsvik 
Erika Nordin, Örnsköldsviks kommun 
 

13.30-13.50 

Att jobba systematiskt med funktionshindersfrågor i en kommun – lärande 

exempel från Vänersborg 
Erika Johansson, Vänersborgs kommun 
 

13.50-14.00 

Paus 
 

14.00-14.40 

Panelsamtal - erfarenheter och tips från kommunalt arbete med styrning och 

ledning av funktionshinderspolitiken 
Karin Gagner, Sundbybergs stad 
Erika Nordin, Örnskoldsviks kommun 
Erika Johansson, Vänersborgs kommun 
 

14.40-14.50 

Från vision till praktik – metodstöd från Myndigheten för delaktighet 
Mille Salomaa Lindström, Myndigheten för delaktighet 
 

14.50-15.00 

Summering och avslut av dag 1 
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1 december 8.30-10.05 

Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen  

8.30-8.40 

Välkommen till fokusområdet ”Universell utformning i 

samhällsbyggnadsprocessen”! 
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer 
 

8.40-9.10 

Vad är universell utformning och varför är det viktigt? 
Lilian Müller, industridoktorand Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska 
Högskola LTH samt tillgänglighetsrådgivare Lunds kommun 
 

9.10 -9.20 

Paus 
 

9.20 9.45 

Hinder och möjligheter för universell utformning i fysisk utformning - ett 

arkitektperspektiv 
White arkitekter 
 

9.45 -10.05 

Nycklar för ett långsiktigt och effektivt arbete för universell utformning och 

tillgänglighet i hela kommunen 
Lena Mellbladh, Tillgänglighetskonsulent, Borås Stad 
Herawati I. Nowak, Funktionshinderkonsulent, Borås Stad 
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1 december 10.20-11.40 

Outnyttjad kompetens - hur ökar vi delaktigheten på 
arbetsmarknaden?  

10.20-10.25 

Välkommen till fokusområdet ”Ökad delaktighet på arbetsmarknaden”! 
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer 
 

10.25-10.50 

Ökad delaktighet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 
Bojan Brstina, verksamhetsledare, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd 

 

10.50-11.00 

Paus 
 

11.00-11.40 

Goda exempel från Gävle kommun: erfarenheter av satsningarna ”Använd 
kompetensen” och ”Rekrytera bredare” 
Kristina Netzén, HR-strateg, Gävle kommun 
Therese Eriksson, projektledare Använd kompetensen rätt, Gävle kommun 

 

11.40-12.50 

Lunchpaus 
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1 december 12.50-14.05 

Kultur och fritid för alla 

 

12.50-12.55 

Välkommen till fokusområdet ”Kultur och fritid för alla”! 
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer 
 

12.55-13.25 

Aktiv fritid! MFD: presenterar en kartläggning och sitt stödmaterial för lokalt 
arbete 
Brita Törnell, utredare, Myndigheten för delaktighet 

 

13.25-13.35 

Paus 
 

13.35-14.05 

Goda exempel från Höganäs kommun: Hur aktiv involvering kan utveckla 
fritidsutbudet  
Anna Pihlqvist, tillgänglighetssamordnare, Höganäs kommun 
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1 december 14.15-15.30 

Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning 

 

14.15-14.20 

Välkommen till fokusområdet ”Motverka våld mot personer med 

funktionsnedsättning”! 
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, moderatorer 
 

14.20-14.40 

Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning  
Maria Melin, programsamordnare med ansvar för våldsfrågor, Myndigheten för delaktighet 

 

14.40-15.00 

Arbeta hälsofrämjande med VIP, ett utbildningsprogram för unga och vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättning 
Evelina Boussard, VIP-ledare och utbildare, Eskilstuna kommun 
 

15.00-15.20 

Ett gott exempel på aktörssamverkan: Riva hinder för ett liv fritt från våld 
Maria Stefansson, hälsoutvecklare våld i nära relationer, Region Västerbotten 
 

15.20-15.30 

Summering och avslut av Nationell samling för delaktighet 2022 
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Regional konferens mänskliga rättigheter  

Göteborg 8 december 2022 

Välkommen till en konferens med fokus på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan utföras inom 

offentlig verksamhet. Detta är en av fyra konferenser som anordnas i samverkan mellan Uppsala  

universitet, SKR och länsstyrelserna.  

Datum: 8 december 2022 

Tid: 10:00 - 16:00 (registrering och fika från kl. 09:00) 

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg  

Länk till anmälan 

Sista anmälningsdag är 2 december. Konferensen är kostnadsfri.  

Program 

10.00 Inledning med representant för Länsstyrelsen Västra Götaland samt kommun/
regionrepresentant  

 

10.15 Sveriges nya myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter, presenterar sig 

Hur arbetar den nya myndigheten och vad innebär det för kommuner och regioner och deras 
verksamheter?  

 

11.00 Paus 

 

11.15 Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden i det lokala och regionala 
Sverige 

Den statliga värdegrunden omfattar principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsikts-
bildning, respekt samt effektivitet och service.  Tillsammans utgör de gemensamma  
principer för en god förvaltning. Det är dock inte endast statliga aktörer som omfattas av 
ovan nämnda principer, utan de är i lika hög grad bindande för offentliga aktörer inom lokal 
och regional verksamhet.  

Föreläsningen behandlar den statliga värdegrundens sex principer, dess ursprung samt på 
vilket sätt som de är bindande även för lokala och regionala aktörer. Föreläsningen  
behandlar även relationen mellan värdegrunden och de mänskliga rättigheterna.  

