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1 Inledning 
Denna delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avser perioden 1 januari – 31 

augusti 2021. 
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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 hösten. Under 

sommaren har många barn och unga kunnat erbjudas sommarlovsaktiviteter i 
Bruksvilleparken och på Turbinhusön. 

Året har inletts 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 påverkar både ekonomi och 

verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden har 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 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnderna 

Reglemente 

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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Organisation 

 

Förvaltningen består av tre enheter; kultur-, fritid- och besöksverksamhet. 

Kulturenheten inbegriper allmänkultur, kulturlokaler, bibliotek och öppen 

ungdomsverksamhet. Fritidsenheten består av friluftsliv, föreningsliv, 

idrottsanläggningar och badhus. Besöksenheten innefattar de verksamheter som riktar 

sig mot besökare till kommunen turistbyrå, museum och Barnens hus. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Inom Kulturenheten har, 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 i begränsad form. 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. Arbetet med att implementera nya boknings- och 

bidragssystemet är slutfört. Systemet är nu klart att användas och föreningarna har fått 
utbildning i systemet. Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad öppnade för säsongen 
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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 av Vulcanen pågått under under första halvåret. Första etappen har 

slutbesiktigats och kunnat tas i bruk. Under april månad flyttade Barnens hus-

verksamheten ut från Samrealskolan och till Tidaholms museum på Vulcanön. Under 

hela året har turistverksamheten kunnat bedrivas i digital form. Från 12 april ökade 

turistbyrån sina öppettider och har nu öppet längre dagar samt lördagar. Från 26 april 

öppnade Turistbyrån upp för fysiska besök i bibliotekshuset på grund av att 

restriktionerna gällande icke nödvändiga verksamheter hävts. Under sommaren fanns 

turistbyrån två dagar i veckan på Turbinhusön. Arbete och planering pågår för att 

kunna öppna Vulcanen för besökare under hösten. 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 

och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 

möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 

generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 

beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden: 

Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett levande 

näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomisk hushållning. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt mål med 

tillhörande strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå 

tillväga för att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av 
måluppfyllelsen. En väl vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med 

att kommunen närmar sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som 

konkretiserar hur nämndens arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 

Målområde Strategiska mål 

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

livet. 

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 
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Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett levande näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 

civilsamhället. 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomisk 

hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Delårsrapporten följer upp kommunfullmäktiges Strategiska plan och budget 2021–2023. 

För varje strategiskt mål redovisas vilka resultat, förändringar och lärdomar har 

åstadkommits under januari – augusti år 2021. 

 

Måluppfyllelsen för strategiska mål bedöms på följande sätt: 

• Ett strategiskt mål bedöms vara uppnått (grön symbol) då mer än 50 procent av 

indikatorerna för det strategiska målet samt nämndernas underliggande 

verksamhetsmål bedöms vara uppnådda (grön symbol), samtidigt som 

resterande indikatorer och verksamhetsmål bedöms vara delvis uppnådda (gul 

symbol) och inga indikatorer eller verksamhetsmål bedöms vara ej uppnådda 

(röd symbol). 

 

• Ett strategiskt mål bedömas vara ej uppnått (röd symbol) då minst 50 procent av 

indikatorerna för det strategiska målet samt nämndernas underliggande 
verksamhetsmål bedöms vara ej uppnådda (röd symbol). 

 

• Vid övriga utfall bedöms det strategiska målet vara delvis uppnått (gul symbol). 

Indikatorernas utfall bedöms på följande sätt: 

• Då utfallet motsvarar 100 procent av målvärdet är målvärdet uppnått (grön 

symbol). 

• Då utfallet motsvarar 80–99 procent av målvärdet är målvärdet delvis uppnått 

(gul symbol). 

• Då utfallet motsvarar 0–79 procent av målvärdet är målvärdet ej uppnått (röd 

symbol). 

För de flesta indikatorer har utfall för år 2021 ännu inte uppmätts. Då ett utfall saknas 

för år 2021 beaktas istället det senast rapporterade vid bedömningen av måluppfyllelse. 

I kolumnen jämförelse anges i regel det genomsnittliga värdet inom den kommungrupp 

som Tidaholm tillhör (pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det 

genomsnittliga värdet per elev/invånare i Sverige. 

 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att kommunen har uppnått målet 

 Gult betyder att kommunen delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att kommunen ej har uppnått målet 
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3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun  1 1 

Medborgaren i fokus  1  

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 
1   

Ett levande näringsliv  1  

Attraktiv arbetsplats  1  

God ekonomisk 

hushållning 
 1  

Attraktiv kommun 

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

livet. 

 

Verksamhetsmål: Tidaholms medborgare upplever att Tidaholm har bra 

fritidsmöjligheter och kulturutbud. 

 

Analys: 

Några indikatorer mäts i medborgarenkäten som genomförs under hösten 2021. 

Tidigare har medborgarna gett mycket goda omdömen om dessa faktorer. Under 2021 

har covid-19-pandemin fortsatt att medföra stängda verksamheter och att det inte varit 

möjligt att erbjuda publika kulturevenemang samt idrottsevenemang som ställts in. 

Trots detta har möjligheterna att kunna utöva sina fritidsintressen varit viktigare än 

någonsin och med anpassningar har det, i de flesta fallen, varit möjligt att tillgodose 

detta från februari då restriktionerna lättade för barn födda 2005 eller senare. 

Beläggningsgraden i hallarna blev under det normala och uthyrning av Saga har helt 

upphört under en lång tid. Biblioteket som haft sin verksamhet öppen med 

begränsningar visar låga utlåningstal och besökstal. 

Värdering: 

Indikatorerna från medborgarenkäten har tidigare legat över rikssnittet, på målvärdet 

och är bland de högsta värdena för Tidaholms kommun. Det är mycket svårt att 

bedöma hur medborgarna kommer att skatta hur de upplever Tidaholms 

fritidsmöjligheter och kulturutbud under 2021. Trots att flera indikatorer inte varit 

möjliga att mäta så är bedömningen att nämnden delvis uppnår målet utifrån de 

speciella förutsättningar som varit under 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Kultur- och fritidsnämnden har anpassat, stöttat och underlättat för föreningslivet och 

medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen t.ex. idrott, kultur och 

friluftsliv för att minimera de negativa effekter som kan orsakas av pandemin. För 

verksamheterna så har lärdomen framförallt varit att det i viss mån går att ställa om till 

digitala lösningar och skapa alternativ, men att detta inte fullt ut kan ersätta ordinarie 

verksamhet och de mötesplatser som kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
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tillhandahåller. Det kommer att ta tid innan alla besökare hittar tillbaka till 

verksamheterna. 

Indikator 

(År) 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Beläggningsgra

d Gamla 

Köpstad 

73 % 41 %    80 %   

Bibliotek, 

kulturliv och 

mötesplatser 

     65   

Idrott, motion 

och friluftsliv 
     63   

Enkät om det 

offentliga 

rummet 

- -       

Antal som går 

på 

vandringsleder 

(uppskattning) 

111 18

0 

120 00

0 
   75 000   

Deltagartillfälle

n i 

idrottsförening

ar 

35     38   

 

Tre

nd 
Indikator (Delår) 

Utfa

ll 

201

9 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfall 

kvinnor/fli

ckor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 

2021 

Målvär

de 

2021 

Jämföre

lse 

Värder

ing 

 
 

Saga-biografen antal 

aktiviteter/bokningar 
206 86    200   

 

 
 

Utlån per invånare 
5,9 5,3 2,4   6   

 

 
 

Utlån av 

barnlitteratur 
12,2 12,6 5,5   13   

 

 
 

Museivisningar för 

vuxna 
16 1 3   20   

 

 
 

Musevisningar för 

barn 
34 0 2   30   

 

 
 

Simskoledeltagare 

(antal) 
178 0    200   

 

 
 

Barnens husbesök 7 11

7 

3 77

8 
0   8 000   

 

 
 

Tidaholmssökningar 

i Mellansjös 

bibliotekskatalog 

50 3

12 

50 6

92 

25 9

14 
  50 000   

 

 
 

Badhusbesök 42 9

94 

23 4

37 
   50 000   

 

 
 

Biblioteksbesök 72 5

18 

68 6

18 

21 7

19 
  75 000   

 

 
 

Museibesök 4 80

0 
348 150   7 000   

 

 Turistbyrå, antal e- 54 3 49 4 45 0   40 000   
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Tre

nd 
Indikator (Delår) 

Utfa

ll 

201

9 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfall 

kvinnor/fli

ckor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 

2021 

Målvär

de 

2021 

Jämföre

lse 

Värder

ing 

 besök 10 81 27  

 
 

Turistbyråbesök 8 75

4 

1 59

9 
460   13 500   

 

 
 

Ungdomsverksamhe

tsbesök 
11 6

00 

8 00

0 
   15 000   

 

 
 

Förändring av 

verksamhetsbidrag 

-

1,2 

% 

4,2 

% 

7,3 

% 
  0 %   

 

Verksamhetsmål: Det ska finnas trygga och öppna mötesplatser även på kvällar (efter 

kl 17) och helger 

 

Analys: 

Under året har flera verksamheter varit stängda eller haft kraftigt reducerade 

öppettider med anledning av de särskilda omständigheter som covid-19-pandemin 

inneburit. Under 2021 har badhuset varit stängt för allmänheten fram till juni. Barnens 

hus och muséet har varit helt stängda för besökare under ombyggnation. Turistbyrån 

har delvis varit öppen i bibliotekshuset. Biblioteket har varit öppet med begränsningar. 

Den öppna ungdomsverksamheten har varierat med att vara stängd under perioder, 

öppen med begränsningar och utlokaliserad till Bruksvilleparken. 

