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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/112 

§ 81 Beslut om val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att upphäva 
kultur- och fritidsnämndens beslut § 2/2019, § 56/2020 samt § 86/2021 
om val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att följande 
ska väljas till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 
2021-11-09 till 2022-12-31: 
 
Ledamöter: 
Anneli Sandstedt (C), ordförande 
Bengt Karlsson (S), vice ordförande 
Michelle Hjerp Holmén (S) 
 
Ersättare: 
Per-Erik Vrang (M) 
Lisa Öhgren (S) 
Lars-Ove Larsson (V) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Bengt Karlsson (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med 2021-10-
25. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att utse Anneli Sandstedt (C) till ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-10-25 till 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att utse Bengt Karlsson (S) till vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-10-25 till 2022-12-
31. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska därmed förrätta val till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2021-11-09--2022-12-31. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att upphäva 

kultur- och fritidsnämndens beslut § 2/2019, § 56/2020 samt § 86/2021 
om val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att följande 
ska väljas till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 
2021-11-09 till 2022-12-31: 
 
Ledamöter: 
Anneli Sandstedt (C), ordförande 
Bengt Karlsson (S), vice ordförande 
Michelle Hjerp Holmén (S) 
 
Ersättare: 
Per-Erik Vrang (M) 
Lisa Öhgren (S) 
Lars-Ove Larsson (V) 

 
Beslutsunderlag 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-01 
 
Ärendenummer 
2021/102 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari-oktober år 2021 
 
Ärendet 
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-oktober år 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-

oktober år 2021. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2021 ”Beslut om 

månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-
oktober år 2021”, 2021-10-26. 

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

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller 
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i 
förhållande till nämndens budget. 
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har 
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive 
rapport. 
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2 Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har delvis genomförts enligt plan när det varit möjligt 
och enligt de allmänna råd och restriktioner som funnits med anledning av covid-19-
pandemin. De beslutade anpassningsåtgärderna för 2021 var beroende av ombyggnationer 
av huset på Vulcanön och bibliotekshuset. Den öppna ungdomsverksamheten har nu öppnat 
i anpassade lokaler i bibliotekshuset och Barnens hus har flyttat till huset på Vulcanön och 
kommer att öppna under vintern. Under sommaren har många barn och unga kunnat 
erbjudas sommarlovsaktiviteter i Bruksvilleparken och på Turbinhusön. 
Året inleddes med flera sjukskrivningar och flera i personalen som har behövt vara hemma 
med symptom. 
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En stor del av 
nämndens budget är intäktsfinansierad och detta har påverkat både ekonomi och 
verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden haft möjlighet att vidta åtgärder fullt ut. 
Orsaken är främst covid-19-pandemin och möjligheten för ett säkert öppnande. 
Investeringsplanen är i nivå med budgeten. 
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3 Verksamhet 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter  

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter 
enligt reglementet som fastställdes 1998-06-15 och reviderades senast 2018-10-29. 
Nämnden har även ansvar för uppgifter inom folkhälso-, kultur-, fritids- och turismområdet. 
Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende 
de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens 
verksamhetsområde. 

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

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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:  

• Fördela bidrag till studieförbund och föreningar inom kultur- och fritidsområdet 

• Idrottshallar och anläggningar 

• Inomhusbad 

• Vandringsleder 

• Fiskevårdsfrågor 

• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar 

• Ungdomscafé 

• Besluta om stipendier inom nämndens verksamhetsområde 

• Folkbibliotek 

• Teaterbiografen 

• Museum 

• Barnens hus-verksamheten 

• Främjande av besöksnäringen 

• Konsthall och övrig verksamhet på Turbinhusön samt Bruksvilleparken 

• Allmänkultur 

• Kommunens konstsamling 

• Handlägga och vara delaktig i konstnärlig utsmyckning av byggnader och offentliga 
platser 

• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen 

• Stödjande av lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet 

• Leda och ha samordningsansvar för kommunens folkhälsoarbete 

• Budget- och skuldrådgivning 

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

3.1 Viktiga händelser 

Inom Kulturenheten har, med anledning av covid-19-pandemin, en mängd åtgärder fått 
vidtas och arrangemang har fått ställas in, såsom filmserien, påskmarknad och 
nationaldagsfirandet. I viss mån har några aktiviteter ersatts med digitala alternativ. 
Uthyrning i Bibliotekssalen och biovisning på Saga, som varit vilande, har nu återupptagits. 
Med anledning av covid-19-pandemin har besöksantalet under våren varit begränsat för den 
öppna ungdomsverksamheten och biblioteket och vissa dagar har man fått stänga helt. 
Biblioteket har fortsatt att erbjuda alternativ service i form av hemleverans av böcker, 
bokpåsar som kan hämtas utanför biblioteket, digital läsecirkel och en digital lösning för 8-
årsboken. I bibliotekshuset har ombyggnation för den öppna ungdomsverksamheten nu 
färdigställts och verksamheten öppnat med många besökare. Smittsäkra 
sommarlovsaktiviteter och sommarkollo har genomförts. Biblioteket fortsätter sitt samarbete 
med Skövde bibliotek inom ramen för "Stärkta bibliotek". 

 
Fritidsenheten höll samtliga idrottshallar stängda i enlighet med regeringens beslut om att 
hålla ej nödvändiga verksamheter stängda till den 25 januari. Därefter var hallarna 
bokningsbara för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Några matcharrangemang 
eller tävlingar har ej varit möjliga under våren med anledning av rådande restriktioner. Ett 
nytt boknings- och bidragssystem är infört och föreningarna har fått utbildning i systemet. 
Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad öppnade för säsongen med restriktioner med 
anledning av covid-19-pandemin. I juli kunde restriktionerna lyftas. Badhuset har sedan 
årsskiftet hållit stängt för allmänheten, men har nu öppnat igen. Skolorna har kunnat fortsätta 
med skolsim där extra resurser lagts. Stort fokus har lagts på arbetsmiljön för personalen och 
att simundervisningen kunnat ske på ett smittsäkert sätt. Både sommarsimskola och 
idrottsskola kunde genomföras med gott resultat och under smittsäkra former. 

 
För besöksenheten med Tidaholms museum, turistbyrån och Barnens hus har ombyggnation 
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av Vulcanen pågått under första halvåret. Första etappen har slutbesiktigats och kunnat tas i 
bruk. Under april månad flyttade Barnens hus-verksamheten från Samrealskolan och till 
Tidaholms museum på Vulcanön. Under hela året har turistverksamheten kunnat bedrivas i 
digital form. Från 26 april öppnade Turistbyrån upp för fysiska besök i bibliotekshuset på 
grund av att restriktionerna gällande icke nödvändiga verksamheter hävdes. Under 
sommaren fanns turistbyrån två dagar i veckan på Turbinhusön. Arbete och planering pågår 
för att kunna öppna Vulcanen för besökare under vintern. 
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4 Ekonomi 

En stor del av kultur- och fritidsnämndens budget är intäktsfinansierad. Under 2021 har 
nämndens verksamheter inte kunnat hålla öppet i normal utsträckning för allmänheten. 
Nämndens lokaler har heller inte kunnat hyras ut i normal omfattning. Sammantaget 
påverkar detta både ekonomi och verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden haft 
möjlighet att vidta åtgärder fullt ut. 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 

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

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

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

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

4.2 Redovisning 

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är ett underskott mot budget 0,5 miljoner 
kronor. Avvikelsen motsvarar 1,4 procent av nämndens budgetram för år 2021. 

Det beräknade underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin. 

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (september 2021). 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

x 34,5 34,5 34,5 35 x x 35 35 35   

Budgetr
am 

 34,5 34,5 34,5 34,5   34,5 34,5 34,5   

Avvikels
e (mnkr) 

 0,0 0,0 0,0 -0,5   -0,5 -0,5 -0,5   

Avvikels
e (%) 

0 0 0 0 -1,4 0 0 -1,4 -1,4 -1,4 0 0 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 5 739 7 739 -2 000 6 847 

Verksamhetens kostnader -40 717 -42 217 1 500 -40 371 

- varav personalkostnader  -21 676 21 676 -19 534 

13



 

 

9 

Verksamhetens nettokostnader -34 978 -34 478 -500 -33 524 

Budgetram 34 478 34 478 0 33 210 

Nämndens avvikelse -500 0 -500 -314 

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

• Verksamhetsflytt av Barnens hus och samordning av besöksverksamheter i 
Vulcanen. 

• Verksamhetsflytt av öppen ungdomsverksamhet och samordning i bibliotekshuset. 

Under januari – oktober har iordningställande av verksamhetslokaler pågått. Barnens hus har 
lämnat Samrealskolan och den öppna ungdomsverksamheten öppnade under augusti i 
bibliotekshuset. 

Förvaltningen kan konstatera att de ekonomiska effekterna av vidtagna åtgärder hittills inte 
går att bedöma fullt ut. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

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

• Att beslutade anpassningsåtgärder avseende flytt/omorganisation/förändring av 
öppen ungdomsverksamhet genomförs enligt plan och får full effekt. 

• Att besöksverksamheterna på Vulcanen öppnar för besökande hösten 2021. 

• Att det fortsatta intäktsbortfall som beror på pandemin kommer vara mer långvarigt 
och därmed större än tidigare bedömning. Samt att förmågan att minska 
personalkostnader och övriga kostnader i samma utsträckning inte kommer att vara 
möjlig. 

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

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader   

Minskade intäkter  2 000 

Utökade statliga bidrag -91 -110 

Övrigt   

Total påverkan -91 1 890 

   

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

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

• Minskade inträdes- och försäljningsintäkter på badhuset och i 
besöksverksamheterna, som betraktas som ej nödvändiga kommunala verksamheter 
och därför varit stängda för allmänheten. 

• Minskade hyresintäkter i bibliotekshuset och Saga teaterbiografen med anledning av 
restriktioner för allmänna samlingar. 

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

Kultur- och fritidsnämnden har erhållit utökade statliga bidrag om 91 tusen kronor, vilket 
avser att delvis kompensera för sjuklönekostnader. 

Åtgärdsplan 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att avvikelsen som helt beror på pandemin inte fullt ut 
går att parera med kostnadsminskningar i samma utsträckning. Nämndens verksamheter har 
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öppnat för besök igen så fort det har varit möjligt. 

De åtgärder som görs löpande och så även under pandemin är att bemanning minskas 
genom stor återhållsamhet med att anställa timvikarier och att ej ersätta ordinarie personal 
vid längre planerad frånvaro. Därmed minskar personalkostnaderna. 

Ytterligare åtgärder än de som nämns ovan skulle påverka förmågan att vid ökad efterfrågan 
kunna vara redo att möta en ökad besöksfrekvens och ökad efterfrågan på nämndens 
verksamheter. 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

4.3 Investeringar 

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

Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Tilläggs
anslag 

& 
ombudg
etering 

Summa 
budget 

2021 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Utfall / 
Budget 

Inventarier kultur- och 
fritidsnämnd 

900
24 

232 1 000  1 000 1 000 768 

Ismaskin   1 300  1 300 1 300 1 300 

Summa kultur- och 
fritidsnämnd 

 232 2 300  2 300 2 300 2 068 

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

Kultur- och fritidsnämnden har under 2021 använt investeringsmedel för att färdigställa 
inredning av lokal för den öppna ungdomsverksamhet, skejtyta utomhus, inredning av 
besöksverksamheten, och föreningslokal i Forshallen, samt olika digitala lösningar såsom 
digitala lås på Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad. 
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5 Personal 

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomgått stora förändringar under året med flytt, nya 
lokaler, nya arbetssätt och nya arbetskamrater. Därutöver har covid-19-pandemin inneburit 
snabba förändringar och stor ovisshet. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01  -  2021-

10-31 
2020-01-01 - 2020-

12-31 
2019-01-01 - 2019-

12-31 

Antal anställda 41 44 47 

- Kvinnor 26 29 28 

- Män 15 15 19 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 63,4 65,9 59,6 

Könsfördelning (andel män, i %) 36,6 34,1 40,4 

    

Antal årsarbetare 35,75 38,75 40,6 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 

87,2 88,1 86,4 

Sjukfrånvaro (%) 8,0 4,7 4,2 

Några medarbetare med bidragsanställningar har pensionerats och tjänsterna har ännu inte 
kunnat återbesättas. Därav sjunkande antalet anställda och antal årsarbeten. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden har sjunkit något vilket har flera förklaringar, men det 
är svårt att dra någon generell slutsats. 

Fördelningen mellan antal män och kvinnor i förvaltningen är förhållandevis god. 

Under året har förvaltningen haft några långtidssjuka, men också mycket 
korttidssjukfrånvaro, som främst beror på covid-19-pandemin. I en liten förvaltningen med få 
anställda får enstaka sjukfrånvaro stort genomslag i statistiken. 

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Alla medarbetare som önskar har möjlighet att arbeta heltid, men av olika skäl så har några 
valt en lägre sysselsättningsgrad. Flera personer har kombinationstjänster och bemannar i 
flera av nämndens verksamheter och även i andra förvaltningar, vilket både innebär en ökad 
flexibilitet och breddad kompetens 

Anställningsrestriktion 

Alla anställningar beslutas av förvaltningschef. En extern rekrytering har genomförts, men 
flera tjänster är vakanta. Därutöver har flera förlängningar av lönebidragsanställningar gjorts. 
Lönebidragsanställningarna är förhållandevis kostnadsneutrala. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/102 

§ 82 Beslut om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari-oktober år 2021 
 
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 
2021. 
 
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 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-10-18. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/103 

§ 83 Information om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- 
och fritidsnämnden för år 2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2022 till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2022.  
 
Vid nämndens sammanträde kommer ytterligare dialog om verksamhetsplan 
och detaljbudget att genomföras. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2022 till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-01 
 
Ärendenummer 
2021/105 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021 
 
Ärendet 
Rapport om uppföljning av den interna kontrollplanen för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2020/2021. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Intern kontrollplan 2021/2022. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om 

uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021”, 2021-10-26. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
framtagna åtgärder för 2020/2021.  

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
kultur- och fritidsnämndens arbete med intern kontroll för 2020/2021. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 

Intern kontrollplan 2021/2022 
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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 2021/2022 

2.1 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Budget- och 
skuldrådgivning 
 
Att klienter inte får hjälp inom 
rätt tid 

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

Budget- och 
skuldrådgivningsärenden 
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 samt 
skuldsaneringsärenden 
 
Frekvens - NÄR? 
Februari 
 
Utförare - VEM? 
enhetschef 

 

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

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. 
 
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? 
enhetschefer 
 

 

2.2 Legala (juridiska) risker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 

Inköp och avtal  
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Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 
Att verksamheterna inte följer 
upphandlade inköpsavtal. 

3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

VAD? 
Uppföljning av trohet till 
upphandlade avtal och hur 
gällande inköpsrutiner följs. 
 
Metod - HUR? 
Stickprov, kontroll av 
leverantörsfakturor mot avtal 
 
Frekvens - NÄR? 
Februari 
 
Utförare - VEM? 
förvaltningsekonom 
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021 
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till 
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan. 
 

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

Kontroll Kommentar 

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. 
 

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

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

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

 

Åtgärder Kommentar Slutdatu
m Status 

Dokumentation Skriftlig dokumentation av rutinerna saknas och 
är en förbättringsåtgärd. 

2021-12-
31 

 
Avslutad 

 

3.2 Verksamhetsrisker 
Synpunkter och felanmälan 

Beskrivning och riskvärde 
Uppföljning och hantering av hur inkomna synpunkter och felanmälningar registreras eller åtgärdas enligt 
gällande rutiner. 

Kontroll Kommentar 

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 

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 
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Kontroll Kommentar 
Metod - HUR? 
Avstämning med respektive enhetschef 
och arbetsledare om hur inkomna 
synpunkter, klagomål, förslag och 
felanmälningar registreras och hanteras 
i verksamheten 

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 att 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 Kommentar Slutdatu
m Status 

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

2021-12-
31 

 
Avslutad 

 

3.3 Verksamhetsrisker 

Bemanning 

Beskrivning och riskvärde 
Hög sårbarhet inom vissa smala specialistkompetenser. 
 

Kontroll Kommentar 

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

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

 

Åtgärder Kommentar Slutdatu
m Status 

Dokumentation Arbete tillsammans med respektive enhetschef 
och arbetsledare om hur man hanterar frånvaro 
av personal med smal specialistkompetens, t ex 
genom dokumentation, checklistor eller rutiner 
har inletts. 

2021-12-
31 

 
Avslutad 
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3.4 Informationssäkerhetsrisker 

Digitalisering 

Beskrivning och riskvärde 
Att information sprids till utomstående vid digitala möten. 
 

Kontroll Kommentar 

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

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

 

Åtgärder Kommentar Slutdatu
m Status 

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

2021-12-
31 

 
Avslutad 

27



 
9 

4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021 
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§. 
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att 
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern 
kontrollplan. 
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll 
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 
Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring 
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av 
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer. 
Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll. 

4.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en kännedom i 
organisationen om vad intern 
kontroll innebär. 
 
Vi utbildar och/eller informerar 
regelbundet om vad intern 
kontroll är för vår verksamhet 
och hur vi arbetar med intern 
kontroll. 

  Ja  

Det finns en tydlig struktur 
och ansvarsfördelning för 
arbetet med intern kontroll i 
organisationen. 
 
Förvaltningschefen tar ansvar för 
en fungerande intern 
kontrollmiljö och säkerställer att 
det utformas rutiner som kan 
behövas för den specifika 
verksamheten. 
Det finns utsedda ansvariga för 
arbetet med internkontrollplan 
och tillhörande 
kontroller/åtgärder inklusive 
rapportering.  
Det finns en dokumenterad 
tidsplanering över året för arbetet 
med intern kontroll. 

  Ja  

Ledningen informeras om fel 
och brister i organisationen. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera 
upptäckta fel och brister i 
organisationen. 

  Ja  

Ledningen informeras om 
åtgärder. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera att 
åtgärder tas fram och följs upp. 

  Ja  
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4.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Riskanalysen utgör underlag 
för internkontrollplan, åtgärder 
och granskningar. 
 
Arbetet med internkontroll utgår 
från riskanalysen och omfattar 
alla delar av nämndens 
verksamhet. 

  Ja  

Samtliga verksamheter är 
involverade i arbetet med 
riskanalys. 
 
Medarbetare från olika 
verksamheter medverkar i 
arbetet med riskanalys. Risker 
bedöms utifrån sannolikhet och 
konsekvens, kategoriseras och 
dokumenteras. 

  Ja  

4.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en relevant och 
konsekvent genomförd 
granskningsmetodik 
 
Kontroller och åtgärder är 
dokumenterade och genomförs 
av medarbetare på olika nivåer i 
verksamheten.   
Granskningsmetoder som är 
mest lämpliga för respektive 
verksamhet används. 

  Ja  

4.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Ledningsgruppen 
kommunicerar kontinuerligt 
internkontrollfrågor 
 
Planering och uppföljning av 
internkontrollarbetet 
kommuniceras kontinuerligt på 
övergripande nivå. 

  Ja  

Nya anställda får introduktion 
om intern kontroll 
 
Vi ser till att nya anställda, som 
en del i introduktionen, får 
information och utbildning om 
internkontrollarbete och sitt eget 
ansvar. 

  Delvis  
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4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Åtgärder vidtas vid 
konstaterade avvikelser. 
 
Vi arbetar systematiskt med att 
sätta in åtgärder när vi hittar fel 
och brister i verksamheten. Vi 
följer upp att åtgärderna 
genomförs. 

  Ja  

Återkoppling sker till 
förvaltningsledning och 
nämnd. 
 
Återkoppling av resultatet av 
internkontrollarbetet till 
förvaltnings-/bolagsledningen 
görs. 

  Ja  

 

30



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/105 

§ 84 Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapport om uppföljning av den interna kontrollplanen för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2020/2021. 
 
Genomgång av rapport. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-10-18. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-01 
 
Ärendenummer 
2021/104 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan för 2021/2022 
 
Ärendet 
Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2021/2022. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Intern kontrollplan 2021/2022. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2021 ”Beslut om 

intern kontrollplan för 2021/2022”, 2021-10-26. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till upprättad intern 
kontrollplan för 2021/2022. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Intern kontrollplan 2021/2022 
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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 2021/2022 

2.1 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Budget- och 
skuldrådgivning 
 
Att klienter inte får hjälp inom 
rätt tid 

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

Budget- och 
skuldrådgivningsärenden 
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 samt 
skuldsaneringsärenden 
 
Frekvens - NÄR? 
Februari 
 
Utförare - VEM? 
enhetschef 

 

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

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. 
 
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? 
enhetschefer 
 

 

2.2 Legala (juridiska) risker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 

Inköp och avtal  
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Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 
Att verksamheterna inte följer 
upphandlade inköpsavtal. 

3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

VAD? 
Uppföljning av trohet till 
upphandlade avtal och hur 
gällande inköpsrutiner följs. 
 
Metod - HUR? 
Stickprov, kontroll av 
leverantörsfakturor mot avtal 
 
Frekvens - NÄR? 
Februari 
 
Utförare - VEM? 
förvaltningsekonom 
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021 
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till 
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan. 
 

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

Kontroll Kommentar 

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. 
 

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

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

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

 

Åtgärder Kommentar Slutdatu
m Status 

Dokumentation Skriftlig dokumentation av rutinerna saknas och 
är en förbättringsåtgärd. 

2021-12-
31 

 
Avslutad 

 

3.2 Verksamhetsrisker 
Synpunkter och felanmälan 

Beskrivning och riskvärde 
Uppföljning och hantering av hur inkomna synpunkter och felanmälningar registreras eller åtgärdas enligt 
gällande rutiner. 

Kontroll Kommentar 

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 

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 
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Kontroll Kommentar 
Metod - HUR? 
Avstämning med respektive enhetschef 
och arbetsledare om hur inkomna 
synpunkter, klagomål, förslag och 
felanmälningar registreras och hanteras 
i verksamheten 

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 att 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 Kommentar Slutdatu
m Status 

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

2021-12-
31 

 
Avslutad 

 

3.3 Verksamhetsrisker 

Bemanning 

Beskrivning och riskvärde 
Hög sårbarhet inom vissa smala specialistkompetenser. 
 

Kontroll Kommentar 

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

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

 

Åtgärder Kommentar Slutdatu
m Status 

Dokumentation Arbete tillsammans med respektive enhetschef 
och arbetsledare om hur man hanterar frånvaro 
av personal med smal specialistkompetens, t ex 
genom dokumentation, checklistor eller rutiner 
har inletts. 

2021-12-
31 

 
Avslutad 
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3.4 Informationssäkerhetsrisker 

Digitalisering 

Beskrivning och riskvärde 
Att information sprids till utomstående vid digitala möten. 
 

Kontroll Kommentar 

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

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

 

Åtgärder Kommentar Slutdatu
m Status 

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

2021-12-
31 

 
Avslutad 
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021 
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§. 
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att 
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern 
kontrollplan. 
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll 
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 
Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring 
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av 
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer. 
Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll. 

4.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en kännedom i 
organisationen om vad intern 
kontroll innebär. 
 
Vi utbildar och/eller informerar 
regelbundet om vad intern 
kontroll är för vår verksamhet 
och hur vi arbetar med intern 
kontroll. 

  Ja  

Det finns en tydlig struktur 
och ansvarsfördelning för 
arbetet med intern kontroll i 
organisationen. 
 
Förvaltningschefen tar ansvar för 
en fungerande intern 
kontrollmiljö och säkerställer att 
det utformas rutiner som kan 
behövas för den specifika 
verksamheten. 
Det finns utsedda ansvariga för 
arbetet med internkontrollplan 
och tillhörande 
kontroller/åtgärder inklusive 
rapportering.  
Det finns en dokumenterad 
tidsplanering över året för arbetet 
med intern kontroll. 

  Ja  

Ledningen informeras om fel 
och brister i organisationen. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera 
upptäckta fel och brister i 
organisationen. 

  Ja  

Ledningen informeras om 
åtgärder. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera att 
åtgärder tas fram och följs upp. 

  Ja  
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4.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Riskanalysen utgör underlag 
för internkontrollplan, åtgärder 
och granskningar. 
 
Arbetet med internkontroll utgår 
från riskanalysen och omfattar 
alla delar av nämndens 
verksamhet. 

  Ja  

Samtliga verksamheter är 
involverade i arbetet med 
riskanalys. 
 
Medarbetare från olika 
verksamheter medverkar i 
arbetet med riskanalys. Risker 
bedöms utifrån sannolikhet och 
konsekvens, kategoriseras och 
dokumenteras. 

  Ja  

4.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en relevant och 
konsekvent genomförd 
granskningsmetodik 
 
Kontroller och åtgärder är 
dokumenterade och genomförs 
av medarbetare på olika nivåer i 
verksamheten.   
Granskningsmetoder som är 
mest lämpliga för respektive 
verksamhet används. 

  Ja  

4.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Ledningsgruppen 
kommunicerar kontinuerligt 
internkontrollfrågor 
 
Planering och uppföljning av 
internkontrollarbetet 
kommuniceras kontinuerligt på 
övergripande nivå. 

  Ja  

Nya anställda får introduktion 
om intern kontroll 
 
Vi ser till att nya anställda, som 
en del i introduktionen, får 
information och utbildning om 
internkontrollarbete och sitt eget 
ansvar. 

  Delvis  
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4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Åtgärder vidtas vid 
konstaterade avvikelser. 
 
Vi arbetar systematiskt med att 
sätta in åtgärder när vi hittar fel 
och brister i verksamheten. Vi 
följer upp att åtgärderna 
genomförs. 

  Ja  

Återkoppling sker till 
förvaltningsledning och 
nämnd. 
 
Återkoppling av resultatet av 
internkontrollarbetet till 
förvaltnings-/bolagsledningen 
görs. 

  Ja  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/104 

§ 85 Beslut om intern kontrollplan för 2021/2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2021/2022. 
 
Genomgång av intern kontrollplan för år 2021/2022. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan för 2021/2022”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2021-10-18. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/9 

§ 86 Beslut om rapport om kultur- och fritidsnämndens efterlevnad 
av dataskyddsförordningen år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om kultur- och fritidsnämndens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen år 2021 till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ska en gång per år rapportera till nämnden hur 
dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs. 
 
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 2021 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om kultur- och fritidsnämndens efterlevnad 

av dataskyddsförordningen år 2021”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 
2021-01-04. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-04 
 
Ärendenummer 
2021/9 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Åsa Sjögren     
0502-60 62 10 
asa.sjogren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Rapport om kultur- och fritidsnämndens 
efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2021 
 
Ärendet 
Förvaltningen ska en gång per år rapportera till nämnden hur 
dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs. 
 
Beslutsunderlag 

  
 
Utredning 
 
December 2020 
-Förvaltningens kontaktperson för GDPR deltog i utbildning om 
informationssäkerhet. 
-Genomgång av PUB-avtal för att säkerställa att inga leverantörer överför 
personuppgifter till USA och Storbritannien. 
 
Januari 2021 
-Förvaltningens kontaktperson för GDPR deltog i utbildning om 
informationssäkerhet. 
-Registrering av nytt IT-system/lagringsplats, Rbok. 
 
Februari 2021 
- Turistbyrån använder verktyget Google Analytics för att samla in statistik om 
personer som besöker deras webbplats. Förvaltningen säkerställde att en 
inställning i Google Analytics är aktiverad, så att Google anonymiserar 
besökarnas ip-adresser innan de sparas på bolagets servrar.  
 
Mars 2021 
- Inkommen skrivelse – Granskningsplan för dataskyddsombudet andra 
kvartalet 2021. 
 
April 2021 
- Inkommen skrivelse – Svarsformulär personuppgiftsincidenter år 2020. 
- Förvaltningens kontaktperson för GDPR lämnade uppgift om antalet 
identifierade personuppgiftsincidenter år 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
via svarsformuläret.  
 
Juni 2021 
- Inkommen skrivelse – Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020. 
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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. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om kultur- och 
fritidsnämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2021 till 
handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/106 

§ 87 Beslut om Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring - Hållbarhetsklivet 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun från och med den  
1 februari 2022 ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och 
privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans 
skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig 
miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Framgång 
nås genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting 
sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och 
alla måste dra sitt strå till stacken.  
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och 
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle.  
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 
13.3) 
Hållbarhetsklivets vision - Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle. 
 
Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 
Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för 
de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i 
Västsverige. Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata 
aktörer inom besöksnäringen kan ansluta sig till. Anslutna aktörer beaktar de 
fyra grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 
konkreta initiativ på den gemensamma portalen hallbaretsklivet.se för att 
inspirera andra. 
De fyra principerna är följande.   

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Besöksnäring medför alltid 
en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt 
aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom 
kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. Men hur 
omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val 
besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, 
konsumtion och agerande på plats. Detta kan en destination påverka 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

genom att utveckla och marknadsföra sådant som bidrar till så lite 
onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara rädda om vår natur 
säkerställs en attraktiv destination även i framtiden.  