Olof Wilske, lektor i konstitutionell rätt Uppsala universitet 
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Regional konferens mänskliga rättigheter  

Göteborg 8 december 2022 

Forts. program 
 

Lunch 12.00  

 

13.00 Demokratiläget i Västra Götalands län 

I regeringens demokratistrategi identifieras tre utmaningar: demokratiskt utanförskap,  

antidemokratiska krafter och ett hotat demokratiskt samtal. Hur ser statusen ut för demokratin i 

Västra Götaland i slutet av 2022? Vilka utmaningar står vi för idag och vad behöver vi göra 

framåt för att främja demokratin, förankra demokratin och försvara demokratin för alla?  

Länsstyrelsen Västra Götaland har under hösten kartlagt arbetet med mänskliga rättigheter och 

demokrati i länet. Under passet kommer vi att lyfta de utmaningar och möjligheter som finns i 

arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati i Västra Götaland.  

Timmy Jensen, utvecklare Länsstyrelsen Västra Götaland och Carolina Martinsson, utvecklare 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

 

13.45 SKR:s arbete med mänskliga rättigheter samt lärande exempel från Borås och 

Västra Götalandsregionen  

Den lokala och regionala nivån är av avgörande betydelse för människors tillgång till sina 

mänskliga rättigheter. Sedan 2014 har SKR en överenskommelse med regeringen om att stötta 

kommuner och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter, framförallt genom implementering 

av MR i ordinarie processer för styrning och ledning.  

SKR berättar om kommuner och regioners roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna 

och delar med sig av verktyg, resultat och erfarenheter från arbetet inom MR-

överenskommelsen. Borås stad medverkar och berättar om det verksamhetsövergripande arbete 

med mänskliga rättigheter som bedrivs i kommunen, samt om erfarenheter från SKR:s  

plattformsnätverk där Borås fokuserar på de rättighetskonflikter som kan uppstå i det praktiska 

arbetet och hur dessa kan hanteras. Vi får även ta del av hur Västra Götalandsregionen  

organiserat sitt arbete med social hållbarhet, mänskliga rättigheter och Agenda 2030 samt några 

konkreta exempel på dess genomslag i verksamheten. 

Björn Kullander och Cecilia Ramqvist, SKR, Emma Lingefelt, mänskliga rättighetsstrateg 

Borås stad samt Emma Broberg, regionutvecklare Västra Götalandsregionen  
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Regional konferens mänskliga rättigheter  

Göteborg 8 december 2022 

Forts. program 
 

14.30 Kaffepaus 

 

15.00 Mänskliga rättigheter: Vägen framåt (Workshop) 

Länsstyrelserna, SKR och Uppsala universitet har sedan 2014 haft regeringsuppdrag och  

överenskommelser som grundar sig i en nationell strategi som syftar till att säkerställa full  

respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.  

I ett workshopformat tar vi utgångspunkt i det arbete som har genomförts på lokal, regional och 

statlig nivå och blickar framåt:  

• Vilka utmaningar har aktörer på lokal, regional och statlig nivå kunnat bemöta och vilka 

utmaningar kvarstår?  

• Vilka behov för samordning och kompetensinsatser finns det på kort och lång sikt? 

 

15.45 Avrundning 

 

16.00 Avslut 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 92 Information 
KFN 2022/3 

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

handlingarna. 

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

Fritidsenheten 

 Rosenbergs ishall öppnade 20 oktober efter renovering och planering av invigning pågår. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att investeringen kommer att innebära stora 
energieffektiviseringar. 

 Fröjereds IF kommer att delas i två föreningar där Fröjereds Innebandy blir en egen 
förening. 

 Bokning för säsongen 2023 på Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad genomförs 27 
oktober för föreningar och kommunala verksamheter. 
 

Kultur- och biblioteksenheten 

 Ett antal åtgärder har vidtagits och planerats med anledning av att miljön kring den öppna 
ungdomsverksamheten har upplevts som stökig och otrygg. 

 Folkhälsorådet har beviljat 110 000 kr i folkhälsomedel till projekt för att motverka 
psykisk ohälsa som den öppna ungdomsverksamheten kommer att samordna. 

 Förberedelser inför Julstämning på Turbinhusön 3 december pågår. Samma dag planeras 
julmarknad på den öppna ungdomsverksamheten samt extra öppet på biblioteket med 
julläsningstips. 

 Tidaholms bibliotek står som värd för Bibliotek Mellansjö-dagen den 17 november. 

Besöksenheten 

 Iordningställande av museets basutställning pågår. 
 Ljuddämpning kommer att sättas upp i Barnens hus under vecka 47. 

Folkhälsa 

 Programmet för Tillsammansveckorna 2022 finns på tidaholm.se. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-10-27 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förvaltningen 

 Förvaltningen har blivit godkänd vid årets miljörevision och har erhållit miljödiplom enligt 
Svensk Miljöbas.  

 Informationsträffen som Tidaholms Energi AB bjöd in till den 24 oktober där de gav tips 
och idéer till föreningar hur de kan minska sin energiförbrukning var välbesökt. 

Nämndens deltagande i styrelser 

 Bengt Karlsson (S) deltog på informationsträffen som Tidaholms Energi AB arrangerade 
24 oktober. 

 Bengt Karlsson (S), Per-Erik Vrang (M), kultur- och fritidschefen samt enhetschefen för 
Fritid deltog på kommunträffen som RF-SISU Västra Götaland arrangerade 25 oktober. 

 Inbjudan till delregional kulturpolitisk dialog för kommunerna i Skaraborg 7 december har 
inkommit. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-20. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/3 

2022-10-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Information 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens deltagande i styrelser. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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