Värdering: 

Verksamheterna bedöms ej nå målen för öppethållande med anledning av rådande 

omständigheter. Vissa av kultur- och fritidsnämndens verksamheter stängdes helt i 

mitten av hösten 2020 med anledning av den ökade smittspridningen i samhället. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

När situationen i samhället stabiliseras, stor del av befolkningen är vaccinerade och nya 

rutiner för hur verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt kan öppettider och 

tillgänglighet i enlighet med målen åstadkommas i verksamheterna. Ambitionen är att 

när verksamheterna kan samordnas på Vulcanön och i bibliotekshuset kommer 

sårbarheten i bemanning minska och öppethållande att säkerställas i högre omfattning. 

Tre

nd 

Indikator 

(Delår) 

Utf

all 

201

9 

Utf

all 

202

0 

Utf

all 

202

1 

Utfall 

kvinnor/flic

kor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 2021 

Målvär

de 

2021 

Jämföre

lse 

Värderi

ng 

 
 

Badhusets 

öppettimmar 
1 84

9 

1 32

1 
   1 900   

 

 
 

Badhusets 

öppettimmar 

kvällar och helger 

504,

5 
312    550   

 

 
 

Bibliotekets 

öppettimmar 
1 73

9 

1 95

1 
811   1 600   

 

 
 

Bibliotekets 

öppettimmar 

kvällar och helger 

278 305 57   300   
 

 
 

Ungdomsverksamh

etens 
1 64

3 

1 48

0 
   1 700   
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Tre

nd 

Indikator 

(Delår) 

Utf

all 

201

9 

Utf

all 

202

0 

Utf

all 

202

1 

Utfall 

kvinnor/flic

kor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 2021 

Målvär

de 

2021 

Jämföre

lse 

Värderi

ng 

öppettimmar 

 
 

Ungdomsverksamh

etens 

öppettimmar 

kvällar och helger 

852 690    800   
 

 
 

Vulcanöns 
besökscenter 

öppettimmar 

1 52

4 

1 23

9 
771   1 600   

 

 
 

Vulcanöns 

besökscenter 

öppettimmar 

kvällar och helger 

245 143 100   200   
 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

Verksamhetsmål: Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra medborgardialoger i 

viktiga frågor 

 

Analys: 

Med Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning av covid-19-pandemin så har 

det varit svårt att genomföra medborgardialoger eller låta barn få tycka till. Synpunkter 

hanteras enligt antagna riktlinjer. 16 synpunkter eller klagomål har kommit in under 

2021 och alla har fått återkoppling inom 10 dagar. Flest synpunkter rör fritid och 

badhus. 

Värdering: 

Målet bedöms uppnås delvis. Ett stort framsteg är att alla nämndens verksamheter nu 

finns i tillgänglighetsanpassade lokaler. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Del av det ständiga förbättringsarbetet är att rutiner vid synpunktshantering följs och 

att synpunktshanteringen är en naturlig del av det dagliga arbetet. Under resten av året 

är det viktigt att återuppta arbetet med medborgardialoger och barns inflytande. 

Indikator (År) 

Utfa

ll 

2019 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvär

de 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Andel synpunkter 

som besvarats inom 

10 dagar 

94 % 
100 

% 

100 

% 
  99 %   

Antal  barn som fått 

tycka till 
161 109    140   

Antal genomförda 

medborgardialoger 
2 0    3   

Andelen beslut med 

barnrättsbedömning 
65 % 90 % 89 %   90 %   
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Indikator (År) 

Utfa

ll 

2019 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvär

de 2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Tillgänglighetsanpass

ade lokaler 
 

Nej 
 

Nej 
 

Ja 
   Ja   

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

Verksamhetsmål: Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska vara miljödiplomerad enligt 

Svensk Miljöbas 

 

Analys: 

Under hösten 2018 inledde hela förvaltningen arbetet för att miljödiplomeras och 

våren 2019 var hela förvaltningen miljödiplomerad enligt svensk miljöbas. Alla 

verksamheter har inventerats och en miljöplan med miljöpolicy och miljömål har 

utarbetats. Miljörevisionen genomfördes i september 2020. 

Värdering: 

Målet är uppnått då förvaltningen erhöll en godkänd revision i november 2020 och 

fortsätter vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Arbetet med att genomföra de mål som finns i miljöplanen pågår och nya målsättningar 

behöver fortsätta utvecklas. Ny revision genomförs i november. 

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Uppfyller 

kraven för 

miljödiplomeri

ng 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

   Ja   

Ett levande näringsliv 

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

civilsamhället. 

 

Verksamhetsmål: Utveckla besöksnäringen genom att stötta idrottsevenemang, 

kulturevenemang och friluftsliv på Hökensås 

 

Analys: 

Covid-19-pandemin har haft stor inverkan på verksamheten. Endast ett av de stora 

idrottsarrangemangen har kunnat genomföras. Inga publika evenemang genomfördes 

under vintern och våren med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

och regeringens restriktioner. Evenemangskalendern har varit tom. Under sommaren 

kunde musik i Bruksvilleparken genomföras enligt de lättade restriktionerna. Antalet 

besökare på Hökensås varit stort och likaså intresset för fiske. Turbinhusön har hållit 

öppet delvis med hjälp av feriepraktikanter under sommaren med många besökare. 
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Planering pågår för att genomföra Konstnatten. 

Värdering: 

Bedömningen är att målet delvis uppnås utifrån de förutsättningar som varit rådande 

och av nödvändighet i mindre omfattning än vad som varit planerat. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Turistbyrån behöver fortsätta att samverka med andra närliggande kommuner för att 

marknadsföra friluftsturismen och stötta besöksnäringen. 

Indikator 

(År) 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Antal 

besökare 

på 

Konstnatte

n 

16 869 10 935    17 500   

Antal 

besök på 

Turbinhusö

n 

39 167 32 725    32 000   

Antal 

besökare 

och sålda 

fiskekort 

325 00

0 

325 00

0 
   325 000   

Antal 

besökare 

på 

Outdoor 

Hökensås 

hemsida 

 1 816    20 000   

 

Tre

nd 
Indikator (Delår) 

Utf

all 

201

9 

Utf

all 

202

0 

Utf

all 

202

1 

Utfall 

kvinnor/fli

ckor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 

2021 

Målvä

rde 

2021 

Jämför

else 

Värder

ing 

 
 

Antal besökare till 

idrottsarrangemang, 

U6 & Giff-cupen 

15 6

00 
0    16 000   

 

 
 

Antal evenemang 

marknadsförda via 

www.vastsverige.com/

tidaholm 

867 420 123   800   
 

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

 

Verksamhetsmål: Främja delaktighet och ett gott arbetsklimat 

 

Analys: 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål är att främja arbetsglädje och ett gott 

arbetsklimat. 

Vid den senaste medarbetarenkäten 2019 hade värdet ökat för den upplevda 
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arbetsglädjen och arbetsklimatet. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att främja en 

bättre stämning på arbetsplatsen och stärka känslan av gemenskap och meningsfullhet i 

arbetet. Genom heltidsprojektet har antalet heltidsanställda ökat. 

Värdering: 

Målet bedöms som uppnått. Medarbetarenkäten som gjordes under 2021 har inte 

utvärderats ännu. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Med anledning av att en relativt stor andel av personalen har sjukersättning så kommer 

det inte att vara möjligt att uppnå en sysselsättningsgrad på 100 % för alla medarbetare, 

men genom anpassningar och flexibla arbetssätt ska alla verksamheter inom 

förvaltningen sträva efter höjd sysselsättningsgrad för de som har deltidsanställningar. 

Indikator (År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 

män/pojk

ar 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Medarbetarenkät

en (motivation) 
4,36 -    4,3   

Psykosocial 

skyddsrond 
  

Ja 
    -  

 

Tren

d 

Indikator 

(Delår) 

Utfa

ll 

201

9 

Utfa

ll 

202

0 

Utfa

ll 

202

1 

Utfall 

kvinnor/flic

kor 2021 

Utfall 

män/poj

kar 2021 

Målvär

de 

2021 

Jämförel

se 

Värderi

ng 

 
 

Sjukfrånvarostat

istik 
4,2 

% 

4,7 

% 

8,7 

% 
  4,5 %   

 

 
 

Andelen 

tillsvidareanställ

da som arbetar 

heltid 

84 % 88 % 87 %   88 %   
 

God ekonomisk hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

 

Verksamhetsmål: Nämndens budget ska vara i balans 

 

Analys: 

Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos för 2021 visar på ett underskott i budgeten.  

Nämndens verksamheter påverkas av covid-19-pandemin vilket medför: minskade 

inträdes- och försäljningsintäkter på badhuset och i besöksverksamheterna, som varit 

stängda för allmänheten, minskade hyresintäkter i bibliotekshuset och Saga 

teaterbiografen med anledning av restriktioner för allmänna samlingar samt 

avbokningar och minskade hyresintäkter med anledning av antalsrestriktioner på 

Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad. 

Nämnden har erhållit statligt stöd för sommarlovsaktiviteter och projektmedel för 

stärkta bibliotek vilket påverkar kostnader och intäkter för året. 

Beslutade anpassningar genomförs enligt nämndens beslut i december. 

Värdering: 
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Bedömningen är att åtgärderna gör att större delen av underskottet som härrör från 

minskade intäkter pareras med sänkta kostnader i budget. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Kultur- och fritidsnämnden följer de beslutade anpassningsåtgärderna samt är 

återhållsamma med att tillsätta vikarier för vakanser. 

Indikato

r (År) 

Utfal

l 

2019 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 

män/pojka

r 2021 

Målvärd

e 2021 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Resultat i 

avvikelse 

från 

budgetra

m 

0,5 % -0,9 %    0 %   

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Nyckeltal 

Nedan redovisas nyckeltal som beskriver hur förhållanden i nämndens löpande 

verksamheter har utvecklats över tid. 