2. Bra för både boende och besökare. Attraktiva platser att bo på är ofta 
också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är nästan alltid 
en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av 
restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en 
balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte 
överskrider platsens kapacitet.  

3. Fler besökare när och där det inte är fullt. Beläggningsgraden på 
boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta 
emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några 
platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler 
besökare om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra 
flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser 
kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att 
det får oönskade konsekvenser. Det kan skada natur- och 
kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i lokalsamhället och 
besökaren kan få en negativ upplevelse.  

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter. Besöksnäringen är 
kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar 
på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som 
står bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig 
jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. 
helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är 
också viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med 
utländsk bakgrund och den är dessutom en inkörsport till 
arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal 
utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt 
att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets 
förutsättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och 
behålla personal. 

Hållbarhetsklivet är en fråga som i första hand berör besöksnäringen och har 
en karaktär av övergripande, strategisk fråga för hela kommunen. 
Besöksnäringsfrågan kräver samverkan i kommunens olika nämnder, främjas i 
ett mellankommunalt samarbete, hanteras på ett professionellt och strategiskt 
sätt på destinationsnivå samt att besöksnäringsaktörerna bidrar till den 
hållbara utvecklingen och att besökaren upplever området med minsta möjliga 
klimatpåverkan och största möjliga positiva lokala påverkan. 
Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär följande.  

• Kommunen strävar efter att beakta Hållbarhetsklivets fyra 
grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om 
besöksnäringssatsningar. 

• Kommunen får ett ramverk att använda som inspiration till sina 
framtida besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet 
Västsveriges strategi och till Agenda 2030. 
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• Kommunen delar med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 
samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ. 

• Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men 
förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden. 

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun från och med den  
1 februari 2022 ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 

besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-07-20. 

✓ Underlag från Turistrådet Västsverige, Hållbarhetsklivet bakgrund, 
2021-05-10. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-07-20 
 
Ärendenummer 
2021/106 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring - Hållbarhetsklivet 
 
Ärendet 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och 
privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans 
skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig 
miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Framgång 
nås genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting 
sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och 
alla måste dra sitt strå till stacken.  
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och 
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle.  
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 
13.3) 
 
Beslutsunderlag 
✓ Underlag från Turistrådet Västsverige, Hållbarhetsklivet bakgrund, 

2021-05-10. 
 
Utredning 
Hållbarhetsklivets vision - Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle. 
 
Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 
Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för 
de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i 
Västsverige. Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata 
aktörer inom besöksnäringen kan ansluta sig till. Anslutna aktörer beaktar de 
fyra grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 
konkreta initiativ på den gemensamma portalen hallbaretsklivet.se för att 
inspirera andra. 
De fyra principerna är följande.   

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Besöksnäring medför alltid 
en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt 
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aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom 
kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. Men hur 
omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val 
besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, 
konsumtion och agerande på plats. Detta kan en destination påverka 
genom att utveckla och marknadsföra sådant som bidrar till så lite 
onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara rädda om vår natur 
säkerställs en attraktiv destination även i framtiden.  

2. Bra för både boende och besökare. Attraktiva platser att bo på är ofta 
också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är nästan alltid 
en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av 
restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en 
balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte 
överskrider platsens kapacitet.  

3. Fler besökare när och där det inte är fullt. Beläggningsgraden på 
boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta 
emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några 
platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler 
besökare om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra 
flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser 
kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att 
det får oönskade konsekvenser. Det kan skada natur- och 
kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i lokalsamhället och 
besökaren kan få en negativ upplevelse.  

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter. Besöksnäringen är 
kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar 
på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som 
står bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig 
jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. 
helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är 
också viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med 
utländsk bakgrund och den är dessutom en inkörsport till 
arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal 
utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt 
att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets 
förutsättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och 
behålla personal. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Hållbarhetsklivet är en fråga som i första hand berör besöksnäringen och har 
en karaktär av övergripande, strategisk fråga för hela kommunen. 
Besöksnäringsfrågan kräver samverkan i kommunens olika nämnder, främjas i 
ett mellankommunalt samarbete, hanteras på ett professionellt och strategiskt 
sätt på destinationsnivå samt att besöksnäringsaktörerna bidrar till den 
hållbara utvecklingen och att besökaren upplever området med minsta möjliga 
klimatpåverkan och största möjliga positiva lokala påverkan. 
Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär följande.  
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• Kommunen strävar efter att beakta Hållbarhetsklivets fyra 
grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om 
besöksnäringssatsningar. 

• Kommunen får ett ramverk att använda som inspiration till sina 
framtida besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet 
Västsveriges strategi och till Agenda 2030. 

• Kommunen delar med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 
samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ. 

• Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men 
förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden. 

 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Tidaholms kommun från och med den  
1 februari 2022 ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Hållbarhetsklivet 

Bakgrund 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade 
initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till 
ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som 
inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når 
framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig 
själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till 
stacken.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för 
att tillsammans med oss och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till 
ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus 
på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 

Hållbarhetsklivets vision 

Västsveriges besöksnäring är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör 
inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi 
sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.  

De fyra principerna är; 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
2. Bra för både boende och besökare 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer inom besöksnäringen 
kan ansluta sig till.  Anslutna aktörer beaktar de fyra grundprinciperna vid utveckling och 
marknadsföring och delar med sig av konkreta initiativ på vår gemensamma portal 
hallbaretsklivet.se för att inspirera andra. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt 
aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en 
påverkan på naturen på resmålet. Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir 
avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion 
och agerande på plats. Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och 
marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara 
rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination. 
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Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

✓ marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader 
✓ att få besökare att stanna längre 
✓ att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart 
✓ att underlätta för besökare att agera hållbart 

 
2. Bra för både boende och besökare 

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är 
nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av 
restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en balans mellan boende och 
besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet.  

Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

✓ att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats 
✓ insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar 

lokalt  
✓ målgrupper som bidrar positivt till platsen 

 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
 
Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta 
emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några platser med hög 
beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler besökare om det görs investeringar i utökad 
boendekapacitet. De allra flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser 
kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade 
konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i 
lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.  

Exempel på åtgärder kan vara att prioritera; 

✓ stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad beläggning vid önskade 
tidpunkter och på önskade platser, t.ex. evenemang 

✓ förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom förbättrad logistik 

 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar på 
behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som står bättre rustade för 
framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är 
besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är också 
viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är 
dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal 
utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda 
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heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland 
har svårt att attrahera och behålla personal.  

Exempel på åtgärd kan var att prioritera att skapa och testa modeller för samverkan för att 
skapa fler heltidstjänster. 

För mer information se www.hallbarhetsklivet.se  

Turistrådet Västsverige, januari 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/108 

§ 88 Beslut om förstudie renovering ishall 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för 
renovering ishall samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen 
för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förstudierapport för renovering av sarg och pist i Rosenbergs ishall. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för renovering 
ishall samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie renovering ishall”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-10-18. 
✓ Förstudierapport renovering ishall. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-18 
 
Ärendenummer 
2021/108 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Förstudie renovering ishall 
 
Ärendet 
Förstudierapport för renovering av sarg och pist i Rosenbergs ishall. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Förstudierapport renovering ishall. 

 
Barnrättsbedömning 
I förstudierapporten beskrivs på vilket sätt beslutet påverkar barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för renovering ishall samt 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering 
enligt investeringsprocessen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutande instans 
Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr  Ärendenummer 

 

Fastställd:  Datum  
 Reviderad: Datum 

 
 

 

Förstudierapport för renovering av sarg och 
pist i Rosenbergs ishall  

Beställare/Uppdragsgivare av förstudie: Kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund 

Rosenbergsbanan byggdes på initiativ av en ekonomisk förening och med 
hjälp av bidrag och insamlingar. Isbanan invigdes på annandag jul 1968. I 
september 1969 överlämnades isbanan till kommunen. Knappt 20 år senare 
byggdes tak över banan. Rosenbergs ishall renoverades år 2010 då taket byt-
tes ut och ny läktare och nya omklädningsrum byggdes.  

Tidaholms Hockeyförening (THF) bedriver sin verksamhet här med träning och 
hockeymatcher. Rosenbergs ishall är under vissa tider öppen för allmänhe-
tens åkning. På helgerna är kiosken öppen. Då finns möjlighet att hyra skrid-
skor och hjälm. Föreningar, enskilda och företag kan hyra hallen. Ishallen kan 
också bokas för barnkalas. Även Tidaholms skolor bokar hallen för skridskoåk-
ning. 

Efter dryga 50 år finns stort behov av att ersätta rör och pist. Sargen är dryga 
30 år och kommer inte att klara nästa besiktning enligt besiktningsmannen. 

För att Rosenbergs ishall ska fortsätta att fungera som hemarena för THF, 
kunna erbjuda allmänhetens åkning och möjlighet för Tidaholms skolor att ha 
skridskoåkning som en del av undervisningen krävs åtgärder för att ersätta 
pist och sarg. 

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 

Förstudien behandlar behov av ny pist med nya rör och en gjuten platta samt 
en ny sarg med nytt sargskydd med plexiglas samt avbytarbås, sekretariat och 
utvisningsbås.  

Inga andra åtgärder i ishallen ingår i förstudien. 

Nulägesanalys 

Den befintliga sargen har suttit sedan 1986 och är en träsarg. Den har i flera 
omgångar lagats och är mycket sliten. Sargskyddet består idag av härdat glas 
vilket medför hög skaderisk då materialet är stumt. 
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Vid senaste besiktningen av ishallen av Svenska ishockeyförbundet skrev 
besiktningsmannen följande: “Noteringar från besiktningen: Gammal sarg 
sedan 1986 fodras mycket skötsel varje år”. Han konstaterade även att det ej 
är säkert att den klarar en besiktning vid nästa tillfälle som inträffar 2022. Vid 
besiktningen fann man att den ruttnat på vissa ställen så att skruvarna gick att 
dra rakt ur den. 

Rören under grusbädden är original sedan 1968 och har inte bytts sedan det 
var en utomhusrink. Då rören dels är gamla men också enbart skyddas av en 
grusbädd medför det stor risk för brott på rören. 

Omvärldsbevakning 

Rosenbergsbanan började som en utomhusrink som sedan blev inbyggd och 
blev en ishall. Rören under grusbädden är original och har inte bytts sedan det 
var en utomhusrink. Sargen är en av de äldsta i Sverige. Att byta både pist 
och sarg har blivit nödvändigt och andra kommuner i samma situation har 
redan gjort liknande renoveringar.  

Ovanåkers kommun har gjort en liknande renovering under 2021. Renove-
ringen inleddes under juni och slutbesiktning ska ske i början av november. 
De fick in tre anbud och valde en aktör som kunde ta sig an hela uppdraget. 
Sargens kostnad uppgick till 1,5 mkr och pistdelen blev 6 mkr. 
 
Konsekvensanalys 

Den åldersstigna pisten och sargen har inte någon längre livslängd kvar. Om 
dessa inte byts snart kommer med stor sannolikhet rören att gå sönder och 
sargen bli utdömd vid nästa besiktning. Detta innebär då att ishallen inte 
kommer att kunna användas av föreningslivet, skolan eller vara öppen för 
allmänhetens åkning. Detta skulle drabba många barn och unga i Tidaholms 
kommun.  

Alternativa lösningar 

Bedömningen är att det inte finns någon alternativ lösning mer än att stänga 
ishallen. 

Rekommenderad lösning 

Rekommendationen är att åtgärden genomförs eftersom alternativet är en 
stängning av ishallen inom ett eller ett par år. 

I svenska ishockeyförbundets skrift - Bygga ishall - finns specificeringar kring 
hur en ishall utformas vid nybyggnatoion samt de krav som ska uppfyllas för 
den typ av ishall som är aktuell. Denna bör vara vägledande i form av 
utformning av ny sarg och pist.  
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Förväntad effekt 
Att renovera ishallen innebär att den kommer att kunna användas av 
föreningslivet, skolan och vara öppen för allmänhetens åkning. Detta skulle 
gynna många barn och unga samt folkhälsan i Tidaholms kommun.  

Projektets mål 
Att kunna fortsätta att bedriva verksamhet i ishallen och erbjuda en 
ändamålsenlig ishall för föreningslivet, skolan och allmänheten. 

Beröringspunkter och beroenden till andra projekt, arbeten och till-
gångar 
I strategisk plan och budget för 2021 beslutade kommunfullmäktige att uppdra 
till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga nämnder se över alter-
nativa driftsformer för ishallen i Tidaholms kommun. Beslutet är en del av kom-
munfullmäktiges beslut om strategisk plan och budget 2021-2023. Detta 
uppdrag löper parallellt med projekt renovering ishall. 

Kultur- och fritidsnämnden har i samråd med övriga nämnder utrett alternativa 
driftsformer för ishallen i Tidaholms kommun. I utredningen ingår nulägesbe-
skrivning, konsekvenser av alternativ drift samt exempel från andra kommu-
ner. 

Intressenter 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tidaholms Hockeyförening 
Barn- och utbildningsnämnden 

Omfattning i tid 
Förslag till tidsplan 

Med beaktning för att ha minst verksamhetspåverkan så föreslås arbetet 
påbörjas efter att isen är borta 20 mars 2022. Vilket skulle betyda att arbete 
kan påbörjas runt 1 april. Isläggningen påbörjas inför vintersäsongen runt 1 
september, vilket betyder att arbetet och besiktning bör vara klart till dess för 
att inte påverka säsongen.  

Förstudie 

Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 24 november 2021. 

Projektering 

Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 25 november 2021. Projektering beslutas/godkänns av 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden senast februari 
2022. 

Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast april 2022. 

61



   
  
  
Förstudierapport 
 

4/5 
 
 

  

 
Genomförande 

Tilldelningsbeslut senast april 2022. 

Arbetet utförs: april - augusti 2022. Slutbesiktning senast 31 augusti 2022 

Uppföljning 

Projektet följs upp och rapporteras i delårsrapporten augusti 2022. 

Totalkostnadskalkyl - Uppskattat behov av medel 
Investering 

Investeringsbudgeten för 2022 är 10 miljoner kronor för projektet. 

De kostnadsbedömningar inhämtade från Ovanåkers kommun och är från i år, 
2021. 

• Gjutning av platta, inklusive installation av nya rör med tillhörande 
aggregat (beskriv bättre) – bedömd kostnad från 6 miljoner kronor 

• Byggnation/installation av ny sarg – bedömd kostnad från 1,5 miljoner 
kronor 

De 2 ovannämnda posterna uppgår till 7,5 miljoner kronor. I detta belopp så är 
inte projekteringskostnader, rivningsarbete, nya kompressorer, och andra 
eventuellt tillkommande kostnader för förarbete och oförutsedda kostnader för 
ishallen Rosenberg.   

De i förstudien inhämtade kostnadsbedömningarna och kvarvarande utrymme 
för övriga poster bedöms att inrymmas inom de 10 miljoner som är 
budgeterade. Aktuella kostnader bör inhämtas via upphandling som görs i 
projekteringsfasen.  

Ökning av kapitalkostnader 

Den årliga ökade kapitalkostnaden för investeringar skulle vid en 
avskrivningstid på 10-15 år (beroende på komponenternas uppdelning) bli 867 
tusen kronor för avskrivningar. Internräntan år 1 beräknas att uppgå till 100 
tusen kronor.  

Övriga kostnader 

Avseende övriga kostnader så bedöms att det varken tillkommer eller avgår 
kostnader för verksamheten vid normalt bruk/slitage i form av elkostnader, 
arbetsinsatser eller andra driftsrelaterade kostnader.  

Vid läggning av is som görs en gång per år så bedöms kostnaderna minska 
avsevärt. 

Omläggningen av plattan möjliggör nyttjande av ishallen även under 
sommarmånaderna, potentialen och omfattning av eventuell uthyrning är 
svårbedömd och är därför inte medtagen i kalkylen, men bedöms vara positiv. 
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Förslag på interna mottagare 
Kultur- och fritidsnämden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/109 

§ 89 Beslut om förstudie iordningställande av Idrottshallen 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för 
iordningställande av Idrottshallen samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förstudierapport för iordningställande av Idrottshallen. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för 
iordningställande av Idrottshallen samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie iordningställande av Idrottshallen”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-10-18. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-18 
 
Ärendenummer 
2021/109 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Förstudie iordningställande av Idrottshallen 
 
Ärendet 
Förstudierapport för iordningställande av Idrottshallen. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen. 

 
Barnrättsbedömning 
I förstudierapporten beskrivs på vilket sätt beslutet påverkar barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för iordningställande av 
Idrottshallen samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för 
vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutande instans 
Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr  Ärendenummer 

 

Fastställd:  Datum  
 Reviderad: Datum 

 
 

 

Förstudierapport för iordningställande av Id-
rottshallen 

Beställare/Uppdragsgivare av förstudie: Kultur- och fri-
tidsnämnden  

Bakgrund 

År 1941 tog stadsfullmäktige i Tidaholm beslut om att uppföra en idrottshall. 
Denna invigdes 16 november samma år. Idag utnyttjas idrottshallen under 
dagtid som gymnastiksal för gymnasiet och under kvällstid av föreningslivet. I 
bottenvåningen ligger Idrottshistoriska museet. Hela byggnaden renoverades 
2008.  

Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har under många år uttryckt ett behov av 
en lokal med möjlighet att montera fasta redskap och ha en hoppgrop. 
Idrottshallen, som inte uppfyller kraven på fullmåttshall, skulle vara ett bra och 
effektivt lokalanvändande att anpassa för TGS behov. Halva hallen skulle då 
hyras ut till TGS med årshyra och det skulle finnas möjlighet att  använda 
andra halvan av hallen för gymnasieskolans undervisning och hyra ut per 
timma för träningar. Idrottshallen innehåller även en lokal i källaren 
(boxningslokalen),  som väl lämpar sig för TGS andra verksamheter t ex 
gymmix. Flytten av TGS från Forshallen till Idrottshallen skulle innebära en 
helhetslösning där förutsättningarna för TGS verksamheter förbättras samt att 
en fullmåttshall frigörs för andra och nya idrotter såsom basket och futsal.  

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 

Hyresgästanpassningar för att möta TGS behov för att kunna använda lokalen 
på ett säkert sätt. Samtidigt som man möjliggör fortsatt nyttjande av lokalen för 
Rudbecksgymnasiets behov. 

• Iordningsställa hoppgrop genom ianspråkstagande av mötesrum i 
källaren som idag används av Tidaholms Idrottshistoriska Förening 
samt riva förrådsväggar i norra ändan av hallen. 

• Om möjligt iordningsställa ersättningslokal för mötesrum i källaren. 

• Avgränsa hallen vid mittlinjen genom en nätvägg. 
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• Iordningsställa norra halvan av hallen för TGS behov med infästningar i 

golv för fasta redskap. 

Inga anpassningar krävs av lokalen i källaren eller av omklädningsrum eller 
liknande. 

Nulägesanalys 

Sedan byggnationen av en ny fullmåttshall på Rosenberg finns tre 
fullmåttshallar och en stor hall som inte riktigt är en godkänd fullmåttshall. 
Flertalet av inomhusidrotterna kräver godkända fullmått 40 X 20 meter, men 
gymnastikverksamhet har inte samma krav. Under många år har TGS uttryckt 
ett stort behov av en hall med möjlighet att placera ett fristående golv och 
några fasta redskap samt en hoppgrop.  

Sedan några år tillbaka har ytterligare två inomhusidrotter etablerats i 
Tidaholm som har svårt att få plats och boka tider i idrottshallarna. Om 
Forshallen frigörs genom att TGS flyttar till Idrottshallen så skulle dessa nya 
idrotter få betydligt bättre förutsättningar. 

Omvärldsbevakning 

Tidaholm har en hög ambitionsnivå och mycket goda möjligheter för 
inomhusidrotter att kunna bedriva sin verksamhet. Många andra kommuner 
med liknande gymnastikverksamhet bygger eller anpassar specialhallar för 
gymnastikverksamhet, t ex Jönköping, Skövde och Trollhättan. 

Konsekvensanalys 

En lokal anpassad för gymnastikverksamhet skulle minska skaderisken både 
vid framplockande och återställande vid varje träning. Att kunna öva med en 
hoppgrop skulle också förbättra säkerheten och tryggheten för de som tränar 
gymnastik. Dessutom skulle slitage på materialet minska. 

Åtgärden skulle säkerställa att förutsättningarna för flera inomhusidrotter; 
gymnastik, basket och futsal skulle förbättras och prognosen är att deras 
verksamhets fortlevnad i Tidaholm skulle säkerställas. 

Konsekvensen av att inte genomföra åtgärden skulle vara att dessa 
inomhusföreningar har en mer oviss framtid. 

För Rudbecksgymnasiet innebär åtgärden att de får en halv idrottshall mindre 
för sin undervisning. Samtidigt får gymnasiet tillgång till lokalen i källaren 
(boxningslokalen), som man inte kunnat nyttja tidigare. Finns behov av en 
fullstor hall så finns möjlighet att nyttja någon av de tre andra hallarna. 
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Alternativa lösningar 

Under många år har dialog med TGS pågått för att hitta en lösning angående 
lokal för TGS. Många olika förslag har prövats och förkastats av olika skäl. 

Kommunen har uttryckt att detta är en prioriterad fråga. Föreningen uppger att 
man kände positiva vibbar fram till sommaren 2019.  Man upplevde att viljan 
hos kommunen var att hitta en lösning, men den ekonomiska situationen tillät 
inte att bygga 1,5 hall i samband med byggnation av Rosenbergshallen.  

Nu upplever TGS att man är tillbaka på ruta 1 igen efter att man blivit besviken 
två gånger när olika lokallösningar ej har kunnat genomföras.  

TGS ser tre möjliga alternativ: Bygga eget, bygga om/ut i Forshallen eller ta 
över Idrottshallen.  

Rekommenderad lösning 

Att genomföra anpassningen av Idrottshallen. 

Förväntad effekt 
Genom att anpassa Idrottshallen för TGS verksamhet och flytta gymnastiken 
dit åstadkommer man en långsiktig lösning som kommer att fungera under 
många år och bidra till ett effektivt lokalutnyttjande där den enda hallen som 
inte uppfyller villkoren för en fullmåttshall kan nyttjas fullt ut av en 
inomhusförening samtidigt som de tre godkända fullmåttshallarna kan 
användas fullt ut av de inomhusidrotter som kräver fullmåttshallar. 

Att gynna idrottsföreningarna främjar verksamhet för barn och unga och 
folkhälsan i Tidaholm, samt bidrar till att skapa en attraktiv kommun där 
människor vill bo och leva. 

Projektets mål 
Skapa en lösning för gymnastikverksamhet och åstadkomma en långsiktig 
lösning för ett effektivt användande av idrottshallarna och säkra framtiden för 
ett livskraftigt föreningsliv. 

Intressenter 
Kultur- och fritidsnämnden 

Inomhusföreningarna i Tidaholms kommun i allmänhet och TGS i synnerhet 

Barn- och utbildningsnämnden, Rudbecksgymnasiet 
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Omfattning i tid 
Förslag till tidsplan 
Med beaktning för att få till lösningen där TGS kan nyttja Idrottshallen så bör 
iordningställandet göras så snart det är möjligt.  Eventuell påverkan på den 
andra spelytans nyttjande under iordningställande bör också beaktas i 
tidsplanen, då gymnasiets idrottsundervisning inte bör påverkas mer än 
nödvändigt. 

Förstudie 

Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 24 november 2021. 

Projektering 

Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 25 november 2021. Projektering beslutas/godkänns av 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden senast februari 
2022. Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast april 2022. 

Genomförande 

Tilldelningsbeslut senast april 2022. 
Arbetet utförs april – augusti 2022. Slutbesiktning senast 15 augusti 2022. 

Uppföljning 

Projektet följs upp och rapporteras i delårsrapporten augusti 2022. 

Totalkostnadskalkyl - Uppskattat behov av medel 
Investeringsbudgeten för 2022 är 3 miljoner kronor för projektet.  

De investeringar som bedöms nödvändiga för att ställa om användning och 
ändamålsenlighet för gymnastikföreningen för Idrottshallen omfattar:  

• Att tillskapa 2 separata hallytor som skall kunna  
o nyttjas parallellt utan påverkan av varandra  
o Skall kunna nyttjas som en hall då avdelare/skiljevägg dras bort 
o lösningen med avdelare/skiljevägg skall gå att dra fram och 

tillbaka utan stor arbetsinsats 
o hallytorna som tillskapas skall vara lika stora, det vill säga 

skiljeväggen skall vara centrerad vid spelytans mittlinje.  
• Att anpassa norra halvan av Idrottshallen för att möta 

gymnastikföreningens behov av hoppgrop samt infästningar i golv för 
fasta redskap 

Projektet åsyftar inte att utrusta hallen med ytterligare redskap för 
gymnastikföreningen.   

Ökning av kapitalkostnader 
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Den årliga ökade kapitalkostnaden för investeringar skulle vid en 
avskrivningstid på 10-15 år (beroende på komponenternas uppdelning) bli 200 
tusen kronor för avskrivningar. Internräntan år 1 beräknas uppgå till 30 tusen 
kronor.  

Kommunen ingår ett långsiktigt avtal med TGS för att täcka ökade 
driftskostnader. 

Förslag på interna mottagare 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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2021/97 

§ 90 Beslut om yttrande samråd Bostadsstrategiskt program 
Tidaholms kommun 2021-2025 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
yttrande om Bostadsstrategiskt program, Tidaholms kommun, 2021-
2025 med beaktande av nämndens synpunkter angående vikten av ett 
rikt utbud av fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv och en bredd av 
föreningsaktiviteter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har tagit fram ett förslag till nytt Bostadsstrategiskt 
program och skickar förslaget för samråd till berörda kommuner och 
länsstyrelsen. Utöver grannkommunerna och länsstyrelsen kommer fler 
statliga myndigheter, regionplaneorgan, kommunala organisationer, 
kommunens medlemmar och enskilda i övrigt som berörs möjlighet att lämna 
synpunkter enligt Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar §1.  
 
Tidaholms kommun önskar era synpunkter senast den 5 december 2021. 
 
Några punkter i det bostadsstrategiska programmet berör i viss mån kultur- 
och fritidsnämndens ansvarsområde. Till exempel kan man av diagrammen 
utläsa att majoriteten av befolkningen oftast byter bostad mellan 20 år och upp 
till 34 års ålder. Det vill säga under den tiden som många flyttar hemifrån, 
utbildar sig, får sitt första jobb och kanske bildar familj. För att vara en attraktiv 
bostadsort för unga och barnfamiljer är det viktigt med ett rikt utbud av 
fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv och en bredd av föreningsaktiviteter. 
 
I översiktsplanen, som är ett politiskt dokument, redovisas viktiga 
utvecklingsfrågor i kommunen och vilka som är de prioriterade och planerade 
utbyggnaderna i Tidaholms tätort, Madängsholm, Ekedalen, Fröjered, Folkabo 
och på landsbygden. Dessa områden kommer inte enbart att bestå av 
bebyggelse, utan även av gator, gång- och cykelvägar, grönområden samt 
områden för rekreation och lek som alla blir delar av funktionella samhällen. 
 
Det bostadsstrategiska programmet ska tydliggöra arbetet med varierade 
boendemiljöer i hela kommunen utifrån flera aspekter. För att fler ska välja att 
bosätta sig i kommunen måste det finnas tillgång på attraktiva bostäder och 
ett utbud som matchar behovet på marknaden. 
 
För att Tidaholms kommun ska vara en attraktiv kommun och fler ska välja att 
bosätta sig i kommunen måste det finnas tillgång på attraktiva bostäder och 
ett utbud som matchar behovet på marknaden, såsom ett rikt utbud av 
varierad fritidssysselsättning och närhet till friluftsliv. För att vara en attraktiv 
bostadsort för unga och barnfamiljer är det viktigt med hög kvalitet på 
fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv, områden för rekreation och lek och en 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

bredd av föreningsaktiviteter. Detta är viktiga faktorer inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna 
yttrande om Bostadsstrategiskt program, Tidaholms kommun, 2021-
2025 utan erinran. 

 Bengt Karlsson (S) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
lämna yttrande om Bostadsstrategiskt program, Tidaholms kommun, 
2021-2025 med beaktande av nämndens synpunkter angående vikten 
av ett rikt utbud av fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv och en bredd 
av föreningsaktiviteter. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta enligt Karlssons förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande Bostadsstrategiskt program, Tidaholms 

kommun, 2021-2025”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-10-
14. 