Kostnad per invånare 

Nyckeltal 

Jmf 

riket 

2020 

Jmf 

med 

C7 

2020 

2020 2019 2018 2017 2016 

Nettokostnad per invånare enligt 

Kolada* 
 2395 2601 2565 2834 2475 2540 

+ Allmän kulturverksamhet  244 646 675 683 483 450 

+ Bibliotek  548 462 405 379 393 395 

+ Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet  201 155 146 169 154 152 

+ Allmän fritidsverksamhet  307 335 301 328 305 308 

+ Idrotts- och fritidsanläggningar  919 834 853 1 124 982 1 068 

+ Turistverksamhet  148 107 107 73 80 89 

+ Stöd till studieorganisationer  28 62 78 78 78 78 

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

Ökningen inom kulturverksamheten beror bland annat på att Barnens hus nu 

rapporteras som kulturverksamhet tidigare rapporterats som AME-verksamhet. 

Siffrorna för 2018 är korrigerade jämfört med KOLADA enligt nedan: 

• Idrotts- och fritidsanläggningar är sänkta med 99 kr per invånare för att delvis 

korrigera för att hela kostnaden för idrottshallarna nu ligger på kultur- och 

fritidsnämnden. Tidigare (före kommunen införde internhyra) rapporterades 

dessa in med en fördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- 

och fritidsnämnden. Enligt RS-handboken framgår det att lokaler (även 

idrottshallar) ska föras till skolverksamheten om det är skolan som nyttjar dem. 

(Se t ex sid 56-58 i handboken om kostnader i grundskolan). Så har inte gjorts 

för 2018. 

• Stöd till studieorganisationer har höjts med 16 kr per invånare för att korrigera 
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för att kommunens redovisning innebär att de extra 200 tkr som anslagits har 

blivit till en intäkt i rapporteringen, som leder till att det i KOLADA ser ut som 

en sänkning av det totala stödet till studieförbunden. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 34,5 34,5 34,5 35,0 x x 35,0     

Budgetr

am 
 34,5 34,5 34,5 34,5   34,5     

Avvikelse 

(mnkr) 
 0,0 0,0 0,0 -0,5   -0,5     

Avvikelse 

(%) 
0 0 0 0 -1,4 0 0 -1,4 0 0 0 0 

4.2.1 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 

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

Budgetram 34 478 34 478 0 33 210 

Nämndens avvikelse -500 0 -500 -314 



Kultur- och fritidsnämnd, Delårsrapport augusti 2021 19(23) 

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 – augusti 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 85  

Övrigt   

Total påverkan 85 2 000 

   

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 85 tusen kronor, 

vilket avser att delvis kompensera för sjuklönekostnader. 
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Åtgärdsplan 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att avvikelsen som helt beror på pandemin inte 

fullt ut går att parera med kostnadsminskningar i samma utsträckning. Så snart det är 

möjligt öppnar nämndens verksamheter för besök igen. 

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 

genomf

örd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2021 

(tkr) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

4.2.2 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

tkr 
2021-01-01 -- 

2021-08-31 

2020-01-01 -- 

2020-08-31 

Förändring -

 Utfall 

Verksamhetens intäkter 3 206 4 517 1 311 

Verksamhetens kostnader -26 715 -26 705 10 

- varav personalkostnader -12 111 -12 430 -319 

Verksamhetens nettokostnader -23 509 -22 188 1 321 

Budgetram 24 166 22 688 -1 478 

Nämndens resultat 657 500 -157 

Under perioden januari – augusti avviker nämndens utfall mot föregående år för samma 

period på följande sätt: 

• Intäkter är lägre än föregående år, där avvikelsen motsvarar 1,3 miljoner 

kronor. Avvikelsen förklaras av att covid-19-pandemin påverkade med början i 

mars 2020.  Under 2021 så har verksamheter varit helt stängda under hela 

perioden, med anledning av både renoveringar och pandemin.  
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• Kostnader för perioden är i nivå med föregående års kostnader.  Att notera är 

att personalkostnader är lägre än föregående år vilket förklaras av en högre 

nivå av frånvaro som ej ersatts av vikarier (såsom sjukfrånvaro, föräldraledighet 

med flera) än föregående år.  

  

Nämndsresultat tkr 
Utfall 2021-01-

01 -- 2021-08-31 

Budget 2021-

01-01  -  2021-

08-31 

Avvikelse mot 

Budget 

Verksamhetens intäkter 3 206 4 938 -1 732 

Verksamhetens kostnader -26 715 -29 104 2 389 

- Därav personal kostnader -12 111 -13 951 1 840 

Verksamhetens nettokostnader -23 509 -24 166 657 

Budgetram 24 166 24 166 0 

Nämndsresultat 657 0 657 

Under perioden januari – augusti avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 

period på följande sätt: 

• Intäkter är lägre än budget, där underskottet är motsvarande 1,5 miljoner 

kronor jämfört med budget. Underskottet orsakas av att verksamheterna varit 

helt eller delvis stängda under 2021 med anledning av pandemin. 

• Kostnader är lägre än budget, där överskottet främst beror på att 

personalkostnader är lägre än budget motsvarande 1,8 miljoner kronor. 

Avvikelsen för personalkostnader inklusive bidrag från arbetsförmedlingen är 

sammantaget 1,5 miljoner lägre än budget. 

• Övriga avvikelser mot budget för kostnader beror dels på lägre kostnader med 

anledning av att verksamheterna varit stängda, samt ej beslutade/utbetalda 

bidrag till föreningar.  

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. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

Pro

jek

t 

Nr 

Ack 

Utfall 

2021 

Budget 

2021 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud
geterin

g 

Summa 

budget 

2021 

Progno

s 2021 

Avvikel

se 

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 
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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 planerar under 2021 att använda 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. Sammantaget har chefer och 

medarbetare satts på stora prov under första halvåret av 2021 vilket visar sig på olika 

sätt. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01– 2021-

08-30 

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, %) 63,4 65,9 59,6 

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

    

Antal årsarbetare 35,75 38,75 40,6 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad (%) 
87,2 88,1 86,4 

Sjukfrånvaro (%) 8,3 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-31 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/77 

§ 56 Beslut om delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
avseende januari - augusti år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-augusti år 2021. 
 
Rapporten 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 ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden 

avseende januari - augusti år 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-08-23.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-31 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/75 

§ 57 Beslut om rapport från unga kommunutvecklare 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen om rapport från unga kommunutvecklare 2021 till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om rapport från unga kommunutvecklare 2021. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen om rapport från unga kommunutvecklare 2021 till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport från unga kommunutvecklare 2021”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-08-23. 
 Rapport unga kommunutvecklare 2021 - Är gräset verkligen grönare i 

Tidaholm.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-23 
 
Ärendenummer 
2021/75 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport från unga kommunutvecklare 2021 
 
Ärendet 
Information om rapport från unga kommunutvecklare 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport unga kommunutvecklare 2021 - Är gräset verkligen grönare i 

Tidaholm. 
 
Barnrättsbedömning 
Under två sommarlovsveckor har kultur- och fritidsförvaltningen haft tre 
stycken unga kommunutvecklare anställda via feriepraktiken. Deras uppdrag 
har varit att undersöka och ta fram förslag ur ett ungdomsperspektiv kring hur 
kommunen arbetar med ungas delaktighet och fritid. De har sammanställt sitt 
arbete i en rapport med konkreta förslag inför fortsatt arbete. 
 
Rapporten kommer att presenteras i kommunledningsgruppen, folkhälsorådet, 
kultur- och fritidsnämnden samt berörda förvaltningar, som omnämns i 
rapporten. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om rapport 
från unga kommunutvecklare 2021 till handlingarna. 

 



Är gräset verkligen 

grönare i Tidaholm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapporten är skriven av tre unga kommunutvecklare i Tidaholm. 

Vi har under två veckors tid fått i uppdrag att försöka involvera ungdomar i kommunens 
arbete och intresse samt utveckla fritidsutbudet. Syftet med arbetet är att utveckla kommunen 
från ungdomars perspektiv. Under de två veckor vi ha arbetat har vi träffat politiker, 
tjänstemän och makthavare för att få ökad förståelse för kommunens arbete kring 
ungdomsfrågor. Vi har även arbetat självständigt genom att finna fakta, information och 
enkäter via kommunens olika kanaler.  

Målet med arbetet är att påverka politikerna med våra förslag till en mer ungdomsvänlig 
kommun.  

Förslagen för ett bättre Tidaholm: 

• Chattforum  

• App (SpeakApp) 

• Lunchsnack 

• Evenemang 

• Studiebesök  

• Affischering  

• Studiebesök och affischering på grundskolor för att locka de yngre i tidig ålder 
• Skolbesök bland ungdomar i verksamheten 
• Mer marknadsföring angående aktiviteter 
• Anordnade aktiviteter för att locka fler 
• Allmän plats för utdelad information  
• Mer fokus på Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hur vill unga vara delaktiga? 

Ungdomar är en stor del utav kommunen, vi anser att det är problematiskt att ungdomar inte 
är medvetna om hur de kan vara delaktiga i kommunens arbete. Därför har vi valt att ta fram 
en rad olika förslag på vad som kan förbättras. Först är det viktigt att ungdomar vet hur de 
ska få kontakt med kommunen. Idag så kan man kontakta kommunen via mail eller telefon, 
vi hävdar att det bör finnas ett chattforum för att underlätta för ungdomar men även äldre. 
Därför anser vi att ett chattforum på kommunens hemsida och en app via mobilen hade 
underlättat för alla åldrar. Det är bevisat att det har fungerat i andra kommuner, exempelvis 
Falköping och Haninge där de har köpt SpeakApp från Sveriges ungdomsråd. SpeakApp är 
en bra app för ungdomarna att ha i mobilen då den har olika kategorier där man ser bland 
annat aktiviteter i kommunen och kan svara på frågor som politiker och tjänstepersoner 
ställer till ungdomar. I appen finns även en kategori där ungdomar i kommunen kan skicka in 
förslag på förändringar och förbättringar i kommunen.  