✓ Missiv samråd Bostadsstrategiskt program. 
✓ Förslag till bostadsstrategiskt program 2021-2025. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-14 
 
Ärendenummer 
2021/97 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Yttrande Bostadsstrategiskt program, Tidaholms kommun, 2021-
2025 
 
Ärendet 
Tidaholms kommun har tagit fram ett förslag till nytt Bostadsstrategiskt 
program och skickar förslaget för samråd till berörda kommuner och 
länsstyrelsen. Utöver grannkommunerna och länsstyrelsen kommer fler 
statliga myndigheter, regionplaneorgan, kommunala organisationer, 
kommunens medlemmar och enskilda i övrigt som berörs möjlighet att lämna 
synpunkter enligt Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar §1.  
 
Tidaholms kommun önskar era synpunkter senast den 5 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Missiv samråd Bostadsstrategiskt program. 
✓ Förslag till bostadsstrategiskt program 2021-2025. 

 
Utredning 
Några punkter i det bostadsstrategiska programmet berör i viss mån kultur- 
och fritidsnämndens ansvarsområde. Till exempel kan man av diagrammen 
utläsa att majoriteten av befolkningen oftast byter bostad mellan 20 år och upp 
till 34 års ålder. Det vill säga under den tiden som många flyttar hemifrån, 
utbildar sig, får sitt första jobb och kanske bildar familj. För att vara en attraktiv 
bostadsort för unga och barnfamiljer är det viktigt med ett rikt utbud av 
fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv och en bredd av föreningsaktiviteter. 
 
I översiktsplanen, som är ett politiskt dokument, redovisas viktiga 
utvecklingsfrågor i kommunen och vilka som är de prioriterade och planerade 
utbyggnaderna i Tidaholms tätort, Madängsholm, Ekedalen, Fröjered, Folkabo 
och på landsbygden. Dessa områden kommer inte enbart att bestå av 
bebyggelse, utan även av gator, gång- och cykelvägar, grönområden samt 
områden för rekreation och lek som alla blir delar av funktionella samhällen. 
 
Det bostadsstrategiska programmet ska tydliggöra arbetet med varierade 
boendemiljöer i hela kommunen utifrån flera aspekter. För att fler ska välja att 
bosätta sig i kommunen måste det finnas tillgång på attraktiva bostäder och 
ett utbud som matchar behovet på marknaden. 
 
Barnrättsbedömning 
Barn påverkas i hög grad av tillgång och närhet till fritidsmöjligheter. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

Utredningens slutsatser 
För att Tidaholms kommun ska vara en attraktiv kommun och fler ska välja att 
bosätta sig i kommunen måste det finnas tillgång på attraktiva bostäder och 
ett utbud som matchar behovet på marknaden, såsom ett rikt utbud av 
varierad fritidssysselsättning och närhet till friluftsliv. För att vara en attraktiv 
bostadsort för unga och barnfamiljer är det viktigt med hög kvalitet på 
fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv, områden för rekreation och lek och en 
bredd av föreningsaktiviteter. Detta är viktiga faktorer inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om 
Bostadsstrategiskt program, Tidaholms kommun, 2021-2025 utan 
erinran. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Datum  Dnr  

2021-10-01 2020/514  

 

 

 

 

tidaholm.se 

tidaholms.kommun@tidaholm.se 

0502-60 60 00 

 

Samråd för Bostadsstrategiskt program 2021-2025 

Tidaholms kommun har tagit fram ett förslag till nytt Bostadsstrategiskt program och skickar 

förslaget för samråd till berörda kommuner och länsstyrelsen. Utöver grannkommunerna och 

länsstyrelsen kommer fler statliga myndigheter, regionplaneorgan, kommunala organisationer, 

kommunens medlemmar och enskilda i övrigt som berörs möjlighet att lämna synpunkter enligt 

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar §1.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade den 23 september 2021 om att ställa ut förslag till 

Bostadsstrategiskt program 2021-2025 för samråd. Samrådstiden pågår från den 4 oktober 2021 

till och med den 5 december 2021. Samrådsförslaget finns tillgängligt under samrådstiden på 

kommunens hemsida, (bygga, bo, miljö & trafik -> samhällsplanering -> bostadsstrategiskt 

program) https://tidaholm.se/bygga-bo-miljo--trafik/samhallsplanering/bostadsstrategiskt-

program.html samt på Stadsbiblioteket i Tidaholm. 

 

Tidaholms kommun önskar era synpunkter senast den 5 december 2021.  

Era synpunkter mottages i första hand via epost och därefter via brevpost. 

Se respektive adress nedan.  

 

 samhallsbyggnad@tidaholm.se 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tidaholms kommun 

522 83 Tidaholm  

Märk gärna e-post eller post med ”Yttrande bostadsstrategiskt program 2021-2025”. 

 

 

 

Upplysningar om samrådsförslagets innehåll lämnas av: 

Madeleine Turén Liljedahl 

tel. 0502 – 60 60 93 

madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum  Dnr  

2021-10-01 2020/514  

 

 

 

 

tidaholm.se 

tidaholms.kommun@tidaholm.se 

0502-60 60 00 

Sändlista samråd 

Statliga myndigheter      

Länsstyrelsen   vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Lantmäteriet  registrator@lm.se 

Trafikverket Region Väst trafikverket@trafikverket.se   

Grannkommuner      

Skövde kommun kommun@skovde.se samhallsbyggnad@skovde.se 

Falköpings kommun kommunen@falkoping.se 

Hjo kommun  kommunen@hjo.se 

Habo kommun kommunen@habo.se 

Mullsjö kommun kommunen@mullsjo.se    

Kommunala nämnder, bolag och förbund   

Kommunfullmäktige anna.eklund@tidaholm.se 

Kommunstyrelsen marie.anebreid@tidaholm.se (alltid för kännedom) 

Barn- och utbildningsnämnden johanna.alden@tidaholm.se  

Kultur- och fritidsnämnden asa.sjogren@tidaholm.se 

Social- och omvårdnadsnämnden henrik.lennartsson@tidaholm.se 

Tidaholms Bostadsbolag AB mattias.andersson@tidaholm.se 

Skaraborgs kommunalförbund magnus.fredriksson@skaraborg.se 

Skaraborgs kommunalförbund info@skaraborg.se 

Kommunala råd      

Kommunala pensionärsrådet anna.persson@tidaholm.se 

Kommunala rådet funktionshinderfrågor marie.arnebrid@tidaholm.se 

Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)  malin.gustafsson@tidaholm.se   

Övriga        

Västra Götalandsregionen helena.l.nilsson@vgregion.se  

  karin.althoff@vgregion.se 

Västtrafik AB  registratorvtm@vasttrafik.se 

Hyresgästföreningen skaraborg@hyresgastforeningen.se 

Fastighetsägarna alma.ohlin@fastighetsagarna.se  
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REMISSHANDLING 

 

  

 

  

 

Bostadsstrategiskt  

program 2021-2025 

Dokumentet bostadsstrategiskt program 2021-2025  
kommer att reviderats utifrån de synpunkter som inkom-
mer under utställningstiden 2021-10-04 – 2021-12-05. 

 

77



   

  
  
Bostadsstrategiskt program 2021-2025 2/33 

 
 

 

Medverkande i framtagandet av Bostadsstrategiskt  
program 2021-2025 

Riktlinjer för Bostadsstrategiskt program Tidaholms kommun 2021-2025 har 
tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrel-
sen.  

Arbetet med att ta fram riktlinjer har föregått på tre olika nivåer- i styrgrupp, 
projektgrupp och politisk referensgrupp. I styrgruppen har ledningsgruppen i 
samhällsbyggnadsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare på omvårdnads-
förvaltningen samt handläggare på enheten Hållbar utveckling arbetat tillsam-
mans. I projektgruppen har arbete inkluderat representant från det kommunala 
bolaget Tidaholms Bostad AB, socialt ansvarig samordnare på omvårdnads-
förvaltningen, enhetschef Hållbar utveckling samt handläggare på enheten 
Hållbar utveckling. I den politiska referensgruppen har politiker från arbetsut-
skottet för samhällsbyggnadsnämnden ingått.  

Medverkande politiker 

 Tony Pettersson (S) 

 Ambjörn Lennartsson (M) 

 Helena Qvick (S) 

 Monica Staadig (S) 

 Roger Lundvold (KD) 

Medverkande tjänstemän 

 Peter Lann, enhetschef Hållbar utveckling  

 Karin Steen, enhetschef VA/Avfall 

 Marcus Boström, enhetschef Service  

 Maria Wänerstig, ansvarig samordnare Omvårdnad 

 Maria Olsson, socialchef  

 Madeleine Turén Liljedahl, planarkitekt  

 Helena Höglander, enhetschef Ifo   

 Linda Olsen, enhetschef, Adm. Omvårdnad 

 Louise Holmvik, controller Ekonomiavdelningen 

Medverkande från kommunalt bolag 

 Mikael Nyström, Tidaholms Bostad AB  

Information 

Grafisk form: För illustrationer, foton och kartor svarar Tidaholms kommun om 
inget annat anges.  

Statistik: SCB och Tidaholms kommun  

Dnr: SBN 2020/514  
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Bakgrund 

I de bostadspolitiska målen har regering och riksdag slagit fast att bostaden är 
en social rättighet och att bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att 
leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö 
inom ekologiskt hållbara ramar.  

Tidaholms kommun ska planera, ansvara för och främja ändamålsenliga åt-
gärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörj-
ningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och 
utveckling och bostadsbyggandets omfattning. Tidaholms kommun har ett bo-
stadsstrategiskt program som avser 2017-2020.  

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kom-
munen ta fram riktlinjer som ska klargöra: 

 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbestån-
det 

 Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 

 Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Kommunens riktlinjer i det bostadsstrategiska programmet ska grundas på en 
analys av; 

 Den demografiska utvecklingen 

 Efterfrågan på bostäder 

 Bostadsbehovet för särskilda grupper 

 Marknadsförutsättningarna 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 § 98 beslutat att ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram ett nytt bostadsstrategiskt program med AU som politisk 
referensgrupp. 

Programmets mål är att eftersträva en balans mellan tillgång och efterfrågan 
för hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och tomter för eget byggande. Pro-
grammet visar planerade expansionsområden, hur många bostäder som plan-
eras byggas under perioden samt upplåtelseform. Det ger information och tyd-
liggör kommunens planer för den egna organisationen, allmänheten och ex-
ploatörer på bostadsmarknaden. 
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Läsanvisningar 

Dokumentet har en disposition som startar med en beskrivning om nuläget, 
övergår till framtid med förslag om utveckling och avslutas med en redovisning 
av de lagar som spelar roll för det bostadsstrategiska programmet samt dess 
implementering.  

Initialt beskrivs där den aktuella situationen i kommunen (s. 7), bostadsbehov 
för olika grupper (s. 8) och demografisk utveckling (s. 13). Därefter följer en 
beskrivning på hur den framtida utvecklingen kan komma att se ut (s. 18) och 
förslag på riktlinjer för framtidens bostadsbyggande (s. 22). 

Dokumentet redogör för de statliga, regionala och kommunala riktlinjer, lagar 
och underlag som påverkar kommunens bostadsförsörjning (s. 23) och avslu-
tas med en redovisning av de källor och underlag som har använts (s. 32). 
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Nulägesbeskrivning 

Fram till 2020 har bostadsbyggandet ökat i kommunen. (Källa: SCB) Antalet 
nya bostäder i centrala Tidaholm och utanför stadskärnan har bidragit till fler 
nya kommuninvånare. Hur den rådande pandemin kommer att påverka bo-
stadsmarknaden är däremot oklart. Sannolikt kan det komma att påverka hus-
hållens betalförmåga och de som är nya på bostadsmarknaden kommer att ha 
det svårare att hitta en bostad. 

Innan pandemin kom hade bostadsbyggandet ökat men som i många andra 
kommuner råder det en brist på bostäder. Det är framför allt unga, nyanlända 
och äldre som har svårt att hitta en bostad som passar deras behov.  Det är i 
synnerhet de höga nyproduktionspriserna som gör det svårt att matcha efter-
frågan på mindre och billigare bostäder. 

Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer invånarantalet i kommunen 
att öka. (Källa: SCB) Med ett invånarantal om 12 995 år 2028 har kommunen 
bedömt att det kommer att finnas planlagd mark för att täcka behovet av nya 
bostäder.  

Störst påverkan på antalet invånare i en kommun har mängden inflyttade och 
utflyttande invånare. För att möjliggöra att fler väljer att bosätta sig i kommu-
nen måste det finnas attraktiva bostäder. Under 2019 har antalet nyanlända till 
Sverige minskat på grund av stängda landsgränser. Vad som händer efter att 
länderna i Europa och övriga världen har släppt på sina restriktioner återstår 
att se.  

Den demografiska utvecklingen visar att det föds fler barn och att befolkningen 
i åldrarna 0-18 år ökar. Samtidigt blir befolkningen äldre och lever allt längre. 
Dessa faktorer bidrar till större utmaningar ekonomiskt och en utmaning för 
kommunen att upprätthålla kvalitén i den kommunala servicen. Den större an-
delen unga och äldre kommer att öka efterfrågan på mindre bostäder. 

 
Procentuell förändring i olika åldersgrupper under tio år fram till 2029. (Källa: SCB)  
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Bostad för alla 

Kommunens riktlinjer i det bostadsstrategiska programmet ska omfatta alla 
grupper i samhället för att uppfylla bostadsförsörjningslagens mål om att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Olika grup-
per har olika behov, önskemål och ekonomiska tillgångar och därför är det vik-
tigt att analysera behoven för enskilda grupper i samhället. 

Äldre 

Det är viktigt att kommunen har planberedskap för kommande behov och att 
det finns tillgängliga bostäder och boendemiljöer som är anpassade till den 
äldre befolkningens behov. Andelen äldre ökar och det stora flertalet är dessu-
tom friskare allt högre upp i åldrarna. 

Enligt SCB kommer antalet invånare i Sverige över 80 år att öka med över 35 
procent mellan 2019 och 2030. Sammanlagt kommer 42 procent av ökningen 
avse invånare över 65 år. Diagrammet nedan visar den beräknade och förvän-
tade befolkningsökningen i Sverige, 2019-2030 fördelad på åldersgrupper. 

Allt fler personer bor kvar i hemma 
högre upp i åldrarna. Detta beror 
dels av den förbättrade hälsan och 
dels av större funktionsförmågan 
bland äldre. Den lägre flyttfrekven-
sen kan även bero på att det inte 
finns något bra utbud på bostäder 
som är anpassade för äldre vilket i 
sin tur kan ge en oönskad inlås-
ningseffekt.  

Cirkeldiagrammet visar att Sveriges 
befolkning väntas öka med ca 775 
500 till 2030. (Källa: SCB) 

Många äldre har en bostad som det 
blir svårt att bo kvar i om rörligheten 
försämras.  

Om det till exempel saknas hiss eller de boende måste passera trappsteg för 
att nå entréplan, sov- eller badrum skapar det problem.   

I småhus och villor är det vanligt med en trappa till entrén och inte sällan ligger 
badrum och sovrum på övre våningen.  

När en persons behov av vård och omsorg är så stora att det inte längre fun-
gerar att bo kvar hemma finns möjligheten att ansöka om att flytta till ett sär-
skilt boende. 

I Tidaholm finns för tillfället 164 stycken boendeplatser som klassas som sär-
skilt boende, fördelat på fyra äldreboenden i kommunen. 
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En studie har påvisat att 
andelen 65 år och äldre i 
kommunen i större ut-
sträckning bor på särskilt 
boende jämförelse med lik-
nande kommuner. Därtill är 
det påvisat att andelen 65 
år och äldre med hemtjänst 
i kommunen är betydligt 
mindre jämfört med lik-
nande kommuner. Då det 
saknas trygghetsboende 
och seniorboenden i kom-
munen bör en fördjupad 
analys göras för att utröna 
det framtida behovet av 
olika typer av boendefor-
mer för äldre och behovet 
av hemtjänst.  

Ungdomar och unga vuxna 

Ungdomar och unga vuxna är nya på bostadsmarknaden och är en av de 
grupper som har svårast att få en bostad. Ungdomar konkurrerar med övriga 
grupper på bostadsmarknaden men de trängs ofta undan eftersom de ofta 
saknar kötid, kontakter eller tidigare bostad med bytesvärde. Om de unga 
vuxna studerar påverkar det deras betalningsförmåga. 

Statistik från SCB att antalet 
outhyrda lägenheter har 
sjunkit sedan slutet på 
1990-talet. Antalet lediga lä-
genheter 2019 är den lägsta 
sett över 20 års tid.  
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Personer med funktionsnedsättning 

Kommunen är ansvarig för att ordna bostäder för personer med funktionsned-
sättning med god tillgänglighet. En del personer kan vara i behov av att bo i en 
organiserad boendeform som till exempel i form av en gruppbostad. Riksda-
gen har ett uppsatt mål vilket innebär att människor med funktionsnedsättning 
ska kunna vara delaktiga i samhället och ges förutsättningar att leva självstän-
digt och göra egna val.  

Kommunen tillhandahåller tre stödboenden med 24 platser. Utöver de tre 
stödboendena finns det finns ett autismboende med fem platser och två 
gruppboenden med sex platser respektive sju platser. I kommunen finns ett 
behov av LSS-boende för permanent uppehälle i form av gruppbostäder. Om 
bristen på LSS-boende åtgärdades skulle tillgången på stödboenden vara fullt 
tillräckliga då de i dagsläget till viss del upptas av de med behov av permanent 
uppehälle i LSS-bostad.   
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Nyanlända 

Den så kallade anvisningslagen, innebär att en kommun efter en nyanländs 
anvisning är skyldig att ordna bosättning. Lagen gäller både de nyanlända 
som själva har valt att bosätta sig i kommunen samt de som har blivit anvi-
sade. Den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Sedan 2012 
har cirka 700 personer från 40 olika länder kommit till Tidaholm. Det är inte lätt 
att förutse hur många som kan komma att behöva en bostad i kommunen.  

År 2020 tog kommunen emot tre nyanlända personer.  

Då man inte kan planera på lång sikt krävs det att kommunen har en tät dialog 
med de privata fastighetsbolagen och följer upp det egna kommunala fastig-
hetsbolagets situation.  

Det behövs ett ökat kommunalt samarbete för att uppfylla det kommunala an-
svaret enligt anvisningslagen. Genom ägardirektivet till det kommunala bo-
stadsbolaget kan förvaltningar inom kommunen ställa krav och ge uppdrag för 
att leva upp till lagställda krav.  

De nyanländas behov av bostäder är inte tillgodosedda. Kommunen bedömer 
att det saknas minst fem bostäder 2021.   
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Särskilda boendelösningar  

Det finns personer som av olika anledningar inte blir godkända som hyresgäs-
ter på den ordinarie bostadsmarknaden. I kommunen är det socialkontoret 
som hanterar den typen av boendefrågor. Personer med social, ekonomisk el-
ler annan problematik kan få hjälp att hyra en bostad i andra hand av kommu-
nen. Det kan till exempel handla om personer som utsätts för våld i nära relat-
ioner. 

Dessa boendelösningar kan upplåtas med så kallade sociala kontrakt. Enligt 
Tidaholm kommuns uppskattning är det i dagsläget fem personer som flyttar 
runt hos bekanta eller är helt bostadslösa. Kommunen har inga lägenheter att 
tillhandahålla tillfälligt till dem som står utanför den ordinarie bostadsmark-
naden.  
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Boende och befolkning 

Tidaholm är en kommun med en stor villabebyggelse. Över hälften av bostä-
derna är småhus, det vill säga olika former av villor såsom friliggande villor 
och sammanbyggda villor, parhus och radhus.  

Sammanlagt fanns det 6 022 hushåll fördelat på 64,3 % som bor i småhus och 
31,6 % som bor i flerbostadshus i kommunen den 31 december 2020. 0,9 % 
av hushållen bor i specialbostad som t.ex. äldreboende. Av alla bostäder ut-
görs 18,6 % av hyresrätter, 16,3 % av bostadsrätter och 60,9 av äganderätter.  

Ett hushåll utgörs av alla som är folkbokförda i samma bostad.  

  
Andel hushåll efter boendeform och kommun 31 december 2020, källa SCB.  
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Andel lägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31 december 2020, källa SCB.  
 
Jämfört med genomsnittet för hela Sverige bor en större andel av kommu-
nens befolkning i småhus. Samtidigt har Tidaholms kommun i jämförelse 
med både länet och riket en betydligt mindre andel boende i flerbostads-
hus. I jämförelse med riket är äganderätten stor i Tidaholm. Många äger sin 
bostad i kommunen. 
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Antal färdigställda lägenhetsbostäder i lägenheter eller småhus, källa SCB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definitioner 

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och 
kedjehus (exklusive fritidshus). 

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera 
lägenheter inklusive loftgångshus. 

Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för 
bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, t.ex. bygg-
nader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 

Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, stu-
dentbostäder och övriga specialbostäder. 

Upplåtelseform utgår från ägarförhållandet. 

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte ovä-
sentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bo-

städer i småhus definieras således som lägenheter.  
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Antal och andel hushåll och personer  

År 2020      

  Hushåll Antal 

  antal andel % antal andel % 

Ensamstående utan barn 2397 39,8 2397 18,8 

Ensamstående med barn 0-24 år 310 5,1 783 6,1 

Ensamstående med barn 25+ år 64 1,1 131 1 

Sammanboende utan barn 1698 28,2 3396 26,6 

Sammanboende med barn 0-24 år 1207 20 4764 37,3 

Sammanboende med barn 25+ år 76 1,3 236 1,8 

Övriga hushåll utan barn 140 2,3 356 2,8 

Övriga hushåll med barn 0-24 år 124 2 672 5,3 

Övriga hushåll med barn 25+ år 11 0,2 43 0,3 

Samtliga hushåll 6027 100 12778 100 

 

Antal och andel hushåll och personer  

År 2020      

  Antal Hushåll 

  antal andel % antal andel % 

1 person 2397 18,7 2397 39,8 

2 personer 4048 31,7 2025 33,6 

3 personer 1863 14,6 621 10,3 

4 personer 2600 20,3 650 10,8 

5 personer 1125 8,8 225 3,7 

6 personer 378 3 63 1 

7+ personer 367 2,9 47 0,8 

Samtliga hushåll 12778 100 6028 100 
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Inflyttning och utflyttning 

Under de tio senaste åren har invånarantalet i kommunen ökat med 1,7 %. 
I december 2011 hade kommunen 12 569 invånare.  

Den 1 december 2020 hade invånarantalet ökat till 12 790. Det innebar en ök-
ning med 221 stycken personer.  

 
Under den senaste 10-årsperioden föddes 1501 personer medan 1583 
stycken dog. Antalet nyinflyttade till kommunen har vägt upp födelseunder-
skottet och bidragit till en ökning (158) till det totala antalet invånare. 

Byggnationen av lägenheter i centrala Tidaholm och nya bostäder i Rosen-
berg har sannolikt bidragit till en ökning av invånarantalet. I översiktsplanen 
har kommunen ställt som mål att Tidaholm ska ha ett större antal invånare 
2030. Om befolkningsökningen fortsätter i samma takt som de senaste tio 
åren skulle kommunen kunna ha 12 900 invånare år 2025. 

Källa: SCB  

Diagrammen som visar antalet in- och utflyttade visar att de flesta flyttar sker 
inom länet. 
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Källa: SCB  

Diagrammen visar in- respektive utflyttade mellan år 2011 och 2020.  

Diagrammen redovisar åldersspann utmed x-axeln och antalet in- och utflyt-
tade utmed y-axeln.  

Av diagrammen kan man utläsa att majoriteten av befolkningen oftast byter 
bostad mellan 20 år och upp till 34 års ålder. Det vill säga under den tiden 
som många flyttar hemifrån, utbildar sig, får sitt första jobb och kanske bildar 
familj. 

  

94



   

  
  
Bostadsstrategiskt program 2021-2025 19/33 

 
 

 

Framtida utveckling i Tidaholm 

De kommande åren medför flera stora demografiska förändringar.  
För det första börjar den stora 40-talistgenerationen uppnå en ålder över 80 
år. Detta innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar där behovet av stöd 
och service ökar. 

För det andra visar statistiken från SCB är hushåll med ensamstående utan 
barn den vanligaste sammansättningen av ett hushåll. Den nationella statisti-
ken visar att andelen äldre och yngre kommer att öka i jämförelse med ande-
len personer i förvärvsaktiv ålder. 

Dessa förändringar kommer att påverka bostadsmarknaden på flera sätt. 
Bland annat är det sannolikt att den större andelen ensamstående unga och 
äldre kommer generera en ökad efterfrågan på mindre hyresrätter och bo-
stadsrätter.  

Majoriteten av kommuninvånarna, 64 % bor i Tidaholms tätort. 10 % av kom-
munens invånare bor i kommunens andra orter och cirka 26 % bor på lands-
bygden.  

Cirkeldiagrammet visar var kommunens invånare bodde i början av 2020. 

Här bor kommunens invånare

Tidaholm Ekedalen

Madängsholm Fröjered

Folkabo Kungslena

övriga delar i kommunen
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Planförslag med planerad och långsiktig utveckling, kommunens översiktsplan 2030. 

Översiktsplanen är ett politiskt dokument som redovisar viktiga utvecklingsfrå-
gor i kommunen. Kartbilden i planförslaget redovisar de prioriterade och pla-
nerade utbyggnaderna i Tidaholms tätort, Madängsholm, Ekedalen, Fröjered, 
Folkabo och på landsbygden. De röda, orange och gula markerade områdena 
kommer inte enbart att bestå av bebyggelse, utan även av gator, gång- och 
cykelvägar samt grönområden, som alla blir delar av funktionella samhällen.  

Översiktsplanen anger även vilka avvägningar och prioriteringar som är viktiga 
för kommunens långsiktigt hållbara utveckling avseende mark- och vattenan-
vändning, infrastruktur med mera. 

Kommunens framtagande av detaljplaner medför en rätt att bygga i enlighet 
vad planen reglerar. En god planberedskap möjliggör byggande av bostäder, 
skolor etc. Saknas det detaljplaner finns det i regel ingen rätt att bygga inom 
tätbebyggt område.  
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I dagsläget finns det flera antagna detaljplaner som medger byggnation av bo-
städer. De planlagda markområdena medger byggnation på flera orter i kom-
munen. 

  

 
Tabellen nedan redovisar påbörjade och planerade detaljplaner för bo-
stadsändamål som har möjlighet att antas inom programperioden för det 
bostadsstrategiska programmet. 
 

  

De påbörjade och planerade detaljplanerna kommer tillsammans med den be-
fintliga planlagda marken att möjliggöra att sammanlagt 226 bostadslägen-
heter bygga i småhus eller flerbostadshus under den tid som är relevant för 
bostadsprogrammets programperiod. 

De befintliga och byggklara bostadstomterna generar främst bostäder i flerbo-
stadshus och de planerade och påbörjade planerna kan generera både hyres- 
eller bostadsrätter och småbostadshus.  

Befintlig planlagd mark för bostäder

Område

Antal 

bostadslägen-

heter
 Flerbostadshus Småhus

Kungsbro, 

Kämpen, 

Innerstaden 50 50

Järnskog, etapp 2 24 24

Järnskog, etapp 3 12 12

Rosenberg 63 63

Haga 1 1

Kungslena 8 8

Folkabo 1 1

Brogatan 8 8

Kv. Björnen 12 12

Tingshuset 8 8

Montören 14 1 1

Totalt 188 114 73

Påbörjad och planerad planläggning för bostäder

Detaljplaner

Antal 

bostads- 

lägenheter  Flerbostadshus Småhus

Älvstorp, 1:45 m.fl. 7 7

Ekedals Äng 15 15

Figuren 3 & 11 16 16

Totalt 38 16 22
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Kommunen tycker det är viktigt att utveckla och bygga vidare på den infra-
struktur som finns i tätorterna och på landsbygden. Utöver de planer som kom-
munen själva tar fram är kommunen angelägen om att de privata aktörernas 
initiativ på bostadsmarknaden ska tas tillvara. 

Enligt en befolkningsprognos kommer Tidaholms kommun under perioden 
2020-2028 att öka sin folkmängd med 149 invånare, från 12 846 till 12 995 
personer. (Prognos: Statisticon AB, källa: SCB) Invånarantalet minskade 
med 50 personer under 2020. Minskningen under 2020 kan ha orsakats av 
pandemin. I spåren av pandemin har man bl.a. sett att invandringen mins-
kat. (Källa: SCB) Kommunens långsiktiga bedömning är fortfarande att be-
folkningen kommer att öka.  
 
Läget i regionen och den fortsatta efterfrågan på bostäder bedöms kunna 
påverka befolkningstillväxten i positiv riktning. I översiktsplanen finns ett 
uppsatt mål om att invånarantalet ska öka framtill år 2030. Med en befolk-
ningskvot om 2,2 personer per hushåll kan de befintliga, påbörjade och pla-
nerade detaljplanerna som medger byggnation av bostäder ge plats för 
drygt 100 stycken nya hushåll i kommunen. Det innebär att kommunen har 
en möjlighet att möta det kommande behovet av bostäder och tar extra 
höjd och möjliggör för ännu fler nya invånare.  
 