Vi tycker även det är viktigt att avståndet mellan ungdomar och politiker minskar så att man 
kan lättare kommunicera med varandra. Detta tror vi går att uppnå genom lunchsnack, där 
elever får äta mat och samtala med politikerna för att tillsammans göra kommunen bättre. 
Detta möte kan ske i skolmatsalen där ungdomar är redan bekväma med området. Vi tycker 
lunchsnack förebygger fördomar då man träffas och kan prata djupare och mer försåtligt. 
Samt är det viktigt att förtroendevalda makthavare syns i skolans område och visar att dem är 
tillgängliga, så att ungdomarna har inblick i deras arbete.  

Ett gott samarbete mellan ungdomarna och kommunen kan vara lösningen på 
delaktighetsproblemet. Kommunen och ungdomarna kan anordna evenemang tillsammans 
vilket bygger en god relation även framöver. Evenemanget kan ordnas både inom skolans 
ramar men även utanför, exempelvis på midsommar.  

Problem 

Ungdomar kommer inte till tals idag och kommunikationen mellan ungdomar och äldre blir 
allt sämre. Vi behöver ett enklarare system som gör att ungdomar kan tänka sig att delta och 
svara på exempelvis politikernas frågor.  

Förslag 

• Införandet av Speakapp som kommunikation för att få mer av ungdomars påverkan 

• Elever äter mat med politiker (lunchsnack) för att kunna ställa sina frågor och svar. 
Politiker kan även ställa frågor 

 

 

 

 

 

 



 

Fritidsutbudet i kommunen? 

Tidaholms kommun erbjuder bra utbud som badhuset, Hökensås fiske, idrottsanläggningar 
och minigolf samt utomhusbad. Även vårt kulturutbud är brett. Vi har vårt bibliotek och 
museum. Problemet vi ser är att marknadsföringen är något sämre eftersom informationen 
inte når alla medborgare. Lösningen till det kan vara att synas mer på sociala medier som 
Instagram, då få ungdomar använder sig av Facebook. Man kan synas genom att lägga ut 
videos och bilder. Detta är ett sätt att nå ut och locka mer ungdomar till att komma på 
aktiviteter.  

 Vi vill även att Speakapp ska vara ett alternativ eftersom event och andra anordnande 
aktiviteter meddelas med en enkel notis från appen. Marknadsföring via fysiska vägar skulle 
kunna ske genom affischering på en stor tavla som ligger i centrum. Alla åldrar blir 
informerade om vad som kommer ske i kommunen. 

Problem 

Många ungdomar använder Instagram istället för Facebook vilket gör att den information 
som delas ut på Facebook inte når ungdomar. Informationen kommunen lägger ut bör läggas 
ut på flera sociala medier samt att det ska finnas en fysisk allmän plats för kommunal 
information.  

Förslag 

• En allmän plats för utdelad kommunal information 

• Större fokus på Instagram för att nå de unga i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vad skulle kunna locka till ungdomsverksamheten? 

Före detta Godsmagasinet, som låg vid kommunens resecentrum, var en plats för ungdomar 
att umgås och träffa nya individer. Numera heter verksamheten “En Trappa Ner” och är 
flyttad till Bruksvilleparken. En Trappa Ner ska sedan flyttas till stadsbibliotekets 
undervåning den 7 augusti 2021. Problemet vi ser är inte att de väljer att byta lokal. Vi anser 
att de satsar på samma ungdomar och inte förbereder för de yngre. Även marknadsföringen 
om denna plats ligger efter och syns inte. Rykten om ungdomsgården och ungdomarna som 
är där står istället i centrum, vilket gör att nya ungdomar inte väjer att vara på 
ungdomsverksamheten.  

För att de yngre ska bli lockade till ungdomsverksamheten bör de marknadsföra mer på 
skolor med studiebesök och affischering. De yngre är enklare att påverka än de äldre och då 
ökar chansen för att fler ungdomar i framtiden kommer att umgås och spendera sin tid på 
denna plats. Även ett besök i verksamheten bör vara något som ska prioriteras eftersom de 
yngre får en bild av lokalen och aktiviteterna som finns. Ungdomsverksamheten anordnar 
även andra slags aktiviteter som att bada eller äta glas med mera. Genom detta så anser vi att 
chansen för att nya ungdomar att vara vid ungdomsverksamheten ökar.  

Ryktet om att ungdomsverksamheten och människorna på denna plats finns runt om i hela 
nationen. Detta anser vi är ett stort problem och anledning till att ungdomar inte väljer söker 
sig till denna plats. Nu när de väljer att byta namn och lokal tror vi att verksamheten kommer 
att gå bättre. De bör så snabbt som möjligt rikta in sig till alla Tidaholms ungdomar som är 
yngre än 19 år om att vi får en ny fräsch lokal i stadsbiblioteket. Den äldre lokalen var mörk 
och trist medan den nya är ljusare och har en roligare miljö. Vi tror också att det negativa 
ryktet kommer att försvinna på långsikt om det utförs på detta sätt. 

Problem 

Ungdomsverksamheten väljer inte att rikta in sig på de yngre och istället de som redan ägnar 
tid vid platsen. Att locka vid ung ålder skulle åstadkommit att fler skulle vara där i framtiden. 
Ryktet försvinner med tiden när nya ungdomar kommer, men även nu när dem har bytt lokal. 

Förslag 

• Studiebesök och affischering på grundskolor för att locka de yngre i tidig ålder 

• Skolbesök bland ungdomar i verksamheten 

• Mer marknadsföring angående aktiviteter 

• Anordnade aktiviteter för att locka fler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obligatoriskt elevråd 

 
Kommunikationen mellan elever och lärare för att göra skolan till en mer intressant plats bör 

förbättras. Många elever anser att skolan är en tråkig plats som de inte får ut något utav. Detta 

bör vi ändra på och låta elever få ett större inflytande. Vi vill därför ha obligatoriskt elevråd 

för att eleverna ska kunna driva igenom sina åsikter och tankar kring skolan. Genom att ge 

elever större inflytande ökar kommunikationen mellan elever och lärare och på lång sikt ett 

bättre samarbete. 

 

Klasser ska noggrant ta upp förslag från olika individer som sedan två representanter ska 

nämna i elevrådet för varje klass. Förslagen ska sedan behandlas och utföras av en 

demokratiskt vald elevrådsstyrelse. På detta sätt får elever större inflytande och ansvar i 

skolan. Eleverna har även sin chans till att fråga frågor och ställa förslag till den valda 

elevrådsstyrelsen. Elevrådsmöte ska ske en gång i månaden och elevråd i klassen ska ske en 

gång i veckan för att kunna lägga fokus på att förbättra skolan. 

 

Under 8:an fanns det inget elevråd som vi unga hade kämpat för att få fram. Viljan hos 

ungdomarna fanns där men inte hos lärare eller mentorer. Vår kommunikation med lärare och 

annan personal försämrades och elevers åsikter och vilja framhävdes aldrig. Detta är ett 

problem för oss ungdomar i skolan men även lärarna som behöver kommunicera med oss 

bättre.  

 
Problem 
 

Elevråd är inget obligatoriskt på skolorna i Tidaholm. Vi anser att detta är ett problem för att 

ungdomars röst inte är en självklarhet, men även att lärarna inte kan ta hjälp av förtroende valda 

elever 

         Förslag 

• Obligatoriskt elevråd på grundskolor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-31 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/73 

§ 58 Beslut om rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-2021-
05-31 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen 
januari-maj 2021 till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har ett system för synpunkter och felanmälan där man 
kan skriva vad man tycker. Man kan lämna en synpunkt om man har ett 
förslag, vill framföra ett klagomål eller ge beröm. Man kan även göra en 
felanmälan. Uppger man kontaktuppgifter så får man ett personligt svar.  
 
Svaren publiceras även på kommunens hemsida. Man kan också välja att 
vara anonym, men då kan man inte få ett personligt svar.  
 
Alla synpunkter och anmälningar som registreras i systemet återrapporteras 
halvårsvis med statistik över typ av synpunkter och handläggningstider. 
Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 
 
Under perioden januari till maj 2021 har 11 synpunkter eller klagomål kommit 
in till kultur- och fritidsförvaltningen och alla har fått återkoppling inom 10 
dagar. För fem av dessa har svar ej varit önskat eller möjligt. För fyra 
synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest synpunkter, 55 %, gäller 
fritid och badhus. Synpunkterna handlar om information/webb, service och 
tjänster, öppettider/tillgänglighet och den fysiska miljön. Två av synpunkterna 
tas med vid framtida planering. Den ena synpunkten gäller förslag på hur vi 
skulle kunna öppna badhuset Forshallen på ett smittsäkert sätt med anledning 
av covid-19 och den andra synpunkten gäller förbättringsförslag angående 
Västra Vätterleden. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
rapporten om inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen 
januari-maj 2021 till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-2021-

05-31”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-08-23. 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari - maj 2021.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-23 
 
Ärendenummer 
2021/73 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport om inkomna synpunkter 2021-01-01-
2021-05-31 
 
Ärendet 
Tidaholms kommun har ett system för synpunkter och felanmälan där man 
kan skriva vad man tycker. Man kan lämna en synpunkt om man har ett 
förslag, vill framföra ett klagomål eller ge beröm. Man kan även göra en 
felanmälan. Uppger man kontaktuppgifter så får man ett personligt svar.  
 
Svaren publiceras även på kommunens hemsida. Man kan också välja att 
vara anonym, men då kan man inte få ett personligt svar.  
 
Alla synpunkter och anmälningar som registreras i systemet återrapporteras 
halvårsvis med statistik över typ av synpunkter och handläggningstider. 
 
Beslutsunderlag 
 Synpunkter kultur- och fritidsförvaltningen januari - maj 2021. 