 
Bild från Turbinhusön i Tidaholm. 
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Riktlinjer och plan för bostadsförsörjningen 

Med hjälp av riktlinjerna ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen 
och programmet är ett steg mot att konkretisera samhällsbyggnadsförvaltning-
ens verksamhetsmål för 2021. Kommunerna ska också redovisa vilken hänsyn 
som har tagits till nationella och regionala mål, planer och program som har 
betydelse för bostadsförsörjningen.  

En väl förankrad bostadspolitisk strategi är central för att kunna fatta snabba 
beslut när det behövs. Om det uppstår ett oförutsett behov måste det finnas 
en planberedskap och riktlinjer för var när och hur. Planen och riktlinjerna är 
värdefulla att ha till hands även om det inte är aktuellt med någon utbyggnad 
för tillfället.  

Det bostadsstrategiska programmet gör utifrån befolkningsprognos och upp-
satta mål, en bedömning av hur många bostäder som kommer att behöva fär-
digställas.  

Programmet ska tydliggöra arbetet genom angivna riktlinjer i syfte att möjlig-
göra varierade boendemiljöer i hela kommunen utifrån flera aspekter såsom 
geografiskt läge, upplåtelseform och kostnadsnivå. Störst påverkan på antalet 
invånare i en kommun har antalet inflyttade och utflyttande invånare. För att 
fler ska välja att bosätta sig i kommunen måste det finnas tillgång på attraktiva 
bostäder och ett utbud som matchar behovet på marknaden.  

Programmet är avsett att användas som ett planeringsunderlag och har störst 
tillförlitlighet i början av dess programperiod. Mot slutet av programperioden 
ökar osäkerheten och man bör beakta förändringar på bostadsmarknaden, en 
förändrad konjunktur eller andra samhällsförändringar kan förändra lägesbil-
den. 

Att döma av beräknad befolkningsökning har kommunen uppfyllt målet med 
antalet tillgängliga bostadstomter. Riktlinjerna ska hjälpa till att specificera be-
hovet och tydliggöra de insatser som efterfrågas på bostadsmarknaden.  

 

Riktlinjer 

• Kommunen ska underlätta för byggnation av tillgängliga flerbostads-
hus. 

• Kommunen ska underlätta för byggnation av mindre och tillgängliga lä-
genheter för att möta olika behov och bidra till ett varierat utbud på bo-
stadsmarknaden.  

• Äldre och personer med funktionshinder och deras behov på bostads-
marknaden behöver utredas.  
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Nationella mål och styrmedel 

Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad och byggande 
är att ge alla människor i alla delar av landet god livsmiljö utifrån ett socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Målet är också långsiktigt väl funge-
rande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven. 

Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och till-
handahålla bostäder för äldre personer 

Regeringen har 2016 utfärdat en förordning (2016:848) om ett nytt statligt stöd 
för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre. Stöd får lämnas för ny- el-
ler ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på 
den ordinarie bostadsmarknaden såsom trygghetsbostäder samt för anpass-
ning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.  Stödet kan också 
ges för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.  

Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag 
bostadsmarknad. 

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som Boverket får 
lämna till kommuner med svag bostadsmarknad för stöd till 

1. undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag i ekono-
miska svårigheter, och 

2. företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt in-
tresse. 

Miljömål 

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” tar främst upp frågor kring lokalisering 
av bostäder och boendekvaliteter. God bebyggd miljö preciseras genom be-
greppen Hållbar samhällsplanering och God vardagsmiljö.  

Hållbar samhällsutveckling handlar om att planera och 
bygga socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara städer 
och landsbygdsområden. God vardagsmiljö innebär att 
den bebyggda miljön ska ge människor en miljö med 
både ett varierat utbud av service, arbetsplatser, bostäder 
och kultur samt att den ska uppfattas som trevlig och ge 
skönhetsupplevelser.  

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

Enligt lagen (200:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun planera för bostadsförsörjningen med riktlinjer för att påvisa 
tänkt utveckling. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfull-
mäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
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Planeringen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bo-
städer samt främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen för-
bereds och genomförs. 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska förvalta fastigheter där 
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt i syfte att främja det allmännyttiga 
behovet. Bolaget ska främja för en god bostadsförsörjning och erbjuda hyres-
gästerna möjlighet till boendeinflytande.  

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) ska 
dessa bolag bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Lagen re-
glerar även möjligheterna att göra värdeöverföringar från ett allmännyttigt bo-
stadsaktiebolag till kommunen. De kommunala bostadsbolagen behöver inte 
följa lagarna om självkostnadsprincipen eller vinstdrivande verksamhet, 8 kap 
3c § samt 2 kap 7§ i kommunallagen.   

Stöd och service till vissa funktionshindrade 

Enligt lag (1993:387) med (SFS 2020:441) har kommunen ansvar för att ge 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansvar att ordna med 
bostäder med särskild service för personer som beviljats insats. 

Målet med insatsen är att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet 
att leva som alla andra i samhället, få en god service och gott stöd oavsett var 
de bor. 

Bosättningslag 

Sedan den 1 mars 2016 ska kommunen enligt bosättningslagen (2016:38) vid 
mottagande av vissa nyanlända invandrare ordna bosättning. I förordning 
(2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår hur fördel-
ningen av nyanlända ska göras och hur många individer som respektive kom-
mun ska ta emot och ge praktisk hjälp i samband med bosättning i kommu-
nen. 

Plan- och bygglagen 

Sedan den 1 januari 2014 är bostadsbyggande och utveckling av ett av de all-
männa intressen som kommunen ska främja enligt plan- och bygglagen (PBL 
2kap §3).  

Planläggning ska ske utifrån de antagna riktlinjerna för bostadsförsörjningen. 
Riktlinjerna och underlaget i bostadsförsörjningsprogrammet ska se till det all-
männa intresset för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbyggande och 
bostadsbeståndet. 

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur kommunen avser att tillgodose 
det långsiktiga behovet av bostäder (PBL 3kap §5). 
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Socialtjänstlagen 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Ett behov eller stöd kan exem-
pelvis vara att tillhandahålla bostäder för personer med funktionsnedsättning 
eller äldre med behov av särskilt boende. 

Kommunen ansvarar för att ge personer försörjningsstöd till dem som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. För-
sörjningsstödet är till för att täcka en del av kostnaderna för boende så att bo-
endekostnaden blir skälig för den som är i behov av stödet. 

Regionala planer, mål och program 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030  

I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för ak-
törer med regionalt utvecklingsansvar och statliga myndigheter i det regionala 
tillväxtarbetet. I Västra Götalands utvecklingsstrategi kan man läsa att den 
tänkta utvecklingen och vilka prioriteringar som är viktiga samt inom vilka om-
råden vi behöver samverka och göra gemensamma satsningar fram till 2030. 

Bilden nedan visar strategier och planer på olika nivåer samt hur de länkas 
samman. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur 
dessa bör utvecklas.  
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Figuren ovan visar prioriteringar för att skapa ett hållbart samhälle. 

En av de fyra långsiktiga prioriteringarna är att:  

Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad tillgänglighet.  
Den fysiska och digitala infrastrukturen behöver utvecklas tillsammans med 
bebyggelseplanering och tjänsteutveckling.  

Den regionala samhällsplaneringen behöver vidareutvecklas och samordnas 
för att bättre hantera långsiktiga utmaningar inom exempelvis transporter, be-
byggelseplanering, energiförsörjning och klimatanpassning. Det påverkar den 
kommunala planeringen och lokalisering av verksamheter, bostäder och ser-
vice.  

Västra Götalandsregionen anger att ökade insatser och ökad samverkan inom 
regional fysisk planering är ett steg mot att knyta samman regionen och 
minska klimatpåverkan. 

Den regionala utvecklingsstrategin är också en del i arbetet med implemente-
ringen av Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål.  

När strategin följs upp och utvärderas kommer Västra Götalandsregionen 
bland annat att använda indikatorer som bygger på nyckeltal för kommuners 
och regioners genomförande av Agenda 2030.  
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Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 

Länsstyrelsen Västra Götaland följer och analyserar vad som händer på bo-
stadsmarknaden och ger kommunerna råd och vägledning om bostadsförsörj-
ning och planering för nya bostäder. Enkäterna som ligger till grund för bo-
stadsmarknadsanalysen, besvarades av kommunerna innan Corona pande-
min bröt ut. I rapporten har Länsstyrelsen konstaterat att de senaste fyra åren 
har de allra flesta kommuner i länet bedömt att de har ett underskott på bostä-
der.  

I de flesta kommunerna och framför allt i de större tätorterna är det brist på bo-
städer.  

De största utmaningarna ligger i att tillgodose allas möjlighet att kunna bo i en 
bra bostad och möta behoven för de hushåll som ska in på bostadsmark-
naden. 

Under de senaste tio åren har antalet invånare i länet ökat med 156 000 per-
soner och var drygt 1,72 miljoner personer i slutet av 2019. Det ökade antalet 
invånare i Västra Götalands län har de senaste tio åren framför allt förklarats 
av större inflyttning än utflyttning. 

 

Karta: Förändring av folkmängd 2019 i procent. Källa: SCB. 
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Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2020, antagen i juni 2020. 
 

De flesta av länets kommuner uppger att det finns ett underskott av bostäder i 
kommunen som helhet och underskott på bostäder för olika grupper. Kommu-
nerna har olika utmaningar.  

I vissa kommuner kan märkas en mättnad för viss typ av nyproduktion, att un-
derskottet i många kommuner framförallt handlar om bostäder med lägre pris-
nivåer och att det är svårt att få ihop en kalkyl för nybyggnation. 

Effekterna av bristen på bostäder drabbar värst ungdomar som vill flytta hemi-
från, studenter som kommit in på en eftertraktad utbildning och nyanlända flyk-
tingar som vill påbörja etableringen i en kommun.  

Tillgången till bostäder är även en viktig faktor för tillväxten eftersom under-
skott av bostäder försvårar för människor att flytta till nya jobb och för företag 
att rekrytera arbetskraft. 

Bostadsförsörjning handlar också om att motverka boendesegregation vilket 
påverkar både enskilda hushåll och samhället i stort. Segregation påverkar 
både bostadsområden, skolor, arbetsplatser samt status och kvalitet. Segre-
gation är kopplat till människors livsvillkor, barns uppväxtvillkor och påverkar 
flyttmönster inom och mellan kommuner.  
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Kommunala styrdokument 

Det behövs tydliga visioner och mål för att möta upp mot efterfrågan på bostä-
der. Kommunens ska skapa förutsättningar för bostadsbyggande i proportion 
till vad som behövs och ansvarar för att möta upp de uppsatta mål och styrdo-
kument som berör bostadsbyggande. Nedan följer en genomgång av den lag-
stiftning, de kommunala, regionala och nationella mål/styrdokument som kom-
munen har att ta hänsyn till.  

Tidaholms vision 2030 

Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att leva 
och bo i en god livsmiljö som ger trygghet, omtanke och utveckling. Fem mål-
områden har slagits fast för att nå visionen för Tidaholm. Målområde nr. 4 är 
den delen i visionen som berör det bostadsstrategiska programmet allra mest. 
Med mål om att befolkningsantalet ska öka ställer det krav på kommunen på 
flera sätt. 
 

1. Attraktiv kommun – Tidaholms kommun ska 

aktivt medverka till att skapa förutsättningar 

för det goda livet. 

2. Medborgaren i fokus – Tidaholms kommuns 

medborgare ska uppleva delaktighet, me-

ningsfullhet och trygghet. 

3. Livslånga lärandet - varje barn, ungdom och 

vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån 

sina behov och förutsättningar. 

4. Boende - Tidaholms kommun ska medverka 

till att öka tillgången på ett bra och varierat 

boende för alla. 

5. Näringsliv - Tidaholms kommun ska vara en 

aktiv och främjande kraft för näringslivet och 

civilsamhället. 

  

 

 

”I  Tidaholms kommun 

ska vi kunna 

leva och bo i en god 

l ivsmil jö som 

skapar trygghet,  

omtanke och 

utveckling för både 

 individ 

och företag. ”  
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Strategisk plan och budget 2021-2023 

Strategisk plan och budget 2021-2023, fastställd av kommunfullmäktige 2021-
01-25, är en del av kommunfullmäktiges årliga och rullande styrdokument. Pla-
nen anger mål och resurser samt inriktningar och uppdrag till nämnder och 
styrelser. 
 
Planen består av fem utvecklingsområden som svarar direkt mot översiktspla-
nens uppsatta målområden. Två av dessa mål är attraktiv kommun och bo-
ende.  

 

Den strategiska planen konkretiserar kommunens visioner och mål till strate-
giska mål, verksamhets- och enhetsmål. Planen är också ett av kommunfull-
mäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksam-
heten.  

Planen visar vad kommunen ska prioritera, vilka mål som ska uppnås, vilka re-
surser som behövs och hur de ska finansieras. Visionen om hur kommunen 
ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för planens utformning, 
budget samt verksamhetsplaner. 
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Bilden illustrerar kommunens styr- och ledningssystem vilket styr kommunens alla 
verksamheter. 
 

Målområdet ”Attraktiv kommun” har som mål att Tidaholms invånare skall upp-
leva att det finns en tillgång på bra och varierat boende. Kommunen ska även 
arbeta för att utveckla besöksnäringen, skapa intressanta mötesplatser, bra 
skola och omsorg samt skapa goda förutsättningar för näringslivet. Det är vik-
tigt att invånarna trivs och vill bo kvar i Tidaholm. Det är även viktigt att skapa 
en attraktiv kommun som människor vill flytta till. Att utveckla ett tryggt och 
hållbart samhälle är viktigt för att människors välbefinnande och livskvalitet. 

För att uppnå målen har flera strategier antagits där kommunen ska arbeta för 
att nå uppsatta mål. Nedan följer ett urval;  

 Vidareutveckla kommunens identitet och stadskärna samt stärka 

den lokala stoltheten, attraktionskraften och Tidaholms platsvaru-

märke. 

 Forma variationsrika och tillgängliga mötesplatser där alla männi-

skor kan må bra, känna trygghet, uppleva, leka, lära och växa. 

 Bevara kulturmiljön och landskapsbilden på lång sikt samt tillgäng-

liggöra stråken längs med Tidan. 

 Öka tillgång till ett varierat boende som passar alla bland annat ge-

nom att initiera nya planområden så att byggnation underlättas. 
  

108



   

  
  
Bostadsstrategiskt program 2021-2025 33/33 

 
 

 

Källor och underlag 

Tidaholms kommun 

Tidaholm översiktsplan ÖP 2030, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-XX 

Strategisk plan och budget 2021 – 2023, antagen av Kommunfullmäktige 
2021-01-25 

Övriga 

Regeringen, Slutbetänkande av Utredningen om kommunal planering för bo-
städer, SOU 2018:35 (https://www.regeringen.se/49cec5/contentas-
sets/b5eae39ea5b54e76a09e7bc90c8e5196/ett-gemensamt-bostads-
forsorjningsansvar-sou-201835.pdf) 

Boverket, Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok (https://www.bover-
ket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/) 

Västragötalandsregionen, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021-2030 (https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-ut-
veckling/regional-utvecklingsstrategi/samtal-vastra-gotaland-2030/remissforfa-
rande-for-nasta-regionala-utvecklingsstrategi/) 

Västragötalandsregionen, Befolkningsprognos Västra Götaland 2018-2035, 
VGR Analys 2018:19 (https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/sto-
rage/node/content/workspace/SpacesStore/edc164ff-65ac-4d37-b14c-
6ee8b46a4a7b/Befolkningsprognos%202018-2035.pdf?a=false&guest=true) 

Länsstyrelsen Västra Götaland, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 
2020 Rapport 2020:13 (https://www.lansstyrelsen.se/down-
load/18.52ea1660172a20ba65c13bf/1592985099949/2020-13.pdf) 

SCB statistikdatabas, Hushållens boende 

(https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/in-
komster-och-inkomstfordelning/hushallens-boende/) 2020-11-17, 14:20 

SCB webbplats, Befolkningsförändringar antal personer efter region och kön 

(http://www.statistikdataba-
sen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101G/Befforandr/) 
2021-03-31 14:49 

SKL.se  Vägval för framtiden, 3 utmaningar för det kommunala uppdraget mot 
år 2030 

(https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planera-
foljauppochatgarda/planera/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/om-
varldsbevakning13trender.14908.html) 2021-04-14, 09:01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/98 

§ 91 Beslut om motion - öppna upp Idrottshallen för bokningar 
kvällar och helger hösten 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har mottagit en motion om att snabbutreda behov för att 
med omedelbar verkan öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och 
helger hösten 2021. 
 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 
 
Från och med 2021-10-04 hyr kultur- och fritidsnämnden i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden ut Idrottshallen till föreningslivet under kvällar och 
helger. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att öppna upp Idrottshallen för 

bokningar kvällar och helger hösten 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-10-18. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ” Beslut om 
remittering av motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar 
under kvällar och helger hösten år 2021”, 2021-09-22. 

✓ Motion - öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och helger 
hösten 2021, 2021-08-30. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-18 
 
Ärendenummer 
2021/98 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Yttrande - Motion om att öppna upp Idrottshallen för bokningar 
kvällar och helger hösten 2021 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har mottagit en motion om att snabbutreda behov för att 
med omedelbar verkan öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och 
helger hösten 2021. 
 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 
 
Från och med 2021-10-04 hyr kultur- och fritidsnämnden i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden ut Idrottshallen till föreningslivet under kvällar och 
helger. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ” Beslut om 

remittering av motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar 
under kvällar och helger hösten år 2021”, 2021-09-22. 

✓ Motion - öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och helger 
hösten 2021, 2021-08-30. 

 
Barnrättsbedömning 
Idrottshallen hyrs ut från och med 2021-10-04, vilket ökar barns möjligheter att 
utöva inomhusidrott. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/276 

§ 118 Beslut om remittering av motion om att öppna upp 
idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet. 
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att öppna upp idrottshallen 

för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-09-14. 

✓ Motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar kvällar och helger 
hösten 2021, 2021-08-30. 

 
Sändlista  
Kultur- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/107 

§ 92 Beslut om utredningsuppdrag kring den öppna 
ungdomsverksamhetens inriktning 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra åt 
förvaltningen att utvärdera och utreda den öppna 
ungdomsverksamhetens inriktning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att den öppna ungdomsverksamheten har flyttat finns behov 
av att utvärdera och utreda hur den framtida verksamheten ska formas för att 
flexibelt möta målgruppens behov. 
 
I september 2021 flyttade den öppna ungdomsverksamheten till anpassade 
lokaler i bottenplan på bibliotekshuset. Flytten har inneburit att nya mål- och 
åldersgrupper har hittat till verksamheten. En mycket positiv effekt som dock 
gjort att gamla arbetssätt inte längre upplevs som applicerbara.  
 
Som exempel på förändringar sedan flytten till bibliotekshusets bottenplan kan 
nämnas: 

• En ny åldersgrupp av besökare bestående av 10-12-åringar har hittat 
till EnTrappaNer. Många av dessa besökare är barn och ungdomar 
som annars syns på torget, utanför Coop med mera. 

• Besöksantalet har ökat kraftigt och det är periodvis svårt att hantera 
situationen på två personal under rådande former. 

• Ett projekt för att skapa ett kreativt rum pågår, vilket kommer att ge 
verksamheten utökad möjlighet till aktiviteter och olika projekt. 

• Barn och unga håller nu i större utsträckning till på bibliotekets 
ungdomsavdelning, som är en del av EnTrappaNer, vilket kan utgöra 
en bas för att öka intresset för bibliotekets tjänster. 

 
Förvaltningen bedömer att det finns behov av att utvärdera och utreda möjliga 
förändringar och anpassningar för en mer flexibel öppen ungdomsverksamhet 
som följer dagens behov och förutsättningar. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra åt 
förvaltningen att utvärdera och utreda den öppna 
ungdomsverksamhetens inriktning. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Utredningsuppdrag kring den öppna 

ungdomsverksamhetens inriktning”, enhetschef kultur Johanna 
Andersson, 2021-10-14. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-14 
 
Ärendenummer 
2021/107 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Johanna Andersson     
0502-60 61 88 
johanna.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Utredningsuppdrag kring den öppna 
ungdomsverksamhetens inriktning 
 
Ärendet 
Med anledning av att den öppna ungdomsverksamheten har flyttat finns behov 
av att utvärdera och utreda hur den framtida verksamheten ska formas för att 
flexibelt möta målgruppens behov. 
 
Beslutsunderlag 

 Här skrivs vilka beslutsunderlag som varit underlag för ärendet. Detta 
återges automatiskt i protokollet. 

 
Utredning 
I september 2021 flyttade den öppna ungdomsverksamheten till anpassade 
lokaler i bottenplan på bibliotekshuset. Flytten har inneburit att nya mål- och 
åldersgrupper har hittat till verksamheten. En mycket positiv effekt som dock 
gjort att gamla arbetssätt inte längre upplevs som applicerbara.  
 
Som exempel på förändringar sedan flytten till bibliotekshusets bottenplan kan 
nämnas: 

• En ny åldersgrupp av besökare bestående av 10-12-åringar har hittat 
till EnTrappaNer. Många av dessa besökare är barn och ungdomar 
som annars syns på torget, utanför Coop med mera. 

• Besöksantalet har ökat kraftigt och det är periodvis svårt att hantera 
situationen på två personal under rådande former. 

• Ett projekt för att skapa ett kreativt rum pågår, vilket kommer att ge 
verksamheten utökad möjlighet till aktiviteter och olika projekt. 

• Barn och unga håller nu i större utsträckning till på bibliotekets 
ungdomsavdelning, som är en del av EnTrappaNer, vilket kan utgöra 
en bas för att öka intresset för bibliotekets tjänster. 

 
Barnrättsbedömning 
Verksamheten på EnTrappaNer påverkar barn och unga i stor utsträckning 
och att kunna anpassa denna för att knyta an till och aktivera fler kan vara 
avgörande för vissa individer. Utredningen behöver innehålla en 
barnrättsbedömning.  
 
Utredningens slutsatser 
Förvaltningen bedömer att det finns behov av att utvärdera och utreda möjliga 
förändringar och anpassningar för en mer flexibel öppen ungdomsverksamhet 
som följer dagens behov och förutsättningar. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
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www.tidaholm.se 

 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
utvärdera och utreda den öppna ungdomsverksamhetens inriktning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/2 

§ 93 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-09-21—10-19. 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-09-21 5.1 Tecknande av avtal 

KOF 2021/101 
Undertecknande av 
samarbetsavtal 
med Interactive 
Health Group AB 

2021-10-01 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/96 
Beslut om 
hyresavgifter för 
Idrottshallen 2021-
10-01--12-31 

2021-10-01 2.4 

Beslut om 
verksamhetsbidrag 
till föreningar och 
organisationer 
enligt fastställda 
regler 

KOF 2021/86 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag 
för VT 2021,  
210 216 kr. 
 

2021-10-11 2.2 
Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
IF HVT -81. 
KOF 2021/99 

2021-10-15 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdoms-
verksamheten 
håller tillfälligt 
stängt 15/10. 

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
delegationsbesluten till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-10-18. 
✓ Delegationsbeslut fattade från och med 2021-09-21—10-19. 
✓ Beslut om hyresavgifter för Idrottshallen 2021-10-01--12-31. 
✓ Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-VT21. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-18 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
 
Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2021-09-21—10-19. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Delegationsbeslut fattade från och med 2021-09-21—10-19. 
✓ Beslut om hyresavgifter för Idrottshallen 2021-10-01--12-31. 
✓ Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-VT21. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 
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Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-10-18 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade från och med 2021-09-21—10-19 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-09-21 5.1 Tecknande av avtal 

KOF 2021/101 
Undertecknande av 
samarbetsavtal 
med Interactive 
Health Group AB 

2021-10-01 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/96 
Beslut om 
hyresavgifter för 
Idrottshallen 2021-
10-01--12-31 

2021-10-01 2.4 

Beslut om 
verksamhetsbidrag 
till föreningar och 
organisationer 
enligt fastställda 
regler 

KOF 2021/86 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag 
för VT 2021,  
210 216 kr. 
 

2021-10-11 2.2 
Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
IF HVT -81. 
KOF 2021/99 

2021-10-15 2.1 Öppettider 

Den öppna 
ungdoms-
verksamheten 
håller tillfälligt 
stängt 15/10. 
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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
BK Rolling Stones 1266 1720 1 323 1 487 915 1 323 1 071 1487 788 1323
Bowlingklubben Tranan 5492 5100 5 184 6 296 3 924 5 184 0 6296 0 5184
Ekedalens SK 7251 4424 9 372 4 353 8 044 9 372 4 500 4500 0 9372
Folkabo IK 2549 1587 481 481 675 675 2 231 2231
Fröjereds IF Fotboll 7199 6816 10 736 9 036 8 486 10 736 5 488 9036 14 500 35342
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
IF HVT -81 12655 17036 17 399 14 962 11 495 17 399 10 538 14962 9 047 17399
IFK Tidaholm 17045 14700 21 415 12 755 24 544 24 544 16 166 16166 22 850 22850
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 2626 2390 2 360 2 123 1 926 2 360 4 539 4539 4 614 4614
Tidaholm Falk Basketklubb 924 1 167 1167 0 2351
Tidaholms GIF 32037 19347 27 148 16 247 25 562 27 148 17 397 17397 24 967 27148
Tidaholms Gymnastiksällskap 18848 14217 16 125 16 223 15 073 16 125 13 273 16223 12 330 16125
Tidaholms Hockeyförening 10269 17244 11 514 20 582 15 246 15 246 14 788 20582 7 414 11514
Tidaholms Motorklubb 1 122 1 122 1 316 1316
Tidaholms Simsällskap 1541 1251 1 674 1 217 1 563 1 674 609 1217 366 1674
Tidaholms SOK Sisu 4222 2912 2 768 1 948 2 496 2 768 2 768 2768 3 227 3227
Tidaholms Tennisklubb 10672 8916 10 755 8 862 10 461 10 755 9 806 9806 11 189 11189
Tidaholmsbygdens Hästklubb 26678 19353 22 618 21 854 27 813 27 813 22 593 22593 25 937 25937
Tifa bc 9301 6683 7 062 7 010 5 016 7 062 5 806 7010 7062
SUMMA 196925 171506 194 089 172 931 185 922 208 672 151 857 185716 141 877 206959

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
Fröjereds SMU 1101 1184 993 1 075 728 993 608 1075 0 993
Pingstkyrkan 454 441 356 282 109 356 0 282
Tidaholms Scoutkår 2159 1604 2 264 1 600 1 311 2 264 1122 1600 0 2264
SUMMA 4827 3840 4 450 3 362 2 653 4 450 2 053 3362 0 3257

SUMMA 201752 175346 198 539 176 293 188 575 213 122 153 910 189078 141 877 210216
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/1 

§ 94 Inkomna skrivelser och beslut 
 
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, 2021-10-19. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 208/2021 ”Beslut om delårsrapport för 

Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 2021-10-06. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ”Beslut om strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-09-27. 
✓ Rapport från Folkbildningsrådet - Rapport om folkhögskolans 

deltagare, 2021-10-08. 
✓ Nyhetsbrev från regional utveckling september 2021, 2021-10-04. 
✓ Planhandlingar - samråd detaljplan för Figuren 3 och Figuren 11, 

Tidaholms kommun, 2021-09-30. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
2021/1 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
 
Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kallelse till Tidaholms Idrottshistoriska förenings årsmöte 2021, 2021-

10-14. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 208/2021 ”Beslut om delårsrapport för 

Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 2021-10-06. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ”Beslut om strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-09-27. 
✓ Rapport från Folkbildningsrådet - Rapport om folkhögskolans 

deltagare, 2021-10-08. 
✓ Nyhetsbrev från regional utveckling september 2021, 2021-10-04. 
✓ Planhandlingar - samråd detaljplan för Figuren 3 och Figuren 11, 

Tidaholms kommun, 2021-09-30. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga inkomna skrivelser och 
beslut till handlingarna. 
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Årsmöte 
Onsdag 24 nov. 

Kl. 18.00 

Villan 

Välkomna/Styrelsen 

Vi gör ett nytt försök! Vårens 

årsmöte blev som bekant inställt 

p.g.a. pandemin. Vår förhoppning är 

nu att kunna genomföra årsmötet på 

ovan nämnda datum. 

Sedvanliga förhandlingar 

Lotteri och Fika 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/247 

§ 208 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun januari – 
augusti år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad delårsrapport samt att lägga den till handlingarna. 

• 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 
Kommuner är enligt lag skyldiga att upprätta en årsredovisning och en 
delårsrapport för varje räkenskapsår.   