 
Utredning 
Under perioden januari till maj 2021 har 11 synpunkter eller klagomål kommit 
in till kultur- och fritidsförvaltningen. För fem av dessa har svar ej varit önskat 
eller möjligt. För fyra synpunkter har svar lämnats inom två dagar. Flest 
synpunkter, 55 %, gäller fritid och badhus. Synpunkterna handlar om 
information/webb, service och tjänster, öppettider/tillgänglighet och den 
fysiska miljön. Två av synpunkterna tas med vid framtida planering. Den ena 
synpunkten gäller förslag på hur vi skulle kunna öppna badhuset Forshallen 
på ett smittsäkert sätt med anledning av covid-19 och den andra synpunkten 
gäller förbättringsförslag angående Västra Vätterleden. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Ingen statistik förs över ålder 
på de som lämnar synpunkter eller gör anmälningar i systemet. 
 
Utredningens slutsatser 
Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 11 synpunkter och klagomål har 
kommit in under perioden januari till maj 2021 och alla har fått återkoppling 
inom 10 dagar. Flest synpunkter, 55 %, rör fritid och badhus. Två av 
synpunkterna tas med vid framtida planering. 
 



 2/2

 

Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

Förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten om inkomna 

synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen januari-maj 2021 till 
handlingarna. 
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Synpunkter och felanmälan

Vald period: 2021‐01‐01 ‐ 2021‐05‐31

Totalt antal ärenden: 11

Sammanfattning
 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 11 100,0%

Totalt 11 100,0%

Rapporten omfattar: Kultur‐ och fritidsförvaltningen

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

2021

Avslutade 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Registrering av synpunkter (2021‐01‐01 ‐ 2021‐05‐31)
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Inkom via Antal %

Webbplatsen 7 63,6%

Brev 2 18,2%

E‐post 2 18,2%

Totalt 11 100,0%

 

Förbättring Antal %

Irrelevant 4 36,4%

Lite 3 27,3%

Oklart/förbättringspotential 2 18,2%

Inte alls 2 18,2%

Totalt 11 100,0%

 

Publicering hemsida Antal %

Publicera 10 90,9%

Publicera inte 1 9,1%

Totalt 11 100,0%

 

Sekretessmarkerad Antal %

Nej 11 100,0%

Totalt 11 100,0%

64%
18%

18%
Webbplatsen

Brev

E‐post

37%

27%

18%

18%

Irrelevant

Lite

Oklart/förbättri
ngspotential

Inte alls

91%

9%

Publicera

Publicera inte

100%

Nej
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Fördelning per avdelning

 

Fördelning per avdelning Antal Fördelning

Fritid 5 45,5%

Bibliotek 3 27,3%

Museum 2 18,2%

Badhus 1 9,1%

Totalt 11 100,0%

5

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6

Fritid

Bibliotek

Museum

Badhus

Fördelning per avdelning

Antal
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 5 45,5%

Fråga 3 27,3%

Förslag 3 27,3%

Totalt 11 100,0%

46%

27%

27%
Klagomål

Fråga

Förslag

2

1

1

1

1

2

2

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Badhus

Bibliotek

Fritid

Museum

Antal

Badhus Bibliotek Fritid Museum

Klagomål 2 2 1

Förslag 1 1 1

Fråga 2 1

Synpunktstyp per avdelning
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Synpunktens kategorisering

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Kategori Antal Fördelning

Övrigt 3 25,0%

Information/webb 3 25,0%

Öppettider/tillgänglighet 2 16,7%

Fysisk miljö 2 16,7%

Service & tjänster 2 16,7%

Totalt 12 100,0%

3

3

2

2

2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Övrigt

Information/webb

Öppettider/tillgänglighet

Fysisk miljö

Service & tjänster

Kategorisering av synpunkter

Antal
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 3 23,1%

Kräver ingen åtgärd 3 23,1%

Kommer att åtgärdas 3 23,1%

Tas med vid framtida planering 2 15,4%

Ingen åtgärd genomförs 2 15,4%

Totalt 13 100,0%

3

3

3

2

2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag

Kräver ingen åtgärd

Kommer att åtgärdas

Tas med vid framtida planering

Ingen åtgärd genomförs

Klassificering av åtgärder

Antal
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Klassificering av resultat

 

Resultat Antal Fördelning

Resultat oklart 3 25,0%

Ingen förändring 3 25,0%

Hänvisning till annan organisation 2 16,7%

Åtgärdat fel/brist 1 8,3%

Överlämnat till ansvarig politiker 1 8,3%

Förbättrad information 1 8,3%

Förbättrad service 1 8,3%

Totalt 12 100,0%

Summan för antal resultat överensstämmer inte alltid med antal registrerade synpunkter. Det beror på att flera alternativ kan 

väljas då klassificering av resultat görs.

3

3

2

1

1

1

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Resultat oklart

Ingen förändring

Hänvisning till annan organisation

Åtgärdat fel/brist

Överlämnat till ansvarig politiker

Förbättrad information

Förbättrad service

Klassificering av resultat

Antal
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Badhus Bibliotek Fritid Museum

Förbättrad information 1

Förbättrad service 1

Hänvisning till annan organisation 1 1

Ingen förändring 1 2

Resultat oklart 1 2

Åtgärdat fel/brist 1

Överlämnat till ansvarig politiker 1

1 1 1 1 1

2

1

2

1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

A
n
ta
l

Klassificering av resultat per avdelning
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e‐post 5 45,5%

Vill ej bli kontaktad 5 45,5%

Per telefon 1 9,1%

Totalt 11 100,0%

46%

45%

9% Per e‐post

Vill ej bli
kontaktad

Per telefon

100% 100%

0%

50%

100%

Mottagningsbekräftelse Handläggarens svar

Andel svar inom utlovad tid ‐ 2 resp 10 dagar

Andel

<= 2 dagar 3 ‐ 6 dagar 7 ‐ 10 dagar 11‐15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej

önskat/möjli
gt

Antal 5 0 0 0 0 0 6

0

2

4

6

8

Svarstider mottagningsbekräftelser

<= 2 dagar 3 ‐ 10 dagar 11‐15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej
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A l 2 0 0 0

0
1
2
3
4
5
6

Svarstider handläggarens svar
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Antal 4 2 0 0 0 5
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A1 ‐ Synpunkter per förvaltning/avdelning/enhet

 

Förvaltning/avdelning Enhet Antal Fördelning

Kultur‐ och fritidsförvaltningen 11 100,0%

Badhus (Enhet ej angiven) 1 9,1%

Bibliotek (Enhet ej angiven) 3 27,3%

Fritid (Enhet ej angiven) 5 45,5%

Museum (Enhet ej angiven) 2 18,2%

Totalt 11 100,0%
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A2 ‐ Kommer att åtgärdas och framtida planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID‐Nummer Summa

Kommer att åtgärdas 3

Bibliotekets öppettider 1453 1

Förslag till Västra Vätterleden 1505 1

Öppettider biblioteket 1552 1

Tas med vid framtida planering 2

Badhuset Forshallen 1411 1

Förslag till Västra Vätterleden 1505 1

Totalt 5
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A3 ‐ Försenade mottagningsbekräftelser

Inga poster funna!
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A4 ‐ Försenade handläggarsvar

Inga poster funna!



16 (16)

A5 ‐ Synpunkter som utvecklat verksamheten mycket

Inga poster funna!
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2021/63 

§ 59 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till 
anläggning av ny 5-mannaplan 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till IFK Tidaholm med max 30 % av ansökt belopp för 
anläggning av ny 5-mannaplan vilket blir 35 588 kr. Bidraget betalas ut 
efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2021-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag till anläggning av ny 5-mannaplan. 
Föreningen är i behov av ytterligare en 5-mannaplan för att kunna bedriva sin 
verksamhet framåt. Ansökt belopp uppgår enligt offerter till 118 625 kr 
inklusive moms. 
 
Planen ska anläggas i anslutning till Kamratgården. Den ersätter således ej 
den nuvarande 5-mannaplanen som kommer finnas kvar i drift. Föreningen 
har vid samtal uppgett att de har ökat sin verksamhet i synnerhet i de yngre 
åldrarna och att de är i behov av ytterligare en plan för de yngsta.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten eller annat 
som främjar barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Att anlägga en ny 5-mannaplan bedöms utveckla barn- och 
ungdomsverksamheten och bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 118 625 kr. 30 % av 
kostnaden blir 35 588 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till IFK Tidaholm med max 30 % av ansökt belopp för 
anläggning av ny 5-mannaplan vilket blir 35 588 kr. Bidraget betalas ut 
efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2021-12-31. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning 

av ny 5-mannaplan”, enhetschef fritid Daniel Andersson, 2021-08-23. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av ny 5-

mannaplan, 2021-05-25. 
 Offert fotbollsplan, 2021-05-25. 
 Stubbfräsning, 2021-05-25. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-23 
 
Ärendenummer 
2021/63 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till 
anläggning av ny 5-mannaplan 
 
Ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag till anläggning av ny 5-mannaplan. 
Föreningen är i behov av ytterligare en 5-mannaplan för att kunna bedriva sin 
verksamhet framåt. Ansökt belopp uppgår enligt offerter till 118 625 kr 
inklusive moms. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av ny 5-

mannaplan, 2021-05-25. 
 Offert fotbollsplan, 2021-05-25. 
 Stubbfräsning, 2021-05-25. 

 
Utredning 
IFK Tidaholm har för avsikt att anlägga en ny 5-mannaplan. Planen ska 
anläggas i anslutning till Kamratgården. Den ersätter således ej den 
nuvarande 5-mannaplanen som kommer finnas kvar i drift. Föreningen har vid 
samtal uppgett att de har ökat sin verksamhet i synnerhet i de yngre åldrarna 
och att de är i behov av ytterligare en plan för de yngsta. Kostnaden enligt 
bifogade offerter uppgår till 118 625 kr inklusive moms. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att utveckla verksamheten eller annat 
som främjar barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Barnrättsbedömning 
En ny 5-mannaplan bedöms utveckla verksamheten för barn då den är avsedd 
för de allra yngsta spelarna i föreningen. Anläggning av en ny 5-mannaplan 
bedöms vara av stor betydelse för unga och bedöms öka deras möjligheter att 
delta i föreningens verksamhet. 
 