Delårsrapporten inkluderar en samlad bedömning av kommunens 
måluppfyllnad efter åtta månader. Enligt uppföljningen har kommunen fyra 
gula mål, ett rött mål och ett grönt mål. 
 
Delårsrapporten inkluderar upprättad resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys för kommunen och kommunkoncernen.   
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar en budget i balans.  
 
Prognoserna från social- och omvårdnadsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden indikerar överskott mot respektive budget medan 
prognoserna från kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
indikerar underskott.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden inte 
har inkommit med en åtgärdsplan i sin rapport. Nämnden hänvisar till att det 
skulle få en negativ påverkan på förmågan till återgång vid normalläge i 
verksamheten då restriktionerna tillåter. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin 
rapport inkommit med en åtgärdsplan. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att det prognostiserade underskottet och effekterna av 
åtgärdsplanen inte uppnår en budget i balans.  
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsprinciper ska nämnd vidta 
åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade 
budgetram och är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs.  
 
Budgeten för år 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 
2,1 % av skatter och bidrag.  
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Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 41,9 miljoner kronor vilket 
är ett överskott mot budget på 24,9 miljoner kronor. Det motsvarar 5,0 procent 
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna upprättad delårsrapport samt att lägga den till 
handlingarna. 

- 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 2021”, ekonomichef Henrik Johansson, 
2021-09-17. 

✓ Rapport ”Delårsrapport – Augusti 2021 (Tidaholms kommun). 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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2020/400 

§ 121 Beslut om strategisk plan och budget för år 2022-2024 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar:  
- att fastställa oppositionens förslag till Strategisk plan och Budget 

för 2022–2024. 
- att för år 2022 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan för 2022 uppgå till 1.00 % 
enligt SKR:s rekommendation (SKR cirkulär 21:11).  

- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 240 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 1,75% för 2022. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2022 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
den faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader 
med högst 2,2 %. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 
 

- Kommunfullmäktige beslutar att målen för god ekonomisk hushållning 
för verksamheten ska uppnås, vilket innebär: 
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i 

den strategiska planen samt 
- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är 

positivt och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för 
åren 2022–2024 och har överlämnat den till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att 
styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av 
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för 
verksamhetsplaner samt budget. 
 
För att nå de finansiella målen har fullmäktige antagit två strategier som ska 
borga för en god ekonomisk hushållning: 
 

128



 2/5 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-27 
Kommunfullmäktige 
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• Arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i 
budgeten uppgår till resultatmålet (2,0 %). 

• Undvika upplåning till investeringar. 

Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2 % 
år 2022. Enligt planen för åren 2023 och 2024 når kommunen inte 
resultatmålet då det planerade resultatet uppgår till 0,4 respektive 0,3 %. 
Detta innebär avsteg från de ovan nämnda strategierna. Strategisk plan och 
budget 2022–2024 innehåller ett antal politiskt prioriterade investeringar som 
kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa investeringar 
att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och 2024. 
 
Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen skall kunna fortsätta 
investera och återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för 
kommunen. Åren 2022–2024 sänks resultatmålet successivt jämfört med 
föregående år. Detta innebär ett avsteg från den nuvarande strategin att 
"arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i 
budgeten uppgår till resultatmålet (2,0 %)". 
 
För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under 
åren 2022, 2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika 
upplåning till investeringar". Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till 240 miljoner kronor.  
 
Sammantaget innebär detta att budgeten för år 2022–2024 inte ligger i linje 
med kommunens strategier för en god ekonomi. Inför åren 2023 och 2024 
kvarstår ett omfattande arbete för att lägga en budget som säkerställer en god 
ekonomisk hushållning. 
 
Tidaholms kommun har under senaste åren haft en hög investeringsbudget. 
Detta samtidigt som kommunen de senaste åren 2019 och 2020 inte uppnått 
resultatmålen, vilket inneburit en ökad upplåning för kommunen.  
 
2021 prognostiserar kommunen dock att resultatmålet uppnås, men med 
förbehållet att de ökade och tillfälliga generella statsbidragen ökar.  Det egna 
skatteunderlaget minskar.  
 
Mot bakgrunden av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska 
läge med fortsatta investeringsbehov så förespråkar 
kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0% av skatter och 
generella bidrag.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- att fastställa Strategisk plan och Budget för 2022–2024. 
- att för år 2022 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan för 2022 uppgå till 1.00 % 
enligt SKR:s rekommendation (SKR cirkulär 21:11).  
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- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 240 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 1,75% för 2022. 

- att indexering på internhyresbelopp för år 2022 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
den faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader 
med högst 2,2 %. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att målen för 
god ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket 
innebär: 
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i 

den strategiska planen samt 
- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är 

positivt och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  
 

- Ingemar Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- att fastställa oppositionens förslag till Strategisk plan och Budget 

för 2022–2024. 
- att för år 2022 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan för 2022 uppgå till 1.00 % 
enligt SKR:s rekommendation (SKR cirkulär 21:11).  

- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 240 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 1,75% för 2022. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2022 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
den faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader 
med högst 2,2 %. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- Ingemar Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att målen 
för god ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket 
innebär: 
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i 

den strategiska planen samt 
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- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är 
positivt och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  
 

- Karin Olofsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- att fastställa Miljöpartiets förslag till Budget för 2022.  
- att för år 2022 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan för 2022 uppgå till 1.00 % 
enligt SKR:s rekommendation (SKR cirkulär 21:11).  

- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 240 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 1,75% för 2022. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2022 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
den faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader 
med högst 2,2 %. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- Karin Olofsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att målen för 
god ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket 
innebär: 
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i 

den strategiska planen samt 
- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är 

positivt och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  
 

- Anna-Karin Skatt (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Bengt 
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Michelle Hjerp Holmen (S) och 
Tony Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

- Zelal-Sara Yesildeniz (-), Mikael Hallin (C) och Marika Lund (SD) yrkar 
bifall till oppositionens förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden ställer 
varje förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Ordföranden ställer Johanssons förslag mot Olofssons förslag för att få fram 
ett motförslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Johanssons förslag ska utgöra motförslag.  
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att Johanssons förslag ska 
utgöra motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
 
JA: Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
NEJ: Bifall till Johanssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med:  
 
JA: 19 
NEJ: 22 
 
Följande röstar JA: Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson 
(S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Christoffer Axelsson (S), Othmar 
Fiala (S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-
Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina 
Spetz-Larsson (S), Ingvar Jansson (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Erik Ezelius (S) 
Följande röstar NEJ: Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Jenny 
Svensson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), 
Mikael Hallin (C), Fredrik Kvist (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson 
(-),Camilla Graaf (-), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård 
(SD), Petri Niska (SD), Karin Olofsson (MP), Zelal-Sara Yesildeniz (-), Claes 
Andersson (KD) 
Följande AVSTÅR: - 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 196/2021 ” Beslut om strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-09-08. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Strategisk plan och budget 2022–2024”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2021-06-23.  
✓ Strategisk plan och budget 2022–2024 (Budgetberedningens förslag), 

2021-08-31 
 
Reservation 
Lena Andersson (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
”Samtliga ikväll beslutande ledamöter samt ersättare i den socialdemokratiska 
och vänsterpartistiska kommunfullmäktigegruppen reserverar sig mot den 
antagna Strategiska plan och budgeten 2022-2024, till förmån för eget 
yrkande”.  
 
Sändlista 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Fri, 8 Oct 2021 09:07:57 +0200
To:                                      Kultur och fritid; Tidaholms kommun Bunkontoret
Subject:                             VB: Ny rapport om folkhögskolans deltagare

 
 

Från: Folkbildningsrådet <info@folkbildningsradet.se> 
Skickat: den 8 oktober 2021 09:02
Till: info-utskick@folkbildingsradet.se
Ämne: Ny rapport om folkhögskolans deltagare 
 
Folkhögskolans roll för demokrati och samhällsengagemang 
Folkbildningen spelar en viktig roll för att stärka och utveckla den svenska demokratin. I en ny rapport 
från Folkbildningsrådet undersöker forskare hur folkhögskolan underlättar, uppmuntrar och initierar 
samhällsengagemang hos sina deltagare.  
På landets folkhögskolor möts människor med olika bakgrund och skilda erfarenheter. Oavsett tidigare 
erfarenhet uttrycker många deltagare hur folkhögskolestudierna möjliggör för dem att vara sig själva, bli 
sedda och växa som människor – både inom ramarna för själva utbildningen och i mötet med andra 
deltagare. 
Rapporten Ett engagerande mikrokosmos bygger på resultat från de nationella befolkningsstudier om 
medborgerligt engagemang som Ersta Sköndal Bräcke högskola genomför, kompletterade med en 
fördjupningsundersökning vid fyra folkhögskolor. 
Rapporten kan laddas ner och läsas på Folkbildningsrådets webbplats. 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Graner 
Generalsekreterare 
 
 

–  

Maria Graner 
generalsekreterare 
Folkbildningsrådet 
  
T 08-412 48 05   |   M 070-6711768   |   folkbildningsradet.se 
Box 38074   |   100 64 Stockholm   |   Besök: Ringvägen 100 
När du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter. Mer om hur dina personuppgifter 
behandlas hittar du på folkbildningsradet.se/personuppgifter 
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Mon, 4 Oct 2021 16:15:19 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling september 2021

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev september 2021 
   

   

Hållbarhet i fokus när Västra Götaland öppnar upp 
 

I helgen gick West Pride av stapeln i 
Göteborg. Närmare 6 000 personer trotsade 
regnet för paraden och i Pride Park på 
Eriksbergshallen samlades gäster såväl på 
plats som via länk. Givet att det var första 
helgen på ett och halvt år utan restriktioner, 
blev det en dubbel manifestation. Vi gläds 
med försiktig optimism över att samhället 
öppnar, och uppmärksammar att 
utmaningarna i arbetet för jämlikhet, mot 
fördomar och diskriminering är mer aktuella 
än någonsin. 

I den regionala utvecklingsstrategin har vi 
enats om att Västra Götaland ska vara ett 

föredöme för omställning mot ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. När vi nu öppnar 
upp igen och återstart är på allas agenda, utmanas vi att klara av den ambitionen. Helgens 
manifestation ger driv och bekräftelse på att vi är många som arbetar i samma riktning för 
social hållbarhet.

Energi- och klimatutmaningen är ett annat perspektiv på omställningen, där det idag tas stora 
kliv i Västsverige inte minst kopplat till elektrifieringen av industrin. Under förra veckan tillsatte 
Västra Götalandsregionen ett forskarråd med representation från olika lärosäten i Sverige 
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med uppdrag att följa upp och ge rekommendationer kring hur vi kan påskynda klimatarbetet i 
Västra Götaland. 

Ytterligare utvecklingsnyheter från Västra Götaland som ni kan ta del av nedan; hur vi 
positionerar oss som Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom 
textil och mode, hur vi skalar upp den blå biobaserade ekonomin och hur vi knyter samman 
Västra Götaland via infrastruktursatsningar inom länet och i en grön megaregion tillsammans 
med Norge, Danmark och Tyskland.

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Klimat

Forskarråd ska ge underlag för att påskynda klimatarbetet i Västra 
Götaland 
 

 

Från vänster: Annika Nilsson, Filip Johnsson, Karin Bradley, Björn Sandén, Frances 
Sprei (ordförande) och Sverker Jagers.
 

 

Sex forskare från olika lärosäten har fått i uppdrag från Västra Götalandsregionens (VGR:s) 
miljönämnd att följa upp klimatarbetet i Västra Götaland, för att kunna hålla den koldioxidbudget för 
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länet som regionstyrelsen beslutade om i januari.

- Forskarnas arbete ska ge oss ett unikt och fördjupat regionalt underlag för att prioritera och 
påskynda de viktigaste åtgärderna i omställningen. Det är sedan upp till oss på alla nivåer i samhället 
att besluta om och göra det som krävs för att minska utsläppen i Västra Götaland, säger Magnus 
Berntsson (KD), ordförande i miljönämnden.

VGR:s pressmeddelande Forskarråd ska ge underlag för att påskynda klimatarbetet i 
Västra Götaland 

   

   

►Cirkulära affärsmodeller

Textilkalaset  20 oktober - inför strategin om Västra Götaland
som Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design 
inom textil och mode 
 

 

Som en del av Kraftsamlingen Cirkulära affärsmodeller undersöker Västra Götalandsregionen 
tillsammans med textilbranschen förutsättningarna att bli en föregångare med ”Europas innovativa 
spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode”. 

Centralt i visionen är att sätta de västsvenska företagens utveckling i fokus och att attrahera fler 
företag som vill skapa en innovativ och cirkulär affärsutveckling. I förslaget presenteras sex spetsar, 
där det strategiska utvecklingsarbetet är avgörande för att vi fortsatt ska utveckla den kreativa myllan 
i regionen. Inom EU pågår ett stort förändringsarbete och vårt mål är att bli ledande i Europa. 
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Resultatet av förstudien visar att vi har mycket goda förutsättningar - om vi samverkar och synliggör 
vår potential. 

På Textilkalaset den 20 oktober samlas vi för att presentera förslaget till strategi.
   

   

►Kultur och näringsliv
Film i Väst välkomnar produktionsincitament för att stärka den 
svenska filmindustrin
 

 

Film i Västs vd Mikael Fellenius
 

Film i Väst välkomnar produktionsincitament för att stärka den svenska filmindustrin. 
Kulturdepartementet meddelade vid en presskonferens nu på morgonen att ett 
produktionsincitament för att stärka den svenska filmnäringen och kringliggande industrier 
kommer att införas.

Film i Väst välkomnar produktionsincitament
   

   

►Digitalisering
Digitalisering i människans tjänst 18 november
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Digitaliseringsdagen 18 november 2021 är en del av Kraftsamling digitalisering som visar på 
Västsvenska möjligheter att hantera framtidens samhällsutmaningar. Deltagarna får 
inspiration och erfarenheter för en värld som kräver ett nytt sätt att tänka för att fullt utnyttja 
digitaliseringens möjligheter. Bland många spännande inslag hålls till exempel ett helt spår 
under konferensen av DIGG, myndigheten för digital förvaltning. 

Digitalisering i människans tjänst 18 november
   

   

►Gränsöverskridande infrastruktur
Fehmarn Bält-förbindelsens öppnande kräver åtgärder i Sverige
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Bijan Zainali (S) regionråd, i förgrunden av tunnel-bygget.
 

Torsdagen den 30 september besökte företrädare från Västra Götalandsregionen byggandet 
av tunneln under Fehmarn Bält. På plats var också andra lokal- och regionpolitiker från 
Norge, Sverige, Danmark och Tyskland, alla medlemmar i organisationen STRING, ett 
gränsöverskridande politiskt samarbete vars ambition är en grön megaregion som kan vara 
ledande i omställningen mot ett grönt Europa.
 
Förbindelsen mellan Tyskland och Danmark via Fehmarn Bält är idag en av Europas stora 
flaskhalsar, samtidigt som regionen är en av Europas absolut mest expansiva. Längs samma 
transportkorridor som Fehmarn Bält, Köpenhamn och Hamburg ligger Malmö, Göteborg och 
Oslo. STRING:s medlemmar driver att kvarvarande flaskhalsar längs korridoren ska åtgärdas 
i samband med att förbindelsen öppnar år 2029.

VGR:s pressmeddelande 1 okt 2021
   

   

►Infrastruktur
Beslut om tunnel under Göta älv
 

Den 16 september fattade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad som sista instans beslut om 
att en tunnel under Göta älv är det bästa alternativet för Lindholmsförbindelsen. 
Regionfullmäktige tog sitt beslut redan innan sommaren, den 10 maj 2021.

Förbindelsen är en del i det Västsvenska paketet som ska bidra till ett starkt och attraktivt 
Västsverige och innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar.

Beslut om tunnel under Göta Älv
 

   

   

►Agenda 2030
Ett Västsverige där ingen lämnas utanför -  Agenda 2030 i Väst 
årliga konferens 19-20 oktober
 

 

På årets konferens med Agenda 2030 i Väst fokuserar vi under två halvdagar på hur 
Västsverige kan verka lokalt och internationellt för att vi inte ska lämna någon utanför 
omställningen till ett hållbart samhälle. Konferensen arrangeras under Hållbarhetsfestivalen 
Västra Götaland och i samarbete med CSR Västsverige och Västsvenska 
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Handelskammaren,

- 19 oktober har vi föreläsare från såväl akademi, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor. 
- 20 oktober hålls parallella sessioner och workshoppar om hur vi får ett inkluderande 
arbetsliv, en digitalisering tillgänglig för alla, bekämpar korruption, och vilken 
kompetensomställning som behövs till år 2030.

Agenda 2030 i Väst årliga konferens - program och anmälan
   

   

►Fullföljda studier
Nästan 3000 lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet 
 

 

Den sista september publicerade Skolverket årets skolresultat. I Västra Götaland var det 
2886 elever som gick ur grundskolan utan behörighet till gymnasiet vilket motsvarar cirka 
15% av årskullen. Det finns stora skillnader inom Västra Götaland mellan olika kommuner, 
mellan flickor och pojkar samt utifrån föräldrarnas utbildningsnivå och migrationsbakgrund.

Att barn och unga lyckas fullfölja sina studier är en skyddsfaktor mot bland annat psykisk 
ohälsa, arbetslöshet, våld och kriminalitet, bristande tillit och social oro bland unga. Därför är 
Fullföljda studier en av fyra kraftsamlingar inom Västra Götalands regionala 
utvecklingsstrategi. Vi vill ge barn och unga de allra bästa förutsättningarna för en bra start i 
livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro.

Fakta- statistik om fullföljda studier 
   

   

►Energi

Energidagen Väst 2021
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Under ett och samma tak samlas experter inom energifrågor och omställning tillsammans med 
representanter från näringslivet för att prata nutid, framtid och faktiska resultat.
Dagen fokuserar på sol, energieffektivisering, biogas och energisystem. Ett block är helt vikt åt vår 
västsvenska kraftsamling elektrifiering, med b la experter inom området från VGR. Passa på att träffa 
företrädare från näringsliv, akademi och offentlig sektor och ta del av diskussioner och knyt nya 
kontakter!

Gör plats i kalendern för tisdagen den 16 november och Energidagen Väst 2021 som arrangeras av 
Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park. 

Energidagen Väst 2021

Arrangemanget är en del av Tech InWest Sweden program 16-19 november. Vissa seminarier är helt 
digitala, andra hybrida och några 100% fysiska på plats i Trollhättan.

Tech InWest Sweden
   

   

►Samhällsanalys

Flyttströmmar mellan tätorter i Västra Götaland
 

Visste du att flest flyttar både in och ut i Göteborg, minst flyttar både in och ut i Arentorp i Vara 
kommun? En ny rapport frän enheten för samhällsanalys ger en bild av flyttmönster och 
befolkningsstrukturer i olika tätorter i Västra Götaland. 

Västra Götalands befolkning växer, men ökningen är inte jämnt fördelad utan det finns områden/ 
kommuner som har haft en stadig befolkningsminskning de senaste decennierna. År 2019 bodde 87 
procent i tätorter och 13 procent i småorter eller på landsbygd. Ungefär tre fjärdedelar av 
befolkningen bor i tätorter med 3 000 eller fler invånare. Tätorterna i Västra Götaland varierar mycket 
i storlek - från drygt 500 000 invånare till knappt 500 invånare. 
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Rapporten Flyttströmmar mellan tätorter i Västra Götaland (pdf).
   

   

► Elektrifiering

Västra Götaland antar utmaningen om elnätsutbyggnad
 

 

Energimarknadsinspektionens och Svenska kraftnäts förslag att förkorta ledtiderna är välkomna steg 
mot smidigare och snabbare tillståndsprocesser för att bygga ut elnätet.

I ett debattsvar i Dagens industri föreslår vi tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland några 
konkreta förslag för att öka takten i omställningen till elektrifiering och där elproduktion och 
överföringskapacitet är en del av utvecklingen.

Debattreplik Dagens Industri: Vi antar utmaningen!

Kraftsamling elektrifiering
   

   

► Elektrifiering

Västra Götalandsregionens egna verksamheter kraftsamlar för 
elektrifiering
 

 

Nu har Västra Götalandsregionen lanserat sin plan för införande av elfordon i sin egen 
organisation. Målet är minst 30 procent elfordon till 2025.

- Syftet med planen är att svara upp mot och bidra till den snabba teknik- och elektrifieringstrend som 
nu pågår. Planen är ett av många initiativ för att nå VGR:s egna miljömål och samtidigt bidra till 
utveckling för hela Västra Götaland, säger Gustaf Zettergren, miljöchef i Västra Götalandsregionen.

Kraftsamling för elektrifiering i Västra Götalandsregionens egna verksamheter
   

   

► Kultur

Kulturting 8 oktober
 

 

Under det senaste året har många både omvärderat och saknat kulturens kraftfält. Vi välkomnar 
politiker, tjänstepersoner och kulturlivets representanter i Västra Götaland att bli inspirerade, få 
kunskap och hitta drivkrafter. Hur kan vi tillsammans, på olika sätt och med olika perspektiv, bidra till 
en nystart? 

Västra Götalandsregionens kulturnämnd bjuder in till Kulturting som i år arrangeras av Förvaltningen 

   

► Digitalisering

Future of Democracy Summit 20-21 oktober
 

Future of Democracy (FoD) Summit samlar en exklusiv grupp av personer på exekutiv nivå från olika 
sektorer av det svenska samhället. Målet är att skapa en aktiv kraft och en mötesplats med fokus på 
att forma digitaliseringen på ett sätt som är demokratiskt hållbart, och omvänt hur demokratin och 
välfärden kan dra nytta av de möjligheter som tekniken erbjuder. 

FoD Summit arrangeras av Future of Democracy, AI Sweden och Medier & demokrati.

Inbjudningarna är personliga och går till ledare/beslutfattare inom olika samhällssektorer, offentlig 
sektor, akademi, näringsliv, civilsamhälle och politik. 

Future of Democracy Summit 2021
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för Kulturutveckling.

Kulturting 2021
   

   

► Demokrati

Demokrati ur ett internationellt perspektiv- hur mår demokratin i 
världen? 27 oktober
 

 

I Revästs seminarium om hur demokratin mår i världen beskriver Staffan I Lindberg den globala 
utvecklingen av demokratin och talar om sitt arbete med Varieties of Democracy (V-Dem), ett 
internationellt forskningssamarbete med uppdrag att mäta demokrati, samt om vad den senaste 
demokratirapporten visar.

Vilken betydelse har demokratin för samhället? Vilka är det som drabbas hårdast när demokratin 
inskränks? Därefter blir det diskussion och frågestund med utrymme för inspel från publiken, lett av 
moderator Anna Jacobson. 

 Reväst seminarium Demokrati ur ett internationellt perspektiv 27 oktober
   

   

► EU

EU:s nya programperiod 2021-2027, 11 november
 

 

Reväst bjuder in till seminariet om EU:s nya programperiod 2021-2027. Vad innebär de nya 
programmen, hur skiljer de sig från de förra och vad betyder det för Västsverige? Medverkande är:
• Christian Danielsson, kontorschef EU-kommissionen i Sverige
• Kristina Jonäng, ordförande Regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionen
• Helene Andersson, Regionråd i Region Halland
• Andreas Catoni, regionutvecklare tf teamledare EU, Västra Götalandsregionen

Moderator: Martin Henning, professor ekonomisk geografi, Göteborgs universitet
Arrangör är Reväst i samarbete med CRA och VGR

Reväst : EU:s nya programperiod 2021-2027 
   

   

► Maritima näringar

Så skalar vi upp den blå biobaserade ekonomin i Sverige! Maritima 
klustrets årskonferens 17 november
 

 

Fler lösningar måste komma från havet. Biomassa från havet kan bidra till att begränsa 
klimatpåverkan, hälsosamma och klimatsmarta livsmedel och på sikt hjälpa oss att närma oss ett 
fossilfritt samhälle.
Vi måste tänka rätt från början och skapa cirkulära blå affärsmodeller.
Vi behöver också skala upp de biomarina näringarna för att kunna ställa om.

   

► Social hållbarhet

Mänskliga rättighetsdagarna
6-7 december
 

 

Västra Götalandsregionen är en av värdarna för den nationella konferensen Mänskliga 
Rättighetsdagarna som i år arrangeras i Göteborg den 6–7 december.

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna i år är: Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så. 

144

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mXOkV-0006i2-5f&i=57e1b682&c=zLqFSoVk1PP6Xpwp2-Ue8XqTTAmrt84t5UCQY9wAYvCE0Lx31MkjzTiqDlVnqlXSG5Tlak1evfBh17xvUdtPuSDLyTmb-xWPhCsOjq5xJVfFUjxyHzmMyTXVuHTStwDWf5BiuN03P8ZiEDx9JB4Nc66bT7ZhxBx36XcIu0RHoWxP6SOdF83JfxRUQOuYGt6NHckejP84zoAXJxRAiPru8FPrETNXhhNf_5fgVKHsseDNQxTEPQ5Bvn34dT3Jq1FV52ibYy9NmSaG3EkK3JuglK-iNCPIEUxeZO5wgHh6zzw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mXOkV-0006i2-5f&i=57e1b682&c=czMBzQ5TdrayPxiIrowbLSrDM3b0TEWt6schuASgmlBxdgGN6LOXA0z7Xr6BaeIaw9CGgRVgAt_sFj2aAbK6N8qpnq8wW9IKbHondxTzG3EVTM4L_enfHqCzwCfSg5b7P22HWdDtG50koDSiBlTiB9oZ9PUkOtWxknWwYGYaod5-gu0re0EdQFcBFsEdQUMmUhsX9qMpHYTdfE6JQLvpIV8kwHrwwty-PQ3M3IwVkGw45H757VGkLXWUDY2kX91YOAe9iBHhjcTHYUXBLuJj2aRaZO964Qwb_GPeSb7TDx4
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mXOkV-0006i2-5f&i=57e1b682&c=HCDIX4s8AKds14G57Tv-oXUlRzpQqZqZ7SgQqDjB3uhaB5LhmSlPEB4GMQeJ2hG5ahTn986jTkF3vthZK1nJAaU1gRl0gKSHBOl3jeNBZn_EvrgQmhd2wg0wT0woBpfUsVwCpqxMogIBB44nMiSIB6LJRGbwq2GUZuWJwTEJfA_MHxx3y0zjqEIu4tu30Txxf2bPBk9No6nfoxg7rm2kDwvcSrVGxjU62LKrPBJLVSL_7BBDR1q1E7-f3fAumTiOO4-gGE0ZeXQRwHzk26oy6fyG8ByTLX0oQhfXT1silos


Den maritima sektorn i Västsverige samlas för sin årliga konferens med inspirationstalare, pitchning 
av innovativa företagsidéer och mycket mer. 
Möt entreprenörer, startups, finansiärer, forskare och större företag från de blå näringarna inom 
livsmedel och bioteknik.

Maritima klustrets årskonferens 17 november

I år samarrangerar vi med Tech inWest Sweden
   

Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg kommer att uppmärksamma jubileumsåret genom att lyfta 
både de möjligheter och de utmaningar som demokratin utgör för uppfyllandet av allas mänskliga 
rättigheter.

Se hela programmet och boka din biljett här 
   

   

► Urbanisering

Nobel Week Dialogue - The City of the Future 9 december
 

 

Den 9 december är det dags igen för Nobel Week Dialogue. Årets tema är The City of the Future. 
För femte året hålls Nobel Week Dialogue i Göteborg.

Årets program är ett hybridarrangemang (online & on-spot på Svenska Mässan).
 
Nobel Week Dialogue organiseras av Nobel Media AB med stöd av Carlsberg foundation och Sten A 
Olssons stiftelse för forskning och kultur, och arrangeras i samarbete med Carl Bennet AB, Ericsson, 
Göteborgs Stad, Volvo Group och Västra Götalandsregionen.

Registrering öppnar i november, håll utkik!
 
Nobel Week Dialogue

   

   

► Västra Götaland 2030

Framtid Västra Götaland 20 januari 2022 
 

 

Den 20 januari 2022 är du välkommen till Framtid Västra Götaland! Då bjuder Västra 
Götalandsregionen in till en konferens med regionala utvecklingsfrågor i fokus.

Omställningen till ett hållbart, attraktivt och konkurrenskraftigt Västra Götaland drivs av vår 
gemensamma förmåga att tillsammans lösa utmaningar. Att ställa om snabbt utifrån nya 
förutsättningar är avgörande och något som vi har fått visa prov på det senaste året.

När vi samlas på Framtid Västra Götaland i början av nästa år fortsätter dialogen om hur vi ställer om 
tillsammans. Det kommer att bli en fullspäckad konferens med inspirerade föreläsare, 
kunskapsfördjupning, utbyte av erfarenheter och spännande möten. 

Vi ses på Framtid Västra Götaland!

Framtid Västra Götaland
   

   

► Näringsliv

Vårgårda listad som bästa näringslivskommun i Sverige
 

   

► Internationellt

Interregprojekt nominerade till REGIOSTARS Awards 2021 - gå gärna in 
och rösta!
 

Interreg Nordsjöprojektet DRYPORT (2007-2013) har nominerats till REGIOSTARS Awards 2021 i 
kategorin ”Enhancing green mobility in the regions: European Rail of the year 2021".

Dryport syftade till att fler frakttransporter skulle gå via tåg och kanaler och insjöar istället för via 
vägar. Aktiviteterna i Västra Götaland fokuserade främst på etableringen av Falköpings dryport – 
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Vårgårda kommun klättrar från tredje till första plats i Svenskt Näringslivs ranking över Sveriges 
bästa företagsklimat 2021. Vårgårdas fina placering grundar sig på höga betyg från företagarna i 
fråga om attityder, service och bemötande.
Härryda kommun placerade sig som tvåa på listan. På niondeplatsen finns Herrljunga. tätt följt av 
Götene på elfte plats. Grattis!

- Den jämna och uppåtgående placeringen är en spegling av långsiktigt samarbete, menar Bengt 
Hilmersson, kommunalråd i Vårgårda.

Svenskt Näringslivs rankning - Vårgårda tar glädjeskutt
   

Skaraborg Logistic Center, med koppling till Göteborgs hamn. Västra Götalandsregionen var Lead 
partner och bland annat Falköpings kommun medverkade, tillsammans med en rad offentliga 
organisationer och privata företag.

Interreg Nordsjöprojektet BEGIN (2016-2021), med bland annat Göteborg Stad som partner, är 
också nominerat, i kategorin ”Green Europe”. BEGIN-projektet inrättades för att visa hur städer kan 
förbättra klimatresistensen genom blå och grön infrastruktur (BGI).

Rösta senast 15 november på din favorit i REGIOSTARS 2021
   

   

► Demokrati och samhällsfrågor

Frihamnsdagarna i Göteborg
 

 

Kristina Jonäng (C) , Peter Öhrn, 
ordförande Demokratikommittén och 
moderator Charlotta Lundström, VGR

 

Den 3-4 september arrangerades Frihamnsdagarna i Göteborg för första gången, som en samling för 
samhällsfrågor med inspiration från Almedalen och Järvaveckan. Särskilt fokus låg på demokrati och 
ungas deltagande.

Västra Götalandsregionen medfinansierade Frihamnsdagarna och medverkade i flera arrangemang 
kring elförsörjning, inkludering av unga, demokratins utveckling och framtidens fossilfria flyg.

Frihamnsdagarna 2021

   

► Innovation och ekonomisk hållbarhet

Karttjänst för lantbrukare vann innovationspris
 

 

Foto: Anna-Karin Johnson
 

"Target Y – Skördekartor för alla" heter det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken 
Skaraborgs första innovationspris. Target Y bedöms ha stor potential att bidra till bättre ekonomisk 
hållbarhet för lantbrukare och samtidigt medföra positiva effekter för både miljö och klimat. 

Forskargruppen på SLU har fått stöd av regionutvecklingsnämnden i VGR sedan 2014.

Temat för priset är ”hållbarhet inom gröna näringar” och det delades ut 29 september av Swedbanks 
styrelseordförande Göran Persson vid en ceremoni i Smedjan på SLU:s campus i Skara.

Sparbankens Innovationspris 
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På gång
 

 8 okt Kulturting
13 okt Nationell valideringskonferens
19-20 okt Ett Västsverige där ingen lämnas utanför -  Agenda 2030 i Väst årliga 
konferens
20 okt Textilkalas - vi presenterar förslaget till strategi
27 okt Reväst webbinarium: Demokrati ur internationellt perspektiv
11 nov Reväst seminarium om EU:s nya programperiod 2021-2027
16 nov Energidagen Väst 2021
17 nov Maritima klustrets årskonferens
18 nov Digitalisering i människans tjänst
6-7 dec MR-dagarna i Göteborg
8-9 dec Nobel Week Dialogue

Utlysningar

7 nov sista ansökningsdag i utlysning av projektstöd till utvecklingsprojekt för social 
hållbarhet

Fler evenemang inom regional utveckling 
   

   

Utveckling Västra Götaland
 

 

Utveckling Västra Götaland kommer ut varje kvartal och beskriver utvecklingen av befolkning, 
arbetslöshet, näringsliv och konjunktur i Västra Götaland. 

Utveckling Västra Götaland

Konjunkturläget i Västsverige

Till den senaste Konjunkturrapporten

Fler rapporter från enhet Samhällsanalys - statistik och publikationer

 
   

   

Vill du veta mer om vad som görs inom regional utveckling eller se tidigare 
nyhetsbrev kan du besöka www.vgregion.se/nyhetsbrevru

För mer info om vad VGR gör inom kultur, prenumerera på vårt nyhetsbrev från 
kulturnämnden

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
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Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

Du kan inte svara på det här meddelandet. Kontaktuppgifter till Västra Götalandsregionen finns 
på www.vgregion.se om du vill komma i kontakt med oss. 

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hc2Euc2pvZ3JlbkB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjMzMzU2OTI0O3V1aWQ9NjE1QjBDN0JENTlEM0NGMzlENTU3ODA2NjdGNTFGNUM7dG9rZW49ZmMxYjgyMjRmNDg3OGQ3NmI3Y2IyY2U1MmQ5YTQyY2QxY2NjM2MwMjs%3D


From:                                 Madeleine Turén Liljedahl
Sent:                                  Thu, 30 Sep 2021 16:17:36 +0200
To:                                      Marie Anebreid; Henrik Lennartsson; Åsa Sjögren; samhallsskydd@falkoping.se; 
Mattias Andersson; raddning@falkoping.se; info@skaraborg.se
Subject:                             Utställning samråd detaljplan Tidaholms kommun
Attachments:                   Utställning samråd Figuren Tidaholms kommun.zip

Hej! 
 
Sänder härmed planhandlingar till er (Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, social- och omvårdnadsnämnden, Nämnd för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, TEAB, 
Tidaholms Bostadsbolag AB, Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm, Skaraborgs kommunalförbund) och 
ber er granska bifogade filer. 
Bifogat i komprimerad mapp: 

-          Missivbrev 
-          Förslag till detaljplan för Figuren 3 och Figuren 11, Tidaholms kommun, planbeskrivning och 

behovsbedömning 
-          PM Geoteknik*2 
-          Översvämningskartering Tidan 
-          Illustrationer 

 
Syftet med planen är att ta möjliggöra för bostäder i Tidaholms tätort, Tidaholms kommun.  
 
Ber er att lämna ert yttrande senast den 25 oktober 2021.  
Yttrande skickas till:  samhallsbyggnad@tidaholm.se alternativt till Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 
Tidaholm. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Madeleine Turén Liljedahl 
Planarkitekt 
 
0502-60 60 93 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736 
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm 
 
www.tidaholm.se 
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  
Detaljplan för fastigheten Figuren 3 och Figuren 11 i Tidaholms tätort, Tidaholms kommun  

 

SYFTE  

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras eller upphävs ska kommunen göra en 

undersökning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan enligt MB 6 kap 5–6§§ och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5§. Om 

undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra 

resurser ska det genomföras en strategisk miljöbedömning genom att upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt MB 6 kap 3§ och PBL 4 kap 34§ med beaktande 

av miljöbedömningsförordningen (2017:966) 3§.  

Om detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan räcker redovisningen 

av konsekvenser i planbeskrivningen. Skäl till att planen inte ska genomgå en strategisk 

miljöbedömning ska motiveras i planen enligt PBL (2010:900) 3 kap 4§ och 4 kap 33b§.  

Beslut om bedömd miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 7§ tas av myndigheten eller 

kommunen.  

SLUTSATS OCH STÄLLNINGSTAGANDE  

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att genomförande av detaljplan för 

fastigheterna Figuren 3 och Figuren 11 i Tidaholms tätort i Tidaholms kommun inte bedöms 

kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i MB 6 kap 11–12§§.  

Motivet till ställningstagandet grundas på att fastigheterna i planområdet redan är 

ianspråktagna och exploaterad samt att gällande detaljplan medger exploatering i ungefär 

samma utsträckning som denna detaljplan. Att tillkommande exploatering sker i anslutning till 

befintlig bebyggelse, på mark som endast har försumbara ekologiska värden, samt i läge där 

inga omfattande utbyggnader av infrastruktur krävs är god hushållning med mark och 

resurser.  

En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas för rubricerande detaljplan.  

 

 

 

 

 

 

 

150



 

DETALJPLANDENS SYFTE OCH BAKGRUND  

Inom planområdet gäller idag markanvändningen BÖ, vilket medger bostadshus upp till två 

våningar samt verksamheter av icke störande karaktär. Planområdet är bebyggt med två 

bostadshus. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostadshus om fyra 

våningar.  

ÖVERRENSSTÄMMER MED KOMMUNALA RIKTLINJER  

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan 2030.  

 

MILJÖCHECKLISTA  

Miljöchecklistan nedan utgör grunden i undersökningen om genomförandet av detaljplan kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöchecklistan är ett underlag för en samlad 

bedömning av den effekt som detaljplaneringens genomförande bedömd medföra på miljön. 

Bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs 

detaljplanen.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Undersökningen har upprättats av Madeleine Turén Liljedahl, planarkitekt och Peter Lann, 

chef Hållbar utveckling på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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I följande miljöchecklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas 

genomförande. 

Betydande 
miljöpåverkan 

Ja - Innebär 
miljöbedömning 

Nej - Innebär 
ingen 

miljöbedömning   
Kommentar   

Betydande miljöpåverkan 
på Natura 2000 område 
enligt MB 7 kap 28§    X         

Detaljplan för 
tillståndspliktig 
verksamhet eller åtgärd 
enligt Miljöbedömnings- 
förordningen 6§    X         

Detaljplan för 
verksamheter enligt 
Miljöbedömnings- 
förordningens bilaga och 
PBL 4 kap 34§    X         

 

 
PLATSEN  
1 Gällande regleringar och skyddsvärden 

Riksintressen enligt 3 
och 4 kap MB - Berör 

planen 
Ja Nej 

Risk för 
BMP 

Kommentar 

Område av riksintresse för 
naturvård   X         

Område av riksintresse för 
kulturmiljövård   X         

Område av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet   X          

Område av riksintresse för 
friluftsliv   X         

Område av riksintresse för 
kommunikation   X         

Område av riksintresse för 
energiproduktion   X          

Område av intresse för 
försvarsmakten   X          

Områdesskydd Ja Nej 
Risk för 

BMP 
Kommentar 
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Natura 2000    X         

Naturreservat, naturminne    X         

Biotopskydd enl 7 kap MB 
(allé, källa, pilevall, åker-
holme, odlingsrösen, 
stenmur, småvatten, 
våtmark)   X         

Nyckelbiotop eller biotop 
enligt Skogsstyrelsen   X         

Sumpskog enligt 
Skogsstyrelsen   X         

Rödlistade arter eller arter 
enligt 
artskyddsförordningen 
(2007:845)   X         

Strandskyddsområde   X          

Vattenskyddsområde   X         

Landskapsbildskydd   X          

Natur- och vattenmiljö  Ja Nej 
Risk för 

BMP 
Kommentar 

Jordbruksmark, 
jordbruksblock   X          

Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram   X          

Kärnområde 
Länsstyrelsens högsta 
naturvärde   X         

Kommunens 
naturvårdsprogram   X          

Ekologiskt känsliga 
områden ESKO (3 kap 3§ 
MB)   X         

Är området opåverkat 
(oexploaterat, bullerfri 
zon, närrekreation)   X         

Övriga LST intressen? 
(Äng och 
hagmarksinventering, 
våtmarksinventering)   X         

Småvatteninventering, 
lämpliga våtmarkslägen 
m.m.   X         
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Förorenade områden             

Dikningsföretag             

Kulturmiljö  Ja Nej 
Risk för 

BMP 
Kommentar 

Fornminne   X         

Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram   X         

Byggnadsminne   X          

Tidaholm kommuns 
kulturmiljöprogram  X     

Kvarteret vid 
Bruksgatan/Karlavägen 
lyfts fram i kommunens 
kulturmiljöprogram vilket 
antogs 2020. De värden 
som betonas i kvarteret 
är att byggnaderna i stor 
utsträckning har fått 
behålla mycket av sin 
ursprungliga karaktär. 
Befintliga 
kulturhistoriska värden 
kommer att bevaras i 
samband med planens 
genomförande.     

Områden för tätortsnära 
rekreation, 
Översiktsplanen   X          

 

PLANEN  
2 Förändringar i samband med ny detaljplan 

Efterföljande 
konsekvenser 

Ja Nej 
Risk för 

BMP 
Kommentar 

Förändrad markanvändning   X         

Ökad exploateringsgrad  X           

Behov av följdinvesteringar 
(infrastruktur)   X          

 

EFFEKTER PÅ MILJÖN  
3 Planens påverkan/effekter 

Påverkan på naturmiljö 
och naturvård 

Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Riksintresse för 
naturmiljövård   X         

Natura 2000-område   X         
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Naturreservat/naturminne   X         

Strandskydd   X         

Biotopskydd   X          

Sumpskog   X         

Vattenskydd   X          

Annan värdefull natur   X      

Marken inom 
planområdet 
utgörs av 
redan 
ianspråktagen 
mark. 
Planområdet 
bedöms inte 
innehålla 
några 
naturvärden.  
   

Påverkan på kulturmiljö Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Riksintresse för 
kulturmiljövård   X        

Fornminne   X        

Byggnadsminne   X       

Stadsbild/Landskapsbild   X        

Andra kulturhistoriska 
värden   X      

Kvarteret vid 
Bruksgatan/Karlavägen 
lyfts fram i kommunens 
kulturmiljöprogram 
vilket antogs 2020. De 
värden som betonas i 
kvarteret är att 
byggnaderna i stor 
utsträckning har fått 
behålla mycket av sin 
ursprungliga karaktär. 
Befintliga 
kulturhistoriska värden 
kommer att bevaras i 
samband med planens 

genomförande.  

Påverkan på 
rekreation/friluftsliv 

Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Riksintresse för rörligt 
friluftsliv   X        

Riksintresse för friluftsliv   X        

Andra värdefulla områden 
för rekreation/friluftsliv   X        
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Påverkan på/från mark 
och vatten 

Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Markföroreningar    X     

Enligt Länsstyrelsen 
EBH-karta över 
förorenade områden 
finns inget förorenat 
eller potentiellt 
förorenat område inom 
eller i planområdets 
närområde. 
 

Markens stabilitet/erosion    X       

Geologi    X       

Radon    X       

Översvämningsrisk      1   

Risk för översvämning 
är ringa och ska 
avhjälpas genom 
höjdsättning och 
buffring av regnvatten.  

Skyddsområde för 
vattentäkt   X        

Dagvatten/spillvatten   X        

Yt- och grundvattnets 
kvalitet och nivå   X        

Dikningsföretag   X        

Påverkan på luft och 
klimat 

Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Luftkvalitet    X       

Utsläpp från transporter 
och energianvändning   X        

Påverkan på växt och 
djurliv 

Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Vegetation/grönstruktur   X        

Djurliv   X        

Rödlistade arter eller arter 
enl. 
artskyddsförordningen   X        

Påverkan på 
hushållning med 

naturresurser och andra 
resurser 

Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Ianspråktagande av 
jordbruksmark   X        

Dricksvatten   X        

Materiella resurser   X        

Kommunikationer   X        
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Energiförsörjning   X        

Påverkan på hälsa och 
säkerhet 

Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Trafikmiljö   X      

Marginell trafikökning 
tillkommer genom 
planens genomförande 
men ska hållas inom 
acceptabelt  nivå för 
närboende. 

Buller, vibrationer, ljus   X        

Risker (farligt gods)   X        

Magnetfält   X        

Påverkan på social 
hållbarhet 

Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Nationellt folkhälsomål   X      

Tillgängliga bostäder 
kan bidra till ökad 
folkhälsa.  

Jämställdhet   X      

Fler tillgänglig bostäder 
kan stärka 
jämställdheten i 
samhället.  

Tillgänglighet X        
Alla nya bostäder ska 
vara tillgängliga.  

Barnperspektiv   X      

God boendemiljö 
eftersträvas i samtliga 
bostadsprojekt.   

Miljöpåverkan/ 
miljöproblem 

Positiv Ingen 
Negativ 
1 viss      
2 stor 

Risk 
för 

BMP 
Kommentar 

Påverkan från 
miljöstörande 
verksamheter i närheten 
som har negativ inverkan   X        

Miljöproblem från planen   X        

Negativ påverkan 1=liten, 2=stor 
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VY FRÅN IMMANUELSKYRKAN - FÖRE VY FRÅN IMMANUELSKYRKAN - EFTER

KV FIGUREN 3 & 11, TIDAHOLM        FOTOMONTAGE FRÅN KARLAVÄGEN 20210528
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VY FRÅN MITTEN AV KARLAVÄGEN - FÖRE VY FRÅN MITTEN AV KARLAVÄGEN - EFTER

KV FIGUREN 3 & 11, TIDAHOLM        FOTOMONTAGE FRÅN KARLAVÄGEN 20210528

159



 1/1 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

Missivbrev 
 

SAMRÅD 
 

Detaljplan för Figuren 3 och Figuren 11 Tidaholms tätort, 
Tidaholms kommun. 
 
Ni bjuds in till samråd som berör Figuren 3 och Figuren 11 
vilka föreslås planläggas för att möjliggöra nya bostäder.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
sammanslagningen av två villatomter samt uppförande av 
nytt bostadshus med tillhörande parkering.  
Planens intentioner överensstämmer med gällande 
översiktsplan. Detaljplanen upprättas med 
standardförfarande enligt PBL 2010:900. 
 
Samrådstiden är från den 4 oktober till och den 25 
oktober 2021. 
 
Förslag till ändring av detaljplan sänds ut till berörda 
sakägare/till er och finns utställda i Stadsbiblioteket samt 
på kommunens webbplats: www.tidaholm.se (Bygga, bo, 
miljö & trafik → Samhällsplanering). 
 
De personer som inte framfört skriftliga synpunkter senast 
den 25 oktober 2021 kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
 
Eventuella synpunkter skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 Tidaholm, eller via    
e-post till samhallsbyggnad@tidaholm.se. 
 
Information lämnas av planarkitekt 0502-60 60 93 eller 
enhetschef, Hållbar utveckling 0502-60 60 98 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
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    Dnr SBN 2019/831 

 

 

   

Detaljplan för Figuren 3 och 11  

Tidaholms tätort, Tidaholms kommun 

Västra Götalands län 

 

Plan- och genomförandebeskrivning  

 

SAMRÅDSHANDLING  

Samhällsbyggnadsavdelningen, september 2021 
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Samrådshandling - Detaljplan för Figuren 3 och 11 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  2/24 
 

 

 

SAMMANFATTNING 

 Planförslaget möjliggör uppförande av bostadshus i ett ca 2000 kvm stort 

område, beläget i centrala delen av Tidaholms tätort.  

 Planförslaget tillåter att ny bebyggelse får uppföras i 4 våningar.  

 Området består idag av två villatomter som genom planens genomförande 

kommer att fastighetregleras och sammanläggas till en fastighet. 

 Infart till de nya fastigheterna kommer att ske i via befintlig stickgata från 

von Essens plats. 

Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
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Samrådshandling - Detaljplan för Figuren 3 och 11 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  3/24 
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Samrådshandling - Detaljplan för Figuren 3 och 11 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  4/24 
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Samrådshandling - Detaljplan för Figuren 3 och 11 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  5/24 
 

 

HANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:500 med planbestämmelser samt 
denna plan- och genomförandebeskrivning 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsavdelningen. 

Bilagor: 
1. Behovsbedömning i form av checklista 

2. Situationsplan, 2019-10-16. 
3. Planritningar, 2019-10-16 
4. Ritning - vy från kringliggande gator, 2019-10-16. 
5. Skuggberäkning, 2019-10-16. 
6. Fotoillustration – flerbostadshus, 2019-10-16 

7. PM Geoteknik Kaplanen, 2013, BGAB 

8. Rapport Geoteknisk undersökning, 2008, BGK  

9. Översvämningskartering Tidan, WSP, 2018 

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

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

INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

En detaljplan för Figuren 3 och 11 syftar till att möjliggöra för nytt bostadshus i 

södra delen av planområdet samt parkeringsplatser i norra delen.  

Ny detaljplan behövs ta fram för att kunna möjliggöra sökandes förslag samt för 

att möjliggöra sammanläggning av fastigheterna Figuren 3 och 11.  

Bakgrund 

Ny detaljplan behövs ta fram för att kunna möjliggöra sökandes förslag samt för 

att möjliggöra sammanläggning av fastigheterna Figuren 3 och 11. Gällande 

detaljplan innebär ett hinder både fastighetsrättsligt och i form av byggnaders 

byggnadshöjd. 

Tidaholms kommuns befolkningstillväxt har skapat en större efterfrågan på 

bostäder. Detaljplanen möjliggör en förtätning i de centrala delarna av Tidaholms 

tätort vilket följer intentionerna i översiktsplanen.  

Tidplan 

Samråd oktober 2021 

Granskning januari 2022 

Antagande mars 2022 

Laga kraft april 2022 
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PLANDATA 

Planområdet är beläget knappt 400 meter sydost om Gamla torget i Tidaholms 

tätort. Planområdet ligger nära centrala Tidaholm med närhet till både skolor, 

affärer, restauranger, busshållplats, vårdcentral, apotek och bibliotek. Detaljplanen 

ger förutsättningar att tillskapa ett flerbostadshus om fyra våningar med 

tillhörande parkering.  

Planområdet omfattar cirka 0,2 hektar och hela området blir kvartersmark för 

bostäder och parkering. All mark inom planområdet är i privat ägo. 

Planområdet utgörs idag av två villafastigheter. Dessa ska i samband med att 
detaljplanen går till antagande fastighetsregleras och sammanslås till en fastighet.  
 

 
Översiktsbild över centrala Tidaholm och planområdet. 
 
 
 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Vid utarbetande av planförslaget har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort 

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

förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser i 3 och 4 

kap. miljöbalken. Se bilaga 1. 

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

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

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

Planområde 
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beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  

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

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 

behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk.  

De föreslagna bostäderna ligger placerade med gångavstånd till skola, arbetsplats 

och kollektivtrafiknoder i Tidaholms tätort. Planförslaget bygger vidare på 

befintlig samhällsstruktur, tar inte i anspråk eller inskränker på något aktivt 

skogsbruks- eller jordbruksområde. 

Med motiveringen ovan samt ställningstagande i behovsbedömningen anser 

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

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 

miljöbalkens 3, 4 och 5 kap. samt plan- och bygglagen 2 kap. §3.  

Området innefattas inte av några kända riksintressen. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktsplan  

Förslag till detaljplan är i enlighet med intentionerna i översiktsplanen. 

Översiktsplan 2030 anger att utveckling av bostadsbebyggelse främst ska ske i 

Tidaholms tätort. Vidare beskriver översiktsplanen att kommunen ska arbeta för 

att nya lägenheter byggs inom en radie på 700 meter från centrum.  

Vidare ska kommunen visa intresse för förtätning i befintliga områden och för att 

möjliggöra detta måste gällande detaljplaner ändras. 
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Gällande detaljplan 

Gällande detaljplan för fastigheten är stadsplan för Tidaholm, S15 som antogs 

1946. Gällande plan tillåter friliggande hus eller i tomtgräns två sammanbyggda 

hus, tillika parhus. Högsta byggnadshöjd är 7,6 meter och taklutning över 30 

grader är ej tillåten. Gällande stadsplan och tomtindelningskarta medger ej 

bebyggelse över två våningar. Tomtindelning behöver upphävas för att 

sammanslagning av de bägge fastigheterna ska kunna sammanslås.  

Del av stadsplan för Tidaholms tätort, S15. Ljust område i kartan visar fastigheterna Figuren 3  

och 11. Del av stadsplan för Tidaholms tätort.  

Planbestämmelserna BÖ II tillåter bostadshus upp till två våningar.  

 

 
Förslag till tomtindelning för kvarteret Figuren som antogs 1929. 
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PLANENS HANDLÄGGNING 

Planprocess 

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

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

granskning innan ett beräknat antagande i samhällsbyggnadsnämnden augusti 

2021.  

 

Behovsbedömning 

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

en detaljplan kan antas få betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsavdelningen 

har gjort bedömningen att planens genomförande inte får betydande 

miljöpåverkan, se bilaga 1.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet utgörs av redan ianspråktagen mark. Fastigheten har 

idag två huvudbyggnader som används som permanentbostäder med varsin 

trädgård. Marken är huvudsakligen flackt och utan nivåskillnader. Planområdet 

bedöms inte innehålla några naturvärden.  

 
Ortofoto som visar kvarteret Figuren. 

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGAKRAFT
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Bebyggelse 

Bebyggelsen etablerades i slutet på 1870-talet. Bruksgatan har haft samma 

sträckning från 1877 enligt en karta från samma tidsperiod. Bruksgatan var då en 

landsväg som sträckte sig från bruket mot nordväst. Inom kvarteret låg 

brukskontoret. Karlavägen finns med på en karta från 1906. Byggnaderna har 

uppförts som friliggande villor mellan 1896 och 1939. De äldsta husen är klädda 

med spontad panel och fasader reveterade med spritputs i ljusa kulörer. Uthusen 

har vanligen fasadbeklädnad av spontad panel.  

 

Kulturmiljö  

Kvarteret vid Bruksgatan/Karlavägen lyfts fram i kommunens 

kulturmiljöprogram vilket antogs 2020. De värden som betonas i kvarteret är att 

byggnaderna i stor utsträckning har fått behålla mycket av sin ursprungliga 

karaktär. De husen från 1900-1920 med t.ex. panelarkitektur eller putsade 

fasadytor med klassiska stildetaljer ger en känsla för områdets framväxt i början på 

1900-talet. Bruksgatan har i stort sett samma sträckning som på 1877 års karta då 

gatan var en väg från bruket i nordväst. Trädgårdar med häckar, stora träd längs 

gatan och de äldre uthuslängorna bidrar till områdets struktur och karaktär av 

äldre villabebyggelse. Ett av husen, beläget i norra delen av kvarteret har 1991 

ersatts med ett flerfamiljshus i gult tegel. Några av de äldre husen med spontad 

panel har fått nytt fasadmaterial i form av spritputs i ljusa kulörer.  

 
Hus på Figuren 2, nybyggnadsår 1930, typiskt funkishus i ljus kulör, moderna linjer och strama 

minimalistiska detaljer. 
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Infart från norra delen av planområdet. 

 

 
Infart mellan vitputsad byggnad och byggnad i        

gult tegel i södra delen av planområdet. 

 
Karlavägen med trävillor från sekelskiftet 1900. Träden mot gatan och häckarna mot gatan ger 

tillsammans med trädgårdarna ett signifikant uttryck åt kvarteret.   

 

Offentlig och kommersiell service  

Närmsta livsmedelsbutik ligger ca 300 meter från planområdet. Övrig kommunal 

service i form av bibliotek, skola, förskola, vårdcentral och folktandvård finns på 

gångavstånd inom Tidaholms tätort.  

Kollektivtrafik  

Tidaholm har goda förbindelser och kommunikationer med angränsande 

kommuner. Med buss nås Falköping och Skövde på ca 30 minuter. Från dessa 

orter nås tågtrafik med täta förbindelser till såväl Göteborg som Stockholm.  

Tidaholms resecentrum ligger knappt 500 meter från planområdet, därifrån går 

samtliga bussar i Västtrafiks regi, såväl som lokala linjer inom kommunen. 
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Trafik  

Planområdet har tillfart från von Essens plats och Bruksgatan. De korta avstånden 

inom tätorten gör det enkelt att nå olika målpunkter tack vare cykelvägnätet. 

Gång- och cykelvägar finns utmed Stallängsvägen och von Essens väg. 

 
De röda linjerna visar befintliga gång- och cykelvägar. 

Parkering  

Byggrätten medger att yta för erforderlig parkering ryms inom fastigheten. 

Parkeringstalet som kommunen använder för bostäder är 0,8. I förslaget planeras  

närvarande finns 16 st. parkeringsplatser inom fastigheten. 

Riksintressen  

Inga riksintressen eller andra förordnanden gäller för planområdet.  

Markföroreningar  

Markanvändning i form av bostäder inom planområdet har varit av sådan art att 

risken för markförorening bedöms som obefintlig.  