Utredningens slutsatser 
Att anlägga en ny 5-mannaplan bedöms utveckla barn- och 
ungdomsverksamheten och bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med 
riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Ansökt belopp uppgår till 118 625 kr. 30 % av 
kostnaden blir 35 588 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IFK Tidaholm 
med max 30 % av ansökt belopp för anläggning av ny 5-mannaplan 
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vilket blir 35 588 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-12-31. 

 
Sändlista 
IFK Tidaholm
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Bidragsansökan: 11860

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

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

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

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

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

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

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

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

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

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

Kund: IFK TIDAHOLM (867200-3822)

Handläggare: Daniel Andersson, Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Inskickad

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  235

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

  210

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Anlägga en ny 5-manna plan. Vi behöver en till plan för att kunna bedriva vår verksamhet framåt.

Utveckla verksamheten som främjar barn- och ungdomsverksamhet
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När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-03-31

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

Bifoga filer  (dra och släpp eller ladda upp)

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

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Bifogade filer

Offert fotbollsplan.jpg

Stubbfräsning.jpg

Ansökt belopp

118 625 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner

Historik

Handläggare ändrad Inskickad
2021-05-25 13:25

Tobias Larsson

Ärendet uppdaterades Inskickad
2021-05-25 13:25

Tobias Larsson

Ärendet skapades Påbörjad
2021-05-25 13:25

Tobias Larsson
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 60 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 2021-05-26—08-24. 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-05-26 2.1 Öppettider 

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

2021-06-07 3.3 Inköp av material, 
varor och tjänster 

KOF 2021/74 
Snickeritjänster 
Barnens hus 

2021-06-11 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/64 
Beslut om 
stängning av 
Badhuset 
Forshallen vecka 
24-26 2021 med 
anledning av 
sommarsimskola 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema 

Malmgren, 2021-08-23. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-05-26--08-24. 
 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen vecka 24-26 2021 med 

anledning av sommarsimskola, 2021-06-11. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-23 
 
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 2021-05-26—08-24. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2021-05-26--08-24. 
 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen vecka 24-26 2021 med 

anledning av sommarsimskola, 2021-06-11. 
 
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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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-08-23 
 
Ärendenummer 
2021/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade från och med 2021-05-26—08-24 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-05-26 2.1 Öppettider 

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

2021-06-07 3.3 Inköp av material, 
varor och tjänster 

KOF 2021/74 
Snickeritjänster 
Barnens hus 

2021-06-11 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2021/64 
Beslut om 
stängning av 
Badhuset 
Forshallen vecka 
24-26 2021 med 
anledning av 
sommarsimskola 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/1 

§ 61 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, 2021-08-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 156/2021 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun maj månad år 2021”, 2021-08-
11. 

 Kommunstyrelsens beslut § 168/2021 ”Beslut om sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 2022”, 
2021-08-11. 

 Vision utser 2022 års kulturkommun, 2021-08-18. 
 Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020, 2021-06-30. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling juni 2021, 2021-06-24. 
 Skrivelse från Bilda Sydväst angående granskning av 2017-2019 års 

verksamhet, 2021-06-18. 
 Rapport från Folkbildningsrådet - Folkbildningens betydelse för 

samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning, 2021-06-
17. 

 Kommunstyrelsens beslut § 128/2021 ”Beslut om Uppföljning 
månadsrapport för Tidaholms kommun januari-april år 2021”, 2021-06-
09. 

 Månadsrapport april 2021 (Tidaholms kommun), 2021-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 133/2021 ”Beslut om Stråk- och 

handelsetableringsplan”, 2021-06-09. 
 Stråk- och handelsetableringsplan, 2021-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 137/2021 ”Beslut om inrättande av 

gemensam bemanningsenhet”, 2021-06-09. 
 Slutrapport gemensam bemanningsenhet, 2021-06-15. 
 Strategi – Bemanningsenheten, 2021-06-15. 
 Rutin – Bemanningsenheten, 2021-06-15. 
 Bilaga 1 Finansieringsmodell, 2021-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 141/2021 ”Beslut om utredning av 

delegering av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds 
ansvarsområde”, 2021-06-09. 
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 Skrivelse från studieförbunden angående bidragen till studieförbunden, 
2021-06-15. 

 Skrivelse från Tidaholms Hockeyförening angående utredningen om 
driften av ishallen, 2021-06-14. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 64/2021 ”Beslut om årsredovisning för 
Tidaholms kommun år 2020”, 2021-05-31. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 66/2021 ”Beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår 2020”, 2021-
05-31. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 71/2021 ”Beslut om årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, 2021-05-31. 

 Beslut om åläggande att lämna uppgifter enligt 
uppgiftsskyldighetslagen – gymanläggningar, 2021-06-07. 
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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 
2021-08-24 
 
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 
 Skrivelse till kommunen med uppmaning om att öppna upp 

Idrottshallen för idrottsföreningars bokningar, 2021-09-03. 
 Kommunstyrelsens beslut § 156/2021 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun maj månad år 2021”, 2021-08-
11. 

 Kommunstyrelsens beslut § 168/2021 ”Beslut om sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 2022”, 
2021-08-11. 

 Vision utser 2022 års kulturkommun, 2021-08-18. 
 Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020, 2021-06-30. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling juni 2021, 2021-06-24. 
 Skrivelse från Bilda Sydväst angående granskning av 2017-2019 års 

verksamhet, 2021-06-18. 
 Rapport från Folkbildningsrådet - Folkbildningens betydelse för 

samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning, 2021-06-
17. 

 Kommunstyrelsens beslut § 128/2021 ”Beslut om Uppföljning 
månadsrapport för Tidaholms kommun januari-april år 2021”, 2021-06-
09. 

 Månadsrapport april 2021 (Tidaholms kommun), 2021-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 133/2021 ”Beslut om Stråk- och 

handelsetableringsplan”, 2021-06-09. 
 Stråk- och handelsetableringsplan, 2021-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 137/2021 ”Beslut om inrättande av 

gemensam bemanningsenhet”, 2021-06-09. 
 Slutrapport gemensam bemanningsenhet, 2021-06-15. 
 Strategi – Bemanningsenheten, 2021-06-15. 
 Rutin – Bemanningsenheten, 2021-06-15. 
 Bilaga 1 Finansieringsmodell, 2021-06-15. 
 Kommunstyrelsens beslut § 141/2021 ”Beslut om utredning av 

delegering av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds 
ansvarsområde”, 2021-06-09. 

 Skrivelse från studieförbunden angående bidragen till studieförbunden, 
2021-06-15. 

 Skrivelse från Tidaholms Hockeyförening angående utredningen om 
driften av ishallen, 2021-06-14. 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 64/2021 ”Beslut om årsredovisning för 
Tidaholms kommun år 2020”, 2021-05-31. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 66/2021 ”Beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår 2020”, 2021-
05-31. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 71/2021 ”Beslut om årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, 2021-05-31. 

 Beslut om åläggande att lämna uppgifter enligt 
uppgiftsskyldighetslagen – gymanläggningar, 2021-06-07.  

 
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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§ 156 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun maj månad år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt 
att lägga den till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, § 166/2019, att nämnderna, utöver befintliga 
månads- och delårsrapporter, månadsvis ska rapportera en uppdaterad 
helårsprognos till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska pågå tills beslutet 
upphävs. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till nämnderna att, i 
samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att begära in åtgärdsplaner 
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för år 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens 
åtgärdsplan inte har kompletterats sedan rapporterna i februari, mars och 
april. Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att underskottet beror 
på att arbetet med fastighetsstrategin har blivit försenat.  
 
Kultur- och fritidsnämndens rapport anger att underskottet beror helt på 
pandemin.  Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en åtgärdsplan inte 
har upprättats. Enligt nämndens rapport är anledningen till att en åtgärdsplan 
inte har upprättats att åtgärder/neddragningar inte skulle få effekt år 2021 utan 
påverka först på längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar igen. 
 
Budgeten för år 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor vilket motsvarar 
2,1 procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter april månad visar ett resultat på 31,6 miljoner kronor, vilket är 
ett överskott mot budget på 14,6 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8 procent av 
skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.  
 
Kommunledningsförvaltningen framhåller att det finns stor osäkerhet kring de 
ekonomiska förutsättningarna på grund av den på gående pandemin. 
Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun de senaste tre åren 
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har gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr. Skulle kommunen 
leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att kommunens 
lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.   
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun 

avseende maj månad år 2021”, förvaltningsekonom Louise Holmvik, 
2021-06-29. 

 Helårsprognos maj 2021 (Tidaholms kommun). 
 Helårsprognos maj 2021 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad 

år 2021.  
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 

2021. 
 Helårsprognos maj 2021, social- och omvårdnadsnämnden. 

 
Sändlista 
Alla nämnder 
 



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/191 

§ 168 Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsen 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie 
sammanträdesdagar för år 2022 enligt följande: 

 
 12 januari  9 februari  9 mars  6 april 
 11 maj  15 juni  10 augusti  7 september 
 12 oktober  9 november  30 november   

 
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens 

arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt 
följande: 

 
 26 januari  23 februari  23 mars  27 april 
 1 juni  22 juni  24 augusti  28 september 
 26 oktober  16 november  14 december  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 
kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt 
följande: 

 
 12 januari  9 februari  9 mars  6 april 
 11 maj  15 juni  10 augusti  7 september 
 12 oktober  9 november  30 november   

 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 

kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 
2022 enligt följande: 

 
 26 januari  23 februari  23 mars  27 april 
 1 juni  22 juni  24 augusti  28 september 
 26 oktober  16 november  14 december  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80/2021 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen 2022”, 2021-06-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2022”, vikarierande 
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14. 