Enligt Länsstyrelsen EBH-karta över förorenade områden finns inget förorenat 

eller potentiellt förorenat område inom eller i planområdets närområde. 
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Luftföroreningar  

Miljökvalitetsnormerna för luft är gränsvärdesnormer och anger de gränsvärden 

som inte får överskridas, för att varken människors hälsa eller djur, växter och 

kulturvärden ska skadas. Det finns miljökvalitetsnormer för följande ämnen: 

kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, 

arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Dessa styrs genom luftkvalitets- 

förordning (2010:477) och till detta finns även en föreskrift från naturvårdsverket 

om kontroll av luftkvalitet (2010:8). Enligt Naturvårdsverket innehåller 

förordningen miljökvalitetsnorm av gränsvärdes- och målsättnings- karaktär, samt 

miljökvalitetsnormer för fina partiklar (PM2,5). Kommunerna ansvarar liksom 

tidigare för att kontrollera flertalet miljökvalitetsnormer och underrätta 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen vid överskridande eller risk för överskridande 

av en miljökvalitetsnorm.  

Relevant för detaljplanen är främst MKN för kväveoxider och partiklar där 

trafiken är största föroreningskällan.  

Tidaholms kommun är medlem i Luft i Väst. De senaste mätningarna av PM 10 

(partiklar) som genomfördes vinterhalvåret 2011/2012 visar att Tidaholms urbana 

luftmiljö PM 10 ligger under miljökvalitetsmålet, även NO2 (kvävedioxider) klarar 

miljökvalitetsmålet. Genomförandet i denna detaljplan bedöms inte påverka 

miljökvalitetsnormerna för luft negativt. Exploateringen av bostäder enligt planen 

innebär en acceptabel ökning av fordon i ett annars redan utbyggt område i 

staden.  

Dagvatten  

Området är inte anslutet till de kommunala dagvattenledningarna. 

Vegetationsytorna föreslås omhänderta infiltration av dagvatten som alstras inom 

planområdet. Målet i den fördjupade översiktsplanen är att andelen hårdgjorda 

ytor skall minska i staden, att dagvattnet ska tas omhand lokalt inom fastighet 

samt att lokala kretslopp skall prioriteras i detaljplaner. I planen införs 

begränsning av hur stor del av marken som får hårdgöras, för att säkerställa att 

utrymme och förutsättningar finns för att utjämna flödena och fördröja dagvatten 

lokalt innan det avleds. Dimensionerande flöde är 10-årsregn.  

Inom planområdet lutar marken naturligt mot Von Essens plats och Tidan. En 

lämplig lösning för dagvattenhantering är att använda genomsläpplig mark- 

beläggning på parkering och gångytor samt att uppsamlings- och 

breddningsdammar används i planområdets lågpunkt.  

Skyfall 

En Skyfallskartring för Tidaholms kommun genomfördes under våren 2020. För 

skyfallsmodelleringen användes det tvådimensionella hydrauliska beräknings- 

programmet MIKE 21 (Danish Hydraulic Institute). Metoden för markavrinning 

som tillämpats följer Vägledning för Skyfallskartering (MSB, 2017). Med 

metodiken görs förenklingar bland annat avseende beskrivning av 
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ledningssystemets kapacitet och hur vattnet transporteras i vattendrag. I 

skyfallsmodelleringen för Tidaholms kommun har simuleringen gjorts efter ett 

CDS-regn med 6 h varaktighet med en klimatfaktor på 1,3. Total volym är 109,4 

mm. Utrednings syfte var att i ett tidigt skede kunna lokalisera instängda områden 

med risk för översvämningar på grund av skyfall och kraftig nederbörd, och 

därmed ha möjlighet att genomföra förebyggande åtgärder för att minimera 

framtida skador och risker. Se utdrag för planområdet nedan. 

  
Karta ur skyfallskartering från 2020. 

Illustrerar högsta flöde – ljusblå färg samt 100 årsflöde – mörkblå färg. 

De södra delarna av planområdet kan komma att översvämmas vid skyfall.  

Planering och höjdsättning av marken kan avhjälpa ansamling av regnvatten. 

Parkeringsytan i planområdets norra delar kan höjdsättas för att buffra en viss 

översvämning och för att minska risken för översvämning av tänkt byggnation. 

Översvämningskartering Tidan 

En översvämningskartering utförd 2018 visar att delar av Von Essens plats kan 
komma att översvämmas vid högsta flöde, medan planområdet inte berörs av 
högt vatten relaterat till 100-årsflöden.

 
Karta ur översvämningskartering från 2018.  
Illustrerar högsta flöde – ljusblå färg samt 100 årsflöde – mörkblå färg.  
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Geotekniskt förhållande 

En geoteknisk undersökning gjordes 2008 respektive 2013 i närområdet till det 

aktuella planområdet., se bilaga 2, 3. Enligt SGU:s jordartskarta har marken i 

planområdet och områdena för de geotekniska undersökningarna samma 

egenskaper.  

Enligt undersökningarna består marken mest av sandig morän. I den geotekniska 

undersökningarna som gjordes beskriver markförhållandena och påvisar att jorden 

består direkt under ytskiktet av blandkornig morän samt torv i vissa punkter. 

 
SGU jordartskarta.  

Någon mätning av grundvattennivån i de installerade grundvattenrören gjordes 

inte då grundvattennivån ej hade hunnit stabiliseras. Av skruvprovtagningen 

konstaterades vatten på nivån 0,6 – 0,8 meter under markytan i en punkt (950) 

under torvskiktet. Grundläggningen ska föregås av en urgrävning till 

rekommenderad nivå om minst 0,6 meter, därefter läggs en packad fyllning på 

plats. Grundläggning kan därefter utföras med utbredda plattor eller erforderligt 

kantförstyvat golv i naturligt lagrad jord eller på packad fyllning.  

Inom planområdet bedöms det ej föreligga några stabilitetsproblem då inga 
problem har iaktagits på uppförd bebyggelse tillika bostäderna på Figuren 3 och 
Figuren 11. 
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Radon 

Inom området ska byggnader uppföras med radonskydd om inte 
undersökningsresultat från undersökning påvisat att det inte behövs.  
 
Fornlämningar 

Området innehåller inga kända registrerade fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. En fornlämning finns i form av en 

minnessten på Von Essens plats cirka 20 meter utanför gränsen till planområdets 

nordvästra gräns. Ytterligare 110 meter bort i nordlig riktning finns en lämning i 

form av en kyrkgrund. Murarna är fullständigt dolda av en kulle som är cirka 

33x25 meter. Murarnas utsträckning markeras ovanpå kullen med gångar av en 

meter breda kalkstensplattor. Fornlämningarna bedöms ej påverka planområdets 

föreslagna exploateringar. 

 
Kartbild från Riksantikvarieämbetets fornsöktjänst. 
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER  

Planerad bebyggelse 

Inom planområdet planeras ett flerfamiljshus om fyra våningar med sadeltak 

uppföras till en byggnadshöjd om cirka 13 meter. Inom fastigheten ska miljörum, 

bil- och cykelparkering anordnas. Infart och utfart till fastigheten ska ske via von 

Essens plats. 

PLANBESTÄMMELSER 

Bostäder - planen möjliggör att en byggnad uppförs med en byggnadshöjd om 

max 13 meter. Planen medger att bostäder uppförs. Planen har avsatt en yta på 

cirka 2000 kvadratmeter för bostäder.  

Högsta byggnadshöjd - om 13 meter medger uppförande av fyravåningshus. 

Byggnadshöjd är avståndet mellan markens medelnivå till skärningen mellan 

fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör 

byggnadens tak. Byggnadshöjden räknas från den medelnivå som marken har 

invid byggnaden. Se bild som illustrerar mätning av byggnadshöjd.  

 
Illustration: Boken om lov, tillsyn och kontroll/Boverket 

e1 - Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %.  

Prickmark - marken får inte förses med byggnadsverk.  

Korsmark -  marken får endast förses med komplementbyggnad. 

 - största tillåtna takvinkel på byggnader regleras till 38 grader. Enligt 

Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan kan 

bestämmelsen om takvinkel kan bestämmelsen även betecknas o. 

- högsta byggnadshöjd är reglerat till 13 meter.  
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hinder – bestämmelsen medger att hinder får uppföras för att hindra genomfart 

genom kvarteret.  

n1 – mark som är avsedd för fördröjning av dagvatten innan det når Tidan. 

n2 – bestämmelse som anger att parkeringen ska utformas så att infiltration av 

dagvatten ska kunna ske. 

u1 – bestämmelsen reglerar läge och placering av markreservat för allmännyttiga 

ändamål såsom ledningar under jord. 

Parkering – markens anordnande anges som parkering för boende inom kvarteret. 

b1 – bestämmelse som anger att byggnader inom planområdet ska uppföras i 

radonsäkert uppförande. Radonskyddat utförande krävs en om 

undersökningsresultat påvisar att det ej behövs. 

u1 – bestämmelsen ger markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

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

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

fortsätter planen att gälla.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten  

Vatten- och spillvatten nätet är utbyggt till planområdet. Ny bebyggelse ansluts till 

de befintliga ledningarna. 

Dagvatten 

Ledningar för avledning av dagvatten saknas till fastigheterna inom planområdet. 

Enligt de geotekniska undersökningarna kan med fördel LOD genom infiltration 

anläggas inom området.  

  

El/uppvärmning 

Planerad bebyggelse kan anslutas till befintligt ledningsnät tillhörande Tidaholms 

Energi AB. Fjärrvärmenätet är utbyggt till Kungsbroskolans område vilket ligger 

200 meter norr om planområdet.  
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Brandposter 

  
Brandposter runt kvarteret Figuren. 

 

MILJÖBESKRIVNING/STÖRNINGAR 

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

generera betydande miljöpåverkan, varför någon miljökonsekvensbeskrivning 

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

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

naturresurser. 

Behovsbedömning  

För samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande har en behovsbedömning med 

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

gjorts som finner att detaljplanens genomförande inte får betydande 

miljöpåverkan. Enligt bedömningen av checklistan i behovsbedömningen finner 

samhällsbyggnadsförvaltningen att planen inte berör skyddade områden enligt 7 

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

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

Närheten till Tidaholms centrum, skolor, busshållplatser, offentlig och 

kommersiell service gör området attraktivt och planförslaget bidrar till en 

förtätning av tätorten.    

Radon  

Husbyggnaderna ska uppföras med radonskydd. Om undersökningsresultat 

påvisar att marken består av lågradonhaltig mark behövs dock inget radonskydd.  
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Farligt gods 

Det finns ingen farligt godstransportled nära planområdet.  

Buller 

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

bostaden kommer påverka trafikintensiteten i mindre omfattning. Enligt 

Trafikverkets data färdas i genomsnitt 250 eller ett mindre antal fordon på gatorna 

runt planområdet. Gällande hastighetsbegränsning är 50 km/h vilket med ÅDT 

totaltrafik på Karlagatan, Bruksgatan, Stallängsvägen och von Essens plats ligger 

inom ramen för lämplig ljudnivå i bostadskvarter. 

 
Riktvärden enligt SFS 2017:359 om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planarbetet handläggs med standardförfarande. Samhällsbyggnadsnämnden antar 

detaljplanen. 

Tidsplan 

För detaljplanen gäller följande ungefärliga tidsplan under 2021-2022: 

Samråd 3:e kvartalet  

Granskning 4:e kvartalet  

Antagande 1:a kvartalet  

Laga kraft 1:a kvartalet 

Genomförandetid 

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

eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 

ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 
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detaljplanen med dess byggrätter att gälla, men ändras eller upphävs planen finns 

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

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 

Fastighetsägaren bekostar genomförande inom kvartersmark. Tidaholms kommun 

ansvarar för drift och underhåll allmänna platser som gator, GC-vägar och 

naturområde etc. Tidaholms Energi AB ansvarar för fjärrvärme och elledningar. 

Där så behövs skyddas ledningar med u-område på plankartan. Kommunen är 

huvudman för allmän plats.  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Fastigheterna Figuren 3 samt Figuren 11 ska sammanslås till en fastighet. 

Fastighetsbildning genomförs av Lantmäteriet men initieras och bekostas av 

exploatören. 

 

Fastighetsreglering 

Marken inom planområdet ingår i fastigheterna:  

- Figuren 3 

- Figuren 11 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer Figuren 3 och 11 att genom 

fastighetsreglering att sammanslås till en fastighet.  

  

Servitut och nyttjanderätter 

Ett avtalsservitut finns till last för fastigheten Figuren 10 till förmån för Furulund 

2:1. Rättigheten gäller elledning mm.  

Ledningsrätter 

Allmänna underjordiska ledningar finns inom planområdet. Ledningar inom 

redovisat u-område kommer att säkerställas genom ledningsrätt eller servitut. 

Planbestämmelsen u1 innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga 

underjordiska ledningar. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planarbetet bekostas av exploatören. Någon planavgift kommer inte att tas ut i 

samband med bygglovet för de byggnader som kan uppföras på fastigheten 

genom denna detaljplan. Exploatören, Hörnan Förvaltning HB, svarar för 
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samtliga kostnader för uppförande av bebyggelse och tillhörande anläggningar 

inom kvartersmark. Kostnader för rivning av befintliga byggnader, flytt av 

ledningar inom kvartersmark samt övriga åtgärder som krävs för att möjliggöra 

bebyggelsen bekostas av exploatören.  

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Grundläggning 

Inom området kan byggnader grundläggas med platta på mark alternativt med 

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

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

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

markyta.  

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

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

AMA Anläggning.  

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. Innan fyllning 

skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig 

Ledningar 

Innan grävnings- och schaktningsarbete ska kontakt tas med ledningsägare för 

utsättning av ledningar.  

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft 
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Illustration som visar föreslagen exploatering. 
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GRUNDKARTA
Byggnader
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Antagen 202X-XX-XX
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Upprättad 2020-09-01
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ÖVERSIKTSKARTA
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning

)13,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap.
11 § 1 st 1 p.

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

st 1 p.

G38,0
Största takvinkel är angivet värde i grader, PBL 4 kap.
11 § 1 st 1 p.

e1 30,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av
fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4 kap.
11 § 1 st 1 p.

Utformning
hinder Byggnadsverks och tomters utformning är angiven som

Hinder med avsikt att hindra genomfart i kvarteret..
Bestämmelsen har inte tolkats .

Mark
n1 Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten innan

det når Tidan. Dimensionerande flöde är 10-årsregn.
Marken får endast hårdgöras till 50%., PBL 4 kap. 10 §

n2 Parkeringen ska utformas så att infiltration av dagvatten
ska kunna ske., PBL 4 kap. 13 § 1 st 2 p.

parkering Markens anordnande är angiven som parkering för
boende inom kvarteret.  .

Utförande
b1 Byggnader inom planområdet ska uppföras i

radonsäkert uppförande.Radonskyddat utförande krävs
ej om undersökningsresultat påvisar att det ej behövs.
Undersökningsresultat redovisas senast i bygglovet.,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.,
PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

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

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

Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena inför 
arbetena med upprättande av detaljplan för området. Man planerar att 
bebygga området med bostäder.  

2 ORIENTERING 

Undersökningsområdet omfattar fastigheten Kaplanen. Undersöknings-
området omfattar en yta på 1,8 hektar. Området är beläget i centrala Tidaholm 
mellan kyrkan och ån Tidan.  

3 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Fältundersökningen genomfördes under tiden 2013-02-06 – 2013-02-11 av 
Magnus Green, BGAB. Den består av följande undersökningar:  

• 4 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ GM50) 
• Tagning av störda jordprov med skruvborr i 4 punkter 
• Montering av 2 st grundvattenrör 
• 3 st radonprov (ROAC-detektorer) 
• Registrering av vattenytor 

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

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

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

4   MARKFÖRHÅLLANDEN 

Undersökningsområdet omfattar del av fastigheten Kaplanen samt del av 
fastigheten  Kämpen i centrala Tidaholm. Området gränsar i söder och mot 
öster mot Östra Drottningvägen samt i väster mot kyrkan. Utmed Östra 
Drottningvägen rinner ån Tidan. Området utgörs till största delen av en f.d. 
skola Kungsbroskolan med tillhörande byggnader. Man planerar att riva den 
delen av skolan som byggdes under 1960-talet medan 2 st äldre byggnader 
skall bevaras. Strax norr om skolan finns en idrottsplan som utgörs av en 
grusplan. 
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● Bef. Skola som skall rivas 

 
● Äldre skolbyggnader som skall bevaras 

 
● Gamla Skolan i bakgrunden 
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I övrigt utgörs marken av hårdgjorda ytor samt gräs- o. planteringsytor. 
Marken är relativt plan inom området förutom några mindre uppfyllda 
höjder. De avvägda nivåerna vid borrhålen varierade nivåerna mellan 
+142,3 och +143,4.  

 

 
● Mindre höjd mellan byggnader 

 
● Bollplan i norra delen 

Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord som vilar på 
för utförda sonderingar fast botten – troligen morän, block eller berg. Inom 
områdets västligaste del förekommer tunnare skikt av siltig lera/ lerig silt i 
friktionsjorden. 

Ytskiktet i provtagningspunkterna 1, 3 o. 4 utgörs av fyllning bestående av 
grus o. sand ner till mellan 0,2 – 0,4 m. Ytskiktet i provtagningspunkt 7 
utgörs av fyllning innehållande sand o. mulljord ner till 0,2 m djup. 

Under ytskitet i borrhål 1 o. 3 finns ett lager med mullhaltig grusig siltig 
sand ner till mellan 0,4 – 0,7 m djup. Under ytskiktet i borrhål 4 o. 7 
påträffades ett skikt av fyllning innehållande tegel, mulljord, grus o. sand 
ner till cirka 1,0 m djup.  
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Underliggande friktionsjord utgörs huvudsakligen av grusig siltig sand med 
varierande inblandning av silt och grus. Inom området förekommer skikt av 
siltig lera, leran är utbildad som torrskorpa. 

Jorden har i huvudsak en relativt ringa mäktighet. Utförda sonderingars 
nedträngningsdjup varierade mellan 1,7 och 4,2 m djup. 

5   GEOHYDROLOGI 

Grundvattnets strömningsriktning bedöms följa markens topografi d.v.s. 
mot den intilliggande ån Tidan. 

I de öppna provtagningspunkterna nr 1, 3, 4 o. 7 samt i grundvattenrör nr 7 
har inget grundvatten påträffats. 

6  TJÄLFARLIGHET 

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

7   RADON 

Radonmätning har utförts i 3 punkter borrhål 1, 2 o. 6 med s.k. ROAC-
detektorer. 

Mätvärdena uppgår till 18, 68 resp. 13 kBq / m3, se även bilaga 5. Detta 
betyder att marken skall klassas som högradonmark (som ligger i intervallet 
˃ 50 kBq /m3) vilket innebär att byggnader skall uppföras radonsäkra.
  

8   LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD) 

Med hänsyn till att undersökningen är gjord under en nederbördsrik period 
samt att den relativt låga grundvattennivån visar att jorden har en god 
genomsläpplighet, bedöms LOD genom infiltration som lämpligt. Andra 
alternativa lösningar såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar kan 
också vara alternativ. 

9   SÄTTNINGAR 

Friktionsjorden inom området bedöms ej som sättningsbenägna. 

10  GRUNDLÄGGNING 

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

Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 
förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning 
(sedan allt organiskt material borttagit). Grundläggning kan utföras enligt 
BKR geoteknikklass GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 
100 kPa i nuvarande markyta. 
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Grundläggning kan även ske enligt GK2. Vid dimensionering används 
följande karakteristiska värden: 

Jordlager Fiktions-
vinkel, ∅k 

[◦] 

Elasticitets-
modul, Ek 

[MPa] 

Tunghet, Gk 
[kN/m3] 

Packad 
fyllning 

40 40 19 

Naturligt 
lagrad 

friktionsjord 

34 15 18 

 

 
Följande värden på partialkoefficienten γm tillämpas översiktligt:  

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

 

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

Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning. 

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 

Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig. 

11  SCHAKTNING 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning 
av 1:1 á 1:1,5. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig 
länshållning av schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring.  

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

12 STABILITET 

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

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp enl. 

tab. 5.1-1. 

TK Geo 11
Anm

Bh1 Uppmätt vy i bh torrt mumy (130206)
0,0-0,2 Brun FYLLNING / grus sand / enl.fältprotokoll

-0,4 Mörkbrun mullhaltig grusig siltig SAND 2 5B
-1,0 Brun grusig siltig SAND lerskikt 2 3B
-1,7 Brun grusig siltig SAND lerskikt 15 2 3B

Bh3 Uppmätt vy i bh torrt mumy (130206)
0,0-0,4 Brun FYLLNING / grus sand / enl.fältprotokoll

-0,7 Mörkbrun mullhaltig grusig siltig SAND 2 5B
-1,0 Brun grusig siltig SAND 2 3B
-2,0 Brun siltig SANDMORÄN 2 3B

Bh4 Uppmätt vy i bh torrt mumy (130206)
0,0-0,3 Brun FYLLNING / grus sand / enl.fältprotokoll

-1,0 Mörkbrun FYLLNING / tegel mulljord grus silt 
-2,2 Brun något siltig grusig SAND 2 3B
-2,4 Brun rostfl siltig TORRSKORPELERA 18 4 5A
-3,0 Brun lerig siltig SAND 17 2 4A

Bh7 Uppmätt vy i bh torrt mumy (130206)
0,0-0,2 Svartbrun FYLLNING / sand mulljord /

-1,0 Mörkbrun FYLLNING / tegel mulljord grus silt 
-1,9 Brun grusig siltig SAND 2 3B
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1 INLEDNING 

WSP har fått i uppdrag av Tidaholms kommun att utföra översvämningskartering längs Tidan och 

Vamman inom kommunens gräns. Denna rapport beskriver översvämningskarteringen längs Tidan 

inom Tidaholms kommun. 

Tidan ligger i Västra Götaland och åns totala längd är 178 km. Ån mynnar i Värnen. Tidan är reglerad 

av många dammar, inom Tidaholms kommun finns 18 dammar (inklusive överfallen inom Tidaholms 

tätort).  

Syftet med utredningen är att förbättra den kartering som MSB har tagit fram för Tidan för att den ska 

kunna användas i arbetet med utformning av nya detaljplaneområden inom kommunen. I 

uppdateringen av modellen har inmätning av samtliga dammar inom Tidaholms kommun utförts och 

den endimensionella modellen har dessutom kompletterats med en tvådimensionell modell som täcker 

Tidaholms tätort. WSP har beräknat vattennivåer och vattenutbredning vid ett 100-årsflöde och ett 

beräknat högsta flöde (BHF).  

1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Modellen har satts upp i koordinatsystemet SWEREFF 13 30, vilket är det koordinatsystem som 

Tidaholms kommun använder. Höjdsystemet i den hydrauliska modellen samt de höjder som anges i 

rapporten är i RH2000.  

1.2 LEVERERAT MATERIAL 

WSP har inom ramen för detta uppdrag levererat följande material utöver denna rapport. 

 Vattenutbredningsskikt för ett 100-årsflöde 

 Vattenutbredningsskikt för ett Beräknat högsta flöde (BHF) 

 Punkter med beräknade vattennivåer 

Materialet har levererats i ESRI-shp format i koordinatsystemet Sweref 99 13 30 och höjdsystemet 

RH2000. 

2 METOD 

Extrema vattennivåer i vattendrag beräknas generellt med hydrauliska modeller vilka beskriver 
vattennivåer i både sjöar och vattendrag för olika vattenföringar. Bottendata och höjddata utgör 
grunden för den hydrauliska modellen.  
 
Översvämningskarteringen för Tidan har utförts inom Tidaholms kommun med det hydrauliska 
beräkningsprogrammet MIKE11 för majoriteten av sträckan. Inom Tidaholms tätort har en kombinerad 
modell satts upp i MIKE11 och MIKE21 och kopplats ihop med MIKEFlood. Detta för att få en bättre 
beskrivning av hur vattnet transporteras inom Tidaholms tätort vid en översvämningssituation eftersom 
det inte är fördefinierat hur vattnet kommer att transporteras.  
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2.1 UNDERLAG 

Det underlag som använts i denna studie är: 
 

1. Hydraulisk beräkningsmodell (MSB) 

En hydraulisk modell i beräkningsprogrammet MIKE11 från SWECO har erhållits via MSB.  

2. Detaljerad höjddata (Lantmäteriet) 

Detaljerad höjddata i ascii-grid format med en upplösning på 2×2 m  

3. Broar (Trafikverket) 

Sammanställningsritningar från Trafikverkets portal BatMan för broar över Tidan. 

4. Inmätningspunkter inom Tidaholms tätort som har levererats av kommunen (bland annat 

inmätta nivåer på spegeldammarna och vattennivåer).  

5. Ortofoto över Tidaholms tätort 

2.2 INMÄTNING 

Tidaholms kommun utförde tillsammans med WSP inmätning av samtliga dammar i Tidan 2017-04-26, 

se lista nedan. Vid dammarna mättes tröskelnivåer samt bredd på utskov och trösklar.  

 Brokvarn 

 Herrekvarn 

 Vättaks såg 

 Madäng 

 Holma 

 Baltak 

 Vulcan A 

 Vulcan B 

 Tidaholms Bruk 

 Spegeldammar inom tätorten 

 Kullö 

 Prästbolet 

 Annefors Övre 

 Annefors Nedre 

Vid inmätningstillfället mättes även vattennivå samt bottennivå vid ett fåtal platser längs Tidan, 

exempelvis vid Bälteberga.  Dessutom mättes ett fåtal broar in. Det som mättes in bedömdes ha 

betydelse för vattennivåerna i vattendraget. Vid inmätning av broarna mättes bredd, höjd på brobana 

samt enstaka bottennivåer in. 
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2.3 HYDRAULISK MODELL 

MSB:s hydrauliska modell som SWECO har tagit fram över Tidan har uppdaterats med följande data:  

 Inmätning av dammar 

 Sektioner 

 Broar 

 Modifierad branch 

Dessutom har modellen konverterats från koordinatsystemet SWEREFF 99 TM till SWEREFF 13 30.  

2.3.1 Flöden 

De flöden som simulerats är ett 100-årsflöde och ett beräknat högsta flöde (BHF). 100-årsflödet är 

klimatanpassat (antas gälla år 2098). Flöden för Tidan har tagits från MBS:s översvämningskartering 

från år 2015.  Tillflödet längs Tidan har satts som ett distribuerat flöde (dvs. tillkommande flöden 

fördelas jämt på sträckan). I Tabell 1 sammanställs de dimensionerande flöden för Tidan som använts 

vid översvämningskarteringen. 

Tabell 1 Dimensionerande flöden för Tidan. 

Flöde Inflöde till 

modellen 

(m3/s) 

Distribuerat 

tillflöde (m3/s) 

Totalt flöde  

nedströms modellen  

Källa 

Medelflöde 5 2,7 7,7 MSB:s modell 2015 

100-årsflöde 52 49 101 MSB:s modell 2015 

BHF 218  86 304 MSB:s modell 2015 

2.3.2 Nedströms randvillkor 

MSB:s modell för Tidan har klippts vid Blikstorp för att inte få onödigt långa beräkningstider. Eftersom 

information om dammen vid Blikstorp saknas har nedströms randvillkor hämtats från de vattennivåer 

som beräknats för MSB:s modell för Tidan i sektionen där modellen klippts. En känslighetsanalys har 

utförts för hur lång stäcka uppströms i Tidan som påverkas av vilken vattennivå som anges som 

nedströms randvillkor. Påverkan har bedömts som liten/ringa inom Tidaholms kommun.  

Tabell 2 Nedre randvillkor, vattennivå vid Blikstorp från MSB:s modell. 

Vattennivå nedströms Tidaholm vid Blikstorp (m) 

100-årsflöde +119,7 

BHF +121,4 

 

2.3.3 Sektioner 

Den hydrauliska modellen för Tidan beskrivs av ca 300 beräkningssektioner med ett medelavstånd 

mellan sektionerna på 200 m och ett maximalt avstånd på 1000 m. Mannings tal som beskriver 

råheten är satt till 25 på hela sträckan.  
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2.3.4 Dammar 

Samtliga dammar som finns längs Tidan inom Tidaholms kommun har beskrivits i den hydrauliska 

modellen utifrån underlag från inmätning samt punktdata (avseende inmätta spegeldammar, 

bottennivåer och vattennivåer inom Tidaholms tätort) från Tidaholms kommun. För förteckning över 

vilka dammar som beskrivits i modellen samt i vilket chainage de är placerade i den hydrauliska 

modellen, se Tabell 3. Samtliga dammar är beskrivna som broad crested wiers. I beräkningarna är 

samtliga luckor öppna och inget vatten antas gå via kraftstationerna. Det finns, utöver dammarna, en 

tröskel nedströms Holma som har beskrivits som en sektion i modellen (utifrån inmätt nivå och bredd 

från terrängmodell).  

Tabell 3 Förteckning över samtliga dammar i den hydrauliska modellen, med läge längs branch och koordinater. 