 
Sändlista 
Alla nämnder 
 







 
  

Kommunledningsförvaltningen 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av identifierade person-
uppgiftsincidenter hos de personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun under 
år 2020 visar att elva incidenter rapporterats. Antalet identifierade personupp-
giftsincidenter uppfattas som lågt med hänsyn till den mängd personuppgifter 
som behandlas av de personuppgiftsansvariga i kommunen. Det bedöms där-
för finnas behov av utbildning kring personuppgiftsincidenter och information 
kring kommunens rutin för rapportering av personuppgiftsincidenter. Utbildning 
till chefer har genomförts under våren 2021 och utbildning för samtliga an-
ställda är planerad för hösten 2021.  
 
Det finns vidare behov av att uppdatera den nu gällande processen och ruti-
nen för rapportering av personuppgiftsincidenter. Det planeras för en ny e-
tjänst, dokument för kompletterande utredning och en justerad rutin för rappor-
tering av personuppgiftsincidenter. Genom dessa åtgärder kommer det sanno-
likt bli enklare och mer lättillgängligt för samtliga anställda i kommunen att an-
mäla en incident men också enklare för den berörda verksamheten att fatta ett 
välgrundat beslut kring hur incidenten ska hanteras samt dokumentera inci-
denten på ett korrekt sätt.  
 
Flertalet personuppgiftsansvariga i kommunen har inte identifierat någon per-
sonuppgiftsincident i sin verksamhet under år 2020. Om det beror på att det 
inte har inträffat någon incident är det bra men sannolikheten för att så är fallet 
är låg. Utöver att öka kunskapen om personuppgiftsincidenter och kommu-
nens rutin för rapportering av personuppgiftsincidenter hos de anställda är det 
också viktigt att det byggs en kultur i kommunen där det ses som positivt att 
personuppgiftsincidenter uppmärksammas. På så sätt kan kommunens verk-
samheter lära sig av incidenterna och vidta åtgärder för att lindra konsekven-
serna av den inträffade incidenten och förhindra att liknande incidenter inträf-
far igen. 
 
Av de personuppgiftsincidenter som har identifierats år 2020 är det få som har 
anmälts till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Data-
inspektionen). Det finns därför anledning att uppmärksamma att tröskeln för att 
anmäla en incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. Enligt lag ska en 
personuppgiftsincident anmälas till tillsynsmyndigheten om det inte är osanno-
likt att incidenten medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter. 
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Inledning 

 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och er-
satte personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till 
ett starkare skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till 
att ge de registrerade mer makt att kunna bestämma över sina personuppgif-
ter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa hanteringen av 
personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 

Syfte och tillsynsfrågor 

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till In-
tegritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till In-
tegritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell tillsynsfråga 
är hur många personuppgiftsincidenter som har identifierats hos respektive 
personuppgiftsansvarig i Tidaholms kommun, för vilken dataskyddsombud är 
utsett. Vid granskningen ska också klargöras om de identifierade incidenterna 
har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenterats in-
ternt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 
dataskyddsförordningen och Tidaholms kommuns rutin för rapportering av per-
sonuppgiftsincident. 
 

Avgränsningar 

Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter som har identifierats 
och berör inte vad som har inträffat, varför eller vilka åtgärder som eventuellt 
har vidtagits med anledning av incidenten.  
 

Metod 

Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombudet skriftligen har begärt 
information från samtliga berörda personuppgiftsansvariga i Tidaholms kom-
mun om antal identifierade personuppgiftsincidenter under år 2020 samt om 
dessa incidenter har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast do-
kumenterats internt. 
 
Svar på ovan ställda frågor har inkommit från samtliga berörda personuppgift-
sansvariga. 
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Dataskyddsförordningen 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Enligt artikel 33 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig anmäla 
en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att 
incidenten medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter.  
 
Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten utan 
dröjsmål, senast inom 72 timmar efter att ha fått vetskap om den. 
 
Av artikel 33 dataskyddsförordningen följer också att den personuppgiftsan-
svarige ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständig-
heterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åt-
gärder som vidtagits. Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndig-
heten att kontrollera efterlevnaden av denna bestämmelse. 
 

Vad är en personuppgiftsincident? 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som omfattar personuppgif-
ter och som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter.  
 
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. 
Det kan exempelvis vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, foton 
på personer, IP-nummer och registreringsnummer. Även ljudinspelningar som 
lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i 
inspelningen. 
 
Risk för människors friheter och rättigheter kan exempelvis vara att person-
uppgiftsansvarig förlorar kontrollen över de registrerades uppgifter eller att rät-
tigheterna inskränks, exempelvis genom identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryk-
tesspridning, finansiell förlust, brott mot sekretess eller tystnadsplikt.  
 
En incident är något som sker av misstag eller ett medvetet intrång. Att per-
sonuppgiftsansvarig exempelvis genomför ett planerat systemunderhåll i ett 
IT-system som innebär att systemet inte är tillgängligt under den tiden utgör 

inte en personuppgiftsincident.  

Nedan anges exempel på personuppgiftsincidenter. 
 

 En tjänstedator eller tjänstetelefon som innehåller personuppgifter 
stjäls eller tappas bort. 

 En obehörig person får tillgång till ett IT-system som innehåller person-
uppgifter. Det kan röra sig om ett dataintrång eller att behörighetsstyr-
ningar har upphävts. Det räcker att en obehörig person skulle kunna få 
tillgång till personuppgifterna för att det ska vara fråga om en person-
uppgiftsincident. 

 Ett mail med personuppgifter skickas till fel mottagare. 

 Personuppgifter raderas på grund av olyckshändelse eller genom att 
en obehörig gör det (till exempel en hackare). 
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 En anställd skriver av misstag eller avsiktligt in felaktiga personuppgif-
ter i ett IT-system.  

 Förlust av krypteringsnyckel till säkerhetskrypterad data. 

 Omfattande strömavbrott där personuppgifter inte är tillgängliga under 
en period eller förstörs för alltid. 

 Ett IT-system innehållande personuppgifter är inte tillgängligt på grund 
av exempelvis överbelastning eller angrepp från en hackare. 
 

Hur ska en incident hanteras enligt kommunens rutin? 

Enligt kommunens rutin för rapportering av personuppgiftsincident som finns 
på intranätet ska den som upptäcker en personuppgiftsincident omgående 
rapportera incidenten till IT-chef samt närmaste chef. IT-chefen ska dokumen-
tera personuppgiftsincidenten i IT-avdelningens ärendehanteringssystem samt 
underrätta dataskyddsombudet om incidenten varefter en anmälan eventuellt 
ska göras till tillsynsmyndigheten av dataskyddsombudet.  
 
Uppdaterad rutin 

Ovanstående process och rutin för rapportering av personuppgiftsincidenter är 
inaktuell. För att skapa bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att 
hantera personuppgiftsincidenter planeras därför att justera rutinen för rappor-
tering av personuppgiftsincident, införa en intern e-tjänst för anmälan av per-
sonuppgiftsincident och ett kompletterande dokument för fördjupad utredning 
kring och dokumentation av personuppgiftsincidenter. 
 
E-tjänsten ska göra det enklare och mer tillgängligt för samtliga anställda att 
göra en anmälan av en personuppgiftsincident efter att den upptäckts. Inform-
ationen som framgår av anmälan och den fördjupade utredningen utgör bland 
annat underlag för beslut om den inträffade personuppgiftsincidenten ska an-
mälas till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt och 
om de som är berörda av incidenten ska informeras. Genom den uppdaterade 
rutinen och den kompletterande utredningen ges bättre förutsättningar för per-
sonuppgiftsansvarig att fatta ett välgrundat beslut och att dokumentationen 
sker på ett ändamålsenligt sätt.  
 
I den uppdaterade rutinen tydliggörs det också att nämnden i egenskap av 
personuppgiftsansvarig en gång om året ska erhålla sammanställd information 
om de personuppgiftsincidenter som inträffat i verksamheten under det 
gångna året samt vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga att liknande 
personuppgiftsincidenter inträffar igen. Inom ramen för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt ska även kommunstyrelsens ledamöter årligen ges möjlighet att 
ta del av denna information enligt den uppdaterade rutinen.  

 

Information till de registrerade 

Om en personuppgiftsincident bedöms innebära en hög risk för enskilda per-
soners rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt 
dröjsmål informera de registrerade som berörs om den inträffade personupp-
giftsincidenten, artikel 34 dataskyddsförordningen. 
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Syftet med att informera de registrerade är att de ska kunna agera utifrån in-
formationen som de får. Exempelvis ska de registrerade informeras om en in-
cident har medfört att de registrerades lösenord har kommit obehöriga till-
handa så att de kan byta lösenord.  

 

Integritetsskyddsmyndighetens rapport om anmälda personupp-
giftsincidenter år 2020  

Av Integritetsskyddsmyndighetens rapport ”Anmälda personuppgiftsincidenter 
2020” (IMY rapport 2021:3) framgår att det totalt inkom 4 588 anmälningar om 
personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten år 2020. I rapporten 
anges vidare att antalet anmälda personuppgiftsincidenter var något lägre år 
2020 jämfört med 2019. Offentlig sektor står för den största andelen av an-
mälda incidenter, i synnerhet statliga myndigheter och domstolar samt hälso- 
och sjukvården. Av rapporten framgår vidare att den vanligaste incidenten år 
2020, liksom föregående år, är felskickade mail eller brev, som utgör 40 pro-
cent av incidenterna. Den vanligaste orsaken till de anmälda incidenterna är 
fortsatt den mänskliga faktorn, som uppges ha orsakat mer än hälften av de 
anmälda incidenterna år 2020.  
 
Integritetsskyddsmyndigheten skriver i rapporten att myndigheten bedömer att 
det i Sverige fortfarande finns ett stort mörkertal i form av anmälningspliktiga 
incidenter som inte anmäls. Bedömningen baseras bland annat på utveckl-
ingen i andra EU-länder där anmälningsskyldigheten för personuppgiftsinci-
denter funnits längre. Under år 2020 har tre tillsynsärenden inletts baserat på 
anmälda personuppgiftsincidenter, vilket är något färre än föregående år. To-
talt har myndigheten inlett tillsyn i åtta ärenden baserat på personuppgiftsinci-
denter, eller som rör verksamheters hantering av personuppgiftsincidenter. 
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Iakttagelser och bedömning 

Resultatet av de efterfrågade uppgifterna om antalet identifierade personupp-
giftsincidenter år 2020 samt hur många av dessa incidenter som anmälts till 
Integritetsskyddsmyndigheten av de personuppgiftsansvariga i Tidaholms 
kommun framgår av nedanstående tabell.  
 

 Totalt antal identifie-
rade personuppgiftsin-
cidenter år 2020 
(både incidenter som 
har anmälts till IMY 
och incidenter som 
endast har dokumen-
terats internt) 

Antal personuppgiftsinci-
denter som har anmälts 
till IMY år 2020 

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

1 1 

Jävsnämnden 0 0 

Kommunrevisionen 0 0 

Kommunstyrelsen 1 0 

Kultur- och fritids-
nämnden 

0 0 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

0 0 

Social- och omvård-
nadsnämnden 

2 2 

Tidaholms Energi 
AB 

7 0 

Valnämnden 0 0 

Överförmyndaren 0 0 

 
Det kan konstateras att det år 2020 har identifierats elva personuppgiftsinci-
denter hos de personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun, varav tre av dem 
har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.   
 
Det är positivt att incidenter har uppmärksammats. Dock uppfattas antalet inci-
denter som lågt i förhållande till det stora antalet personuppgiftsbehandlingar 
som sker i kommunens verksamheter. Det är sannolikt att en orsak till det låga 
antalet identifierade personuppgiftsincidenter är bristande kunskap om vad en 
personuppgiftsincident är och hur den ska hanteras. Utbildning behövs för att 
öka kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter och hur de 
ska hanteras i organisationen. 
 
Utbildning kring personuppgiftsincidenter för chefer genomfördes i samband 
med Inspirationsdag för ledare (aktualitetsdag) den 23 april 2021. Det plane-
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ras också för ett utskick av ett kortare utbildningsmaterial till förvaltning-
arna/bolaget för utbildning av samtliga anställda, att genomföras förslagsvis i 
samband med arbetsplatsträffar. Genom dessa utbildningsinsatser kommer 
förhoppningsvis kunskapen om personuppgiftsincidenter och hur de ska han-
teras att öka och därmed också antalet identifierade incidenter.  
 
Som redogjorts för ovan är den gällande rutinen för rapportering av person-
uppgiftsincidenter inaktuell och behöver uppdateras. Detta kan vara en bidra-
gande faktor till det låga antalet identifierade personuppgiftsincidenter. Den 
nya rutinen och processen kommer sannolikt att göra det enklare och mer lät-
tillgängligt för samtliga anställda att anmäla personuppgiftsincidenter och för 
de personuppgiftsansvariga att fatta välgrundade beslut kring hanteringen av 
incidenterna.  
 
Resultatet av granskningen visar vidare att de identifierade personuppgiftsinci-
denterna är fördelade på fyra av tio personuppgiftsansvariga och att sju av de 
elva incidenterna är hänförliga till en personuppgiftsansvarig. Hos flertalet 
verksamheter har det således inte identifierats någon eller endast enstaka in-
cidenter under år 2020. Det kan framstå som positivt att det inte har identifie-
rats några incidenter eftersom det skulle kunna innebära att det inte har inträf-
fat någon personuppgiftsincident. Sannolikheten för att det under ett års tid 
inte har inträffat någon personuppgiftsincident bedöms dock som låg då det 
räcker att ett mail innehållandes personuppgifter skickas till fel person för att 
det inträffade ska anses utgöra en personuppgiftsincident.  
 
Att personuppgiftsincidenter inte uppmärksammas kan utöver bristande kun-
skap och inaktuella rutiner handla om rädsla för att påvisa misstag. Det är där-
för viktigt att det skapas en kultur i kommunen där det ses som positivt att per-
sonuppgiftsincidenter uppmärksammas så att åtgärder kan vidtas för att ome-
delbart lindra konsekvenserna av den inträffade incidenten men också att åt-
gärder vidtas i ett längre perspektiv för att minska risken för att liknande inci-
denter inträffar igen.  
 
Det kan vidare konstateras att det är få av de identifierade personuppgiftsinci-
denterna som har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. Det bör framhål-
las att tröskeln för att anmäla en incident till Integritetsskyddsmyndigheten är 
låg. En personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten om det inte 
är osannolikt att incidenten medför en risk för de registrerades rättigheter och 
friheter.  
 
Att få personuppgiftsincidenter anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten kan 
självklart bero på att det rör sig om incidenter av mindre allvarlig art som inte 
bedöms medföra risk för de registrerades rättigheter och friheter. En anledning 
till att de personuppgiftsansvariga tenderar att undvika att anmäla personupp-
giftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten kan dock vara att det råder 
osäkerhet kring vad en anmälan till tillsynsmyndigheten kan leda till. Enligt 
samma resonemang som ovan är det viktigt att det i kommunen skapas en 
kultur där det ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas, 
hanteras och bedöms på ett korrekt sätt så att de personuppgiftsansvariga föl-
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jer dataskyddsförordningen och vidtar adekvata åtgärder. Som framgår av in-
formationen ovan är det också väldigt få anmälningar av personuppgiftsinci-
denter till Integritetskyddsmyndigheten som leder till tillsyn.  
 
Dataskyddsombudet kan vara till stöd i bedömningen om en personuppgiftsin-
cident bör anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom innehåller 
den uppdaterade rutinen om rapportering av personuppgiftsincident vägled-
ning kring hur personuppgiftsansvarig ska göra bedömningen om incidenten 
medför risk för de registrerades rättigheter och friheter. Det slutliga beslutet 
om en incident ska anmälas till tillsynsmyndigheten ligger alltid på personupp-
giftsansvarig eller den som utsetts att fatta sådant beslut enligt delegations-
ordningen. 
 
Dataskyddsombudet vill i sammanhanget påminna om att alla personuppgifts-
incidenter ska dokumenteras enligt dataskyddsförordningen, oavsett om de 
anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt.   



From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Thu, 24 Jun 2021 11:13:43 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling juni 2021

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
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Västsverige ett nav för elektrifiering av fordonsindustrin 
 

Under måndagen kom nyheten att 
batteriföretaget Northvolt och Volvo Cars gör 
gemensam sak. Tillsammans ska de starta 
ett forsknings- och utvecklingscentrum och 
etablera en batterifabrik som ska stå klar 
2026. Samma dag deltog vi från Västra 
Götalandsregionen tillsammans med 
Västsvenska Handelskammaren i 
Ekonomiekot och rapporterade om det akuta 
behovet av snabb utbyggnad av 
elnätskapacitet i länet för att klara industrins 
stora omställning. 

Att Västsverige är ett centralt nav i Sverige 
och Europa för fordonsindustrin och även 

kemiindustrins snabba kliv mot grön konkurrenskraft är tydligt. Här finns potentialen med 
forsknings- och innovationsresurserna, hög kompetens och bra förutsättningar för 
etableringar. Men också utmaningar kring stora behov av förnybar energi, ökad nätkapacitet, 
utbyggd laddinfrastruktur och kompetensförsörjning.

På uppstartskonferensen Västsvensk kraftsamling för elektrifiering som ägde rum för en 
vecka sedan, bidrog 400 personer med kunskap och förslag kring hur vi tar arbetet vidare 
gemensamt. I dagens nyhetsbrev hittar du länk till sidan för kraftsamlingarna om du vill ta del 

 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=oALD0aMxXV1Dfe4b7trd9yuV7sgf243Xly3UnMjoJmfZvDPu4R1_D99bIi-dwjesKvOFh0yObzlFPevXyv7S1ScRvaaV8bKNz6ScJXc33efk6HI1F8Pd7STmvhGQrdNwPm_JO-De_nf1UHFRlscMj0FWcnohDqqC-jIcLxO3-nWRydsLCgrAVJJC0XQZH5MghW-DB5WvG16r1JQd9TQcQr3vZgGZiyfYdX_Fa72-cnXDmyWVheCQjx5zP2h7wEpHuaFN9sJSk-hopTDG-ZzMXkrtZJqQRcKl_XxFbrFwdhE


av innehållet i konferensen i sin helhet. Här hittar du också information om de tre andra 
uppstartskonferenserna kring digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Alla 
fyra västsvenska kraftsamlingar är centrala i genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin 2021-2030.

Andra goda utvecklingsnyheter; byggstart för nya stambanan mellan Göteborg och Borås 
närmar sig verklighet, Västsverige får 80 miljoner av EUs återhämtningsfond för näringslivets 
omställning och kommunerna i Västra Götaland växlar upp sitt klimatarbete. Med denna 
läsning önskar vi er en glad midsommar!

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Nu är de fyra västsvenska kraftsamlingarna igång! 
 

 

De fyra kraftsamlingarna inom hållbar omställning för elektrifiering, digitalisering, 
cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier är en del av Regional utvecklingsstrategi 
för Västra Götaland 2021-2030. Syftet är att vi tillsammans satsar på stärkt samverkan 
och samordnat utvecklingsarbete inom vardera området under fyra år, 2021-2024.

Vi har tillsammans med våra samarbetspartners för våra science parks och 
kommunalförbund med