Namn Chainage i 

branch Tidan 

x- koordinat y-koordinat 

Brokvarn 11207,7 171829 6436957 

Herrekvarn 11875,2 171833 6437590 

Vättaks såg 15988,4 172821 6440730 

Madäng 25969,8 175337 6446428 

Holma 26843,8 175066 6447142 

Baltak 28941,2 175151 6448801 

Vulcan A 22,6*  176947 6451257 

Vulcan B 33001 177119 6451333 

Tidaholms Bruk 33327,5 177265 6451556 

Spegeldamm 1 Tidaholm 33373 177285 6451599 

Spegeldamm 2 Tidaholm 33427 177336 6451628 

Spegeldamm 3 Tidaholm 33499 177405 6451641 

Spegeldamm 4 Tidaholm 33585 177483 6451658 

Kullö 34590,1 177686 6452434 

Prästbolet 45452,9 180507 6459056 

Annefors Övre 46074,8 181000 6459114 

Annefors Nedre 46439,8 181290 6459294 

*Vulcan A ligger i en separat branch inom Tidaholms tätort, Vulcan A 

2.3.5 Broar 

Samtliga broar som var beskriva i MSB:s modell är också beskrivna i den nu uppdaterade modellen 

för Tidan. För de broar det har funnits underlag för, från Trafikverkets portal BatMan, har de broar som 

bedömts vara dämmande för flödet beskrivits i modellen. Det kan därmed finnas mindre broar som är 

dämmande för flödet som inte är beskriva i modellen då underlag för dessa saknas/inte varit 

tillgängliga för WSP.  
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Namn Chainage x- koordinat y-koordinat 

16-241-1 11270 171824 6437015 

16-309-1 15874,2 172898 6440670 

16-325-1 20429,5 174295 6443520 

16-329-1  29181,7 175346 6448925 

Bälteberga 30084,1 176025 6449364 

16-591-1 31888,3 176688 6450522 

16-330-1 45124,3 180218 6459220 

16-598-1 33918,2 177736 6451841 

 

2.3.6 Kalibrering 

Modellen har inte kalibrerats eftersom kalibreringsunderlag inte har funnits tillgängligt. Däremot har 

beräknade vattennivåer vid de studerade flödessituationerna jämförts med angivna högvattennivåer 

på tillgängliga broritningar. 

2.3.7 Utförda beräkningar 

Två beräkningar har utförts i den hydrauliska modellen, ett klimatanpassat 100-årsflöde och ett 

beräknat högsta flöde (BHF). Båda flödessituationerna har beräknats som konstanta flöden.  

3 RESULTAT 

Resultatet av översvämningskarteringen för Tidan presenteras som GIS-skikt i form av shape-filer 

över översvämningsutbredningen och som ett punktskikt med beräknade vattennivåer för 

beräkningssektionerna vid ett 100-årsflöde samt vid ett beräknat högsta flöde (BHF). Skikten är klippta 

för att täcka in Tidaholms kommun. För ett utsnitt över översvämningsutbredningen inom Tidaholms 

tätort, se Figur 1. 
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Figur 1 Översvämningsutbredning inom Tidaholms tätort vid ett beräknat högsta flöde (BHF). 

 

Översvämningsutbredningen precis kring dammarna bör inte studeras i detalj eftersom det blir 

interpoleringar mellan sektionerna uppströms och nedströms dammarna. 

3.1 2D-OMRÅDEN 

Kring några av dammarna längs Tidan kommer vattnet kunna ta en annan väg än den väg som 

definierats i den 1D-hydrauliska modellen. Det vill säga, för att kunna beskriva 

översvämningsutbredningen på ett korrekt sätt skulle det behöva utföras en 2D-beräkning i en 

kombinerad modell såsom har gjorts för Tidaholms tätort. De områden som har identifierats som 2D-

områden är: 

 Prästbolet 

 Holma 

 Kullö 

 Annefors övre 

 Annefors nedre 
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Figur 2 Den skraffrerade blå ytan redovisar översvämmad yta vid Prästbolet (dock avklippt) som skulle översvämmas om nivån 
som beräknats ovan dammen karterades över området utanför dammen, de röda pilarna visar åt vilka håll vattnet potentiellt kan 
breda ut sig när dammen i Prästbolet överströmmas. 

Översvämningsutbredningen i området kring Prästbolet är osäker och vidare studier krävs för att 

analysera den egentliga översvämningsutbredningen. 

4 DISKUSSION 

Den hydrauliska modellen beskriver de dammar som finns inom Tidaholms kommun, vilket är 

avgörande för att erhålla trovärdiga beräkningsresultat. Dock saknas kalibreringsdata för både 

normalflödessituationer och högflödessituationer vilket medför att modellen inte har kunnat kalibreras. 

Dessutom beskrivs bottendata i modellen endast översiktligt utifrån de nivåer från broritningar mm 

som varit tillgängliga. Detta bedöms dock ha mindre påverkan vid de högflödessituationer som har 

simulerats då det generellt på sträckan är dammarna som i första hand bestämmer vattennivåerna. 

Skulle modellen användas för simulering med flöden med en lägre återkomsttid än 100-år behöver 

Tidans bottentopografi mätas in. 

För att förbättra den hydrauliska modellen ytterligare bör avbördningen genom dammarna kontrolleras 

ytterligare. I modellen är bredder och nivåer på utskov och överfall samt omkringliggande terräng 

beskriven men information kring verklig avbördning vid olika flödessituationer saknas för dammarna 

vilket gör att beräknad avbördning inte verifierats.  

Åfåran antas ha konstant geometri genom beräkningarna och påverkas alltså inte av erosion eller 

tillfälliga fördämningar. Dessutom har det antagits att samtliga dammar och broar står kvar och inte 

går till brott varken vid 100-årsflödet eller vid beräknat högsta flöde. Detta är en modellosäkerhet som 

skulle kunna innebära att de faktiska vattennivåerna vid de scenarier som beräknats både skulle 

kunna bli högre och lägre.  

Både 100-årsflödet och det beräknade högsta flödet har beräknats som konstanta flöden då det är 

dessa som funnits att tillgå i MSB:s hydrauliska modell. Beräkning med ett konstant 100-årsflöde är 

enligt praxis och bedöms ge tillförlitliga resultat då det inte heller längs Tidan finns några stora sjöar 

som kan ge en dämpande effekt. Även det beräknade högsta flödet har simulerats som ett konstant 
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flöde, vilket kan ge ett konservativt resultat. Dock ställer den hydrauliska modellen in sig relativt snabbt 

då det bland annat det inte finns några större sjöar längs Tidan varmed WSP har gjort bedömningen 

att det är realistiskt att köra med ett konstant beräknat högsta flöde. Skillnaderna i 

översvämningsutbredning skulle troligen bli liten om modellen kördes med en hydrograf för beräknat 

högsta flöde.  

5 SLUTSATS 

Den uppdaterade modellen som uppförts för Tidan är en klart förbättrad kartering, särskilt inom 

Tidaholms tätort, jämfört med den hydrauliska modellen som MSB uppfört för Tidan. 

Modellberäkningar medför dock alltid vissa osäkerheter varför beräknade vattennivåer ska ses som en 

indikation på vilka vattennivåer som kan uppkomma vid översvämningssituationer. I de områden som 

har pekats ut särskilt bör vidare analys göras om området ex ska exploateras. 
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professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 

medarbetare. www.wsp.com 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/4 

§ 95 Kurser och konferenser 
 
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 att lämna till kultur- och 
fritidsnämnden att besluta om aktuella kurser och konferenser. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Kurser och konferenser”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-10-19. 
✓ Inbjudan till - Nätverk arbeta rättighetsbaserat 2021-11-17, 2022-01-

20, 2022-03-16. 
✓ Inbjudan till - Allt du behöver veta om kulturpolitiken 2021-12-09. 
✓ Inbjudan till - Framtid Västra Götaland 2022-01-20. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
2021/4 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
 
Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Inbjudan till - Inspirationsdagar kultur och fritid för alla 2021-11-10—11. 
✓ Inbjudan till - Regional tankesmedja för friluftsliv 2021-11-11. 
✓ Inbjudan till - Nätverk arbeta rättighetsbaserat 2021-11-17, 2022-01-

20, 2022-03-16. 
✓ Inbjudan till - Digital Kunskapsdag Youth Charter 2021-11-19. 
✓ Inbjudan till - Allt du behöver veta om kulturpolitiken 2021-12-09. 
✓ Inbjudan till - Framtid Västra Götaland 2022-01-20. 

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

 Arbetsutskottet lämnar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
aktuella kurser och konferenser. 
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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

Inspirationsdagar: kultur och fritid för alla 
- oavsett funktionsförmåga 

 

Var femte person har någon form av funktionsnedsättning. Var femte person har 
inte samma möjligheter att delta i kultur- och fritidslivet som andra. Rätten att 
delta, både som utövare och åskådare, är en viktig del i förbättrade levnadsvillkor 
för personer med funktionsnedsättning.  

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder därför in till inspirationsdagar om tillgänglig 
och inkluderande kultur- och fritid. Dagarna tar avstamp i rätten till kultur och 
fritid för personer med funktionsnedsättning och flera verksamheter visar hur de 
skapar en miljö öppen för alla – oavsett funktionsförmåga. 

Dagarna riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker inom 
kultur- och fritidsfrågor i kommun eller Västra Götalandsregionen. Du som hos 
kommun eller regionen arbetar med mänskliga rättigheter, funktionshinders-
frågor, social hållbarhet eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen. 

Tid 
Dag 1 10:e November 13.00-15.45 

Dag 2 11:e November 09.00-12.00 

Anmälan 
Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information 
kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig. 

Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats. Sista anmälningsdag är 3:e november. 

Anmälan är kostnadsfri för alla deltagare. 

Kontakt 
Erik Lindqvist, Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se 010 - 22 44 513 

Linnéa Björk, Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

linnea.bjork@lansstyrelsen.se 010 - 22 44 340 
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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

 

Program dag 1 
 

13.00  Funktionshinderspolitik och rätten till kultur och fritid 

 Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland 

13.30 Aktiv fritid! Myndigheten för delaktighet presenterar en kartläggning och 

ett nytt stödmaterial för lokalt arbete 

Siri Morawski, Myndigheten för delaktighet 

14.20 Paus 

14.35 Hur kan delaktighet till kultur och fritid stärkas i kommunal verksamhet? 

Goda exempel från Mölndal 

 Johanna Nygren och Sara Sivre, Mölndals stad 

15.15 Att välkomna alla - Konsulenterna för tillgänglighet berättar på vilka sätt 

de stöttar kommuner och kulturverksamheter för ett kulturliv som 

välkomnar alla  

Ninni Eriksson, Förvaltningen för kulturutveckling,  

Västra Götalandsregionen 

15.45  Summering och avslut 
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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

 

Program dag 2 
 

09.00 Välkomna! 

Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland 

09.05 Universell utformning på Alfons Åbergs Kulturhus: innovativa lösningar 

som gör lekmiljöer mer tillgängliga för alla – oavsett funktionsförmåga 

 Jenny Beijar Lindström, Our Normal Association samt Anna Forsgren och 

Lisa Ödman, Alfons Åbergs Kulturhus 

09.35 Mittuniversitetet och ETOUR presenterar färska resultat från sitt 

forskningsprojekt om tillgänglig och inkluderande naturturism och 

friluftsliv 

 Kristin Godtman Kling, Mittuniversitetet och ETOUR (European Tourism 

Research Institute) 

10.05 Paus 

10.15  Funktek – lärdomar och tips från arbetet med tillgängliga 

muséeupplevelser 

Daniel Gillberg, Göteborgs Stadsmuseum 

10.55  Paus 

11.05  Pilotgruppen NPF i Göteborgs Stad – ett kunskapslyft för att skapa en mer 

jämlik kulturskola för barn och unga med funktionsnedsättning 

 Ulrika Jörgensdotter och Tomi Lundqvist, Göteborgs Stad 

11.35 Danskompaniet Spinn  

Danskompaniet Spinn delar med sig av inspiration och erfarenheter från 
skolor, projekt och kulturarenor fångade under Spinns resa mot en mer 
tillgänglig scenkonst. Dessutom utlovas både stillsamma och sprakande 
dansminnen, men även helt färska rörelser. 

Veera Suvalo Grimberg, Emilia Wärff och Annika Vestel Danskompaniet 
Spinn 

12.00 Summering och avslut 
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From:                                 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Sent:                                  28 Oct 2021 15:41:20 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             Inbjudan till regional tankesmedja för friluftsliv 11 nov

Webbversion | PDF-version

Regional tankesmedja för friluftsliv
Äntligen är det dags att träffas fysiskt för att diskutera friluftsfrågor. 
Länsstyrelsen bjuder in dig till regional Tankesmedja för friluftslivet torsdagen 
den 11 november 2021. Dagen erbjuder ett späckat program med många 
intressanta föredrag och workshops. Låt oss tillsammans sätta fokus på de 
nationella friluftsmålen och stärka friluftslivet i länet!

Tid

Torsdagen den 11 november 2020 kl 09.00-15:30

Anmälan

Anmäl dig här (öppnas i Länsstyrelsens kalender) Sista anmälningsdag är 3 
november.

Kostnad

Kostnadsfritt. Frukost, lunch och fika ingår. 

Plats

Folkets hus Trollhättan. Hitta hit (öppnas i Google Maps).
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Målgrupp

Temadagen riktar sig främst till kommunala politiker och tjänstepersoner, 
myndigheter, regionen, föreningar, företag, forskare och andra i länet som vill 
driva friluftsutvecklingen framåt.

Kontakt

Sofie Bernhardsson, sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se
010-224 51 22

Robert Andersson, robert.andersson@lansstyrelsen.se
010-224 54 56

09:00 Registrering 
och frukost

09:30 Välkomna
Länsstyrelsen berättar om 
landshövdingestafetten 
och vad som är på gång 
framöver. 

09:50 Att kommunicera 
genom sociala medier
Att marknadsföra via 
Instagram kan bidra till 

10.30 – 10.50 Fika och 
mingelpaus

10.50 Gotaleden – en 
nytta för det lokala 
näringslivet 
Gotaleden är en ganska 
ny vandringsled mellan 
Göteborg och Alingsås. 
Ledutvecklare Hans 
Svensson från 
Västkuststiftelsen 

11.40 Strategi, politik 
och förankring
I Uddevalla kommun 
bedrivs flera spännande 
projekt för att utveckla 
friluftslivet. 
Kommunekolog Sofia 
Stengavel och 
friluftsutvecklare Robert 
Wahlström kommer att 
berätta om sina olika 
projekt. Vi får veta hur 

247

mailto:sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se
mailto:robert.andersson@lansstyrelsen.se


fler besök i lokala 
friluftsområden. Hör 
Länsstyrelsens 
kommunikationsstrateg 
Maria Tyrell berätta om 
hur man bör tänka när 
man kommunicerar i 
sociala medier och Johan 
Gärtner från Mölndals 
stad som driver det 
populära Instagramkontot 
”naturvardsgruppen”

10:10 Platåbergens 
Geopark
Sofia Hultman från 
Platåbergens Geopark 
berättar hur man 
marknadsför ett 
naturområde så att det 
blir rätt både för naturen, 
besökaren och 
turismföretagaren. 
Exempel kommer att ges 
från hur man arbetar med 
dessa frågor i 
Platåbergens Geopark.

 

kommer att berätta om 
hur leden kommit till, 
marknadsförts och vilka 
effekter den fått för det 
lokala näringslivet.

11:05 Leder på gång
Olle Wängborg från 
Västkuststiftelsen berättar 
det senaste om vad som 
är på gång inom 
ledutveckling.

11.20 Skogen som 
klassrum
Vi får besök av 
skogskonsulent Daniel 
Thorell från 
Skogsstyrelsen som 
arbetar med 
samverkansprogrammet 
”Skogen i skolan”. Hör 
honom berätta om hur 
skogar nära skolor kan 
användas i 
undervisningen, vad 
Skogsstyrelsen gör och 
vilken hjälp de kan ge.

 

kommunen arbetat för att 
få ett samlat grepp och 
gemensam grund i 
arbetet med friluftsliv där 
alla är delaktiga.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 Prisutdelning 
Vi korar vinnarna av 
länets friluftskommun 
baserat på 
Naturvårdsverkets årliga 
enkätundersökning av 
friluftsarbetet.

13:30 Workshops
Vi arbetar i grupper med 
den regionala 
handlingsplanen för 
friluftslivet. Hur tar jag 
med mig handlingsplanen 
i mitt arbete? Gott om tid 
för fikapaus och mingel.

15:30 Avslutning 
(senast)

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration  

Följ oss i sociala media
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Nätverk – arbeta 
rättighetsbaserat  

 

 

 

Mänskliga rättigheter förverkligas till stor del genom verksamheter i kommuner och regioner. Detta 

sker bland annat inom områden som hälsa, kultur, utbildning, delaktighet och inflytande. Det är 

dock viktigt att inte bara tillgodose och skydda rättigheterna utan även att säkerställa på vilket sätt 

det görs. För att arbetet med mänskliga rättigheter ska få genomslag i den kommunala och 

regionala organisationen krävs ett rättighetsbaserat arbetssätt som bygger på principerna om 

icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar. Det 

krävs också att de mänskliga rättigheterna integreras i lednings- och styrningsprocesserna. 

Mänskliga rättigheter är både ett mål och ett medel vid utveckling av offentlig verksamhet.  

För att sprida kunskaperna om hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan bidra till att öka kvaliteten 

och effektiviteten i den kommunala verksamheten erbjuds samtliga kommuner och regioner att 

delta i ett nätverk. 

Deltagande kommun/region kommer att: 

• ges ökade kunskaper i vad det innebär att arbeta rättighetsbaserat 

• introduceras till SKR:s material, verktyg och metoder på området 

• ges möjlighet att ta del av aktuell forskning och praktiska erfarenheter 

• erbjudas möjlighet till erfarenhetsutbyte  mellan deltagarna. 
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 Datum: 17 november 2021 (kl.13.30-16.30), 20 januari 2022 (kl.13.00-16.00)  
16 mars 2022 (kl. 10.00-16.00) 

Plats: Nätverksträffarna i november och januari sker digitalt. Träffen i mars kommer 
att ske på central adress i Stockholm. 

Målgrupp: Strateger med ansvar för frågor som mänskliga rättigheter, folkhälsa, 
jämställdhet, social hållbarhet, Agenda 2030 m.m., verksamhetsutvecklare, 
tjänstepersoner inom styrning- och ledning, förtroendevalda m.fl. 

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt men kostnader för resa och eventuell logi vid 
träffen i Stockholm betalas av deltagarna.  

Anmälan: Anmälan görs via denna länk senast 10 november. 

 

 

Kontaktuppgifter 

 
Frågor om anmälan:  
Kontakta SKR konferens, 08-452 70 00, konferens@skr.se  
 

Frågor om konferenserna: 
Cecilia Berglin, SKR, 08-452 70 00, cecilia.berglin@skr.se  
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From:                                 Åsa Sjögren
Sent:                                  Mon, 1 Nov 2021 15:44:09 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Anmälan nu öppen till Konferensdagen 19 november - Chartern

 

Från: Isabel Eriksson <isabel.eriksson@skaraborg.se> 
Skickat: den 19 oktober 2021 10:37
Till: asa.veghed@skara.se; Awaz Karim <awaz.karim@gullspang.se>; Camilla Helander 
<camilla.helander@skara.se>; Christer Svensson <Christer.Svensson@hjo.se>; Ewa-Lena Johansson 
<ewa-lena.johansson@gullspang.se>; Fredrik Lindström <fredrik.lindstrom@toreboda.se>; Jenny 
Skarstedt <jenny.skarstedt@skovde.se>; Jytte Rixman-Svantesson <jytte.rixman-
svantesson@gotene.se>; Maria Wallengren <mia.wallengren@falkoping.se>; mona.wesslen 
<mona.wesslen@grastorp.se>; Nettan Larsson <nettan.larsson@essunga.se>; Pema Malmgren 
<Pema.Malmgren@tidaholm.se>; Per Karlsson <per.k.karlsson@skovde.se>; Peter Doverholt 
<peter.doverholt@tibro.se>; Rigmor Persson <rigmor.persson@edu.vara.se>; Thomas Blomgren 
<Thomas.Blomgren@karlsborg.se>; Tobias Bengtsson <tobias.bengtsson@lidkoping.se>; Tomas Ekström 
<tomas.ekstrom@mariestad.se>
Ämne: Anmälan nu öppen till Konferensdagen 19 november - Chartern  
 
Hej! 
 
Nu är anmälan öppen för er, era tjänstepersoner inom den öppna ungdomsverksamheten samt era 
politiker att anmäla sig.  
Konferensen sänds via teams och deltagare samlas fysiskt i varje kommun.  
Lokal/plats meddelas längre fram. Kom ihåg, det bjuds på gemensam lunch som ger er möjlighet att 
samtala om det ni har hört.  
 
Anmäl er här: 
https://skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/digital-kunskapsdag-youth-charter/  
 
Med vänlig hälsning 
 
Isabel Eriksson 
------------------------------------ 
Isabel Eriksson 
Kulturstrateg 
 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Box 54 
541 22 Skövde 
0500 - 497209 
www.skaraborg.se 
====15 kommuner i samverkan===== 
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Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 18 Oct 2021 15:07:08 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Inbjudan: Allt du behöver veta om kulturpolitiken 9 dec

 
 

Från: Förvaltningen för kulturutveckling <kulturutveckling@vgregion.se> 
Skickat: den 18 oktober 2021 11:30
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Inbjudan: Allt du behöver veta om kulturpolitiken 9 dec 
 

 

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. 
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9 dec // Allt du behöver veta om kulturpolitiken 

Till dig som är sekreterare för en nämnd eller utskott med ansvar för kulturfrågor. 

Den 9 december erbjuder vi en digital fördjupningskväll ”Allt du behöver veta om 
kulturpolitiken” för förtroendevalda. Arrangemanget är förlagt till kvällstid och är ett 
tillfälle för era politiker att fördjupa tankarna kring sitt uppdrag. 

Vi är tacksamma om ni sätter upp inbjudan som en punkt på maj månads dagordning 
till era nämnder eller utskott som har ansvar för kulturen. 

------------
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Detta är en stödjande insats för förtroendevalda med ansvar för kulturfrågor. Kulturen 
omfattar allt från bibliotek, kulturarv och konstarter till mer populärkulturella uttryck som 
till exempel spelkultur. Som politiker behöver man inte vara sakkunnig på alla områden 
men det finns allmänna principer och lagar som kommit till framför allt för att behålla 
konstens och kulturens frihet vilket är en viktig förutsättning för demokratin. 
Förhållningssättet till själva kulturens värden är därför en grundläggande diskussion för 
dagen, som bland annat också tar upp:

• kulturpolitiska nivåer och hur kultursverige hänger ihop
• styrdokument och hur vi utvärderar arbetet
• rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner 
• hur hantera debatter och invånarnas synpunkter
• situationer i det dagliga arbetet 

Formatet är småskaligt; ett lugnt samtal där politiker talar med politiker om vardagen i 
kommunpolitiken, dilemman och lagkrav, och hur förhålla sig till andra verksamheter i 
en kommun. 

För att kunna hålla högt i tak håller vi nere deltagarantalet till max 8 och inga 
tjänstepersoner deltar. 

Håller i dagen gör konsulenterna för kultur och samhällsutveckling Karin Lundmark och 
Eva Pettersson.

Datum: 9 dec 2021
Tid: 17.40-21.00 (Obs kvällstid)
Plats: Digitalt

Anmälan 

 

 

Kontakt 
Hör av dig om du har några funderingar eller frågor.

Karin Lundmark
Konsulent
0703-86 85 22
karin.lundmark@vgregion.se

Eva (EvaP) Pettersson
0706-37 97 84
evap.pettersson@vgregion.se  
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Från 1 januari 2020 utgör Kultur i Väst och Västarvet tillsammans den nya Förvaltningen för kulturutveckling. 
Läs mer här: www.vgregion.se/kulturutveckling

© 2020 Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen för kulturutveckling
Regionens hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

031 333 51 00

www.vgregion.se/kulturutveckling 

 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Fri, 8 Oct 2021 10:42:20 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             20 januari 2022 - Välkommen till Framtid Västra Götaland!

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Välkommen till Framtid Västra Götaland 2022!
 

Den 20 januari 2022 bjuder Västra Götalandsregionen in till en konferens med 
regionala utvecklingsfrågor i fokus.

Omställningen till ett hållbart, attraktivt och konkurrenskraftigt Västra Götaland drivs 
av vår gemensamma förmåga att tillsammans lösa utmaningar. Att ställa om snabbt 
utifrån nya förutsättningar är avgörande och något som vi har fått visa prov på det 
senaste året.  

När vi samlas på Framtid Västra Götaland i början av nästa år fortsätter dialogen om 
hur vi ställer om tillsammans. Det kommer att bli en fullspäckad konferens med 
inspirerade föreläsare, kunskapsfördjupning, utbyte av erfarenheter och spännande 
möten. 

Vi ses på Framtid Västra Götaland!

Save the date: 20 januari 2022 

Anmälan: Anmälan öppnar senare i höst. Till dess får du gärna lägga in den 20 
januari 2022 i din kalender!

Plats: Med anledning av corona-pandemin diskuteras konferensens former 
fortfarande. Mer information kommer i samband med att anmälan öppnar. 

Webbsida: www.vgregion.se/framtidvastragotaland
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Framtid Västra Götaland
 

Framtid Västra Götaland är en konferensens som årligen arrangeras av Västra 
Götalandsregionen för att diskutera regionalt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Det är en 
mötesplats för alla som är med och genomför den regionala utvecklingsstrategin: 
kommunala, regionala och nationella aktörer, civilsamhälle och näringsliv. Syftet är att öka 
kunskap och få samsyn kring utmaningar och lösningar för olika regionala utvecklings- och 
tillväxtfrågor. Konferensens tema och innehåll baseras på utvalda delar i vår gemensamma 
strategi för Västra Götalands utveckling, som du kan ta del av på vår 
webbsida: www.vgregion.se/vg2030

   

   

Missa ingen information om konferensen!
 

Få uppdateringar och påminnelser inför konferensen genom att prenumerera och följa Västra 
Götalandsregionens olika kommunikationskanaler: 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om regional utveckling från Västra Götalandsregionen

Sociala medier: Facebook och Twitter

Gå med i evenemanget på LinkedIn

#FramtidVG är konferensens hashtag i alla sociala medier
 

   

   

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.
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Du kan inte svara på det här meddelandet. Kontaktuppgifter till Västra Götalandsregionen finns 
på www.vgregion.se om du vill komma i kontakt med oss. 

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/3 

§ 96 Information 
 
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 

 Bokning för säsongen 2022 på Tidaholms sommargård i Gamla 
Köpstad har genomförts för föreningar och kommunala verksamheter. 

 Enhetschef Fritid deltog på kommunträffen som RF-SISU Västra 
Götaland arrangerade 15/10. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Utbildning av ledare i Skaraborg inom projektet ”shared reading” 
påbörjas i november. 

 Biblioteket har på prov förlängd öppettid till kl. 18 på tisdagar. 
 I och med utbyggnad av Kriminalvårdsanstalten kommer det bli 

förändringar av biblioteksservice till Kriminalvårdsanstalten.  
 Det kreativa rummet, ett samarbete mellan biblioteket och den öppna 

ungdomsverksamheten, invigs under höstlovet. 
 Samarbete mellan den öppna ungdomsverksamheten och 

Hellidsskolan har inletts. 
 Planering inför Julstämning på Turbinhusön 4/12 pågår. 
 De projektanställda ungdomsassistenterna håller på att ta fram enkät 

och diskussion kring mötesplats för motorburen ungdom kommer att 
föras. 

 Biljetter till Guldkväll för ideella 17/11 är släppta. 
 Information om personalsituation. 

 
Besöksenheten 

 Ansökan om tillstånd för fortsatta arkeologiska utgrävningar vid 
Gestilren är inskickad till Länsstyrelsen, arbete med att hitta extern 
finansiering pågår och målsättningen är att kunna genomföra 
undersökningen under våren 2022. 

 Museiintendenten arbetar med att hitta plats för placering av den 
konstnärliga utsmyckningen ”ramsågen”. 

 
Folkhälsa 

 Programmet för Tillsammansveckorna 2021 finns på tidaholm.se. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningen 
 Årets höstlovsprogram finns på tidaholm.se. 
 27/10 tillträder förvaltningschefen som tillförordnad socialchef och 

nämndsekreteraren blir under tiden biträdande förvaltningschef. 
 
Nämndens deltagande i styrelser 

 Bengt Karlsson (S) deltog på kommunträffen som RF-SISU Västra 
Götaland arrangerade 15/10. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2021-10-19. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
2021/3 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information 
 
Ärendet 
Information från kultur- och fritidsnämndens verksamheter samt nämndens 
deltagande i styrelser. 
 
Beslutsunderlag 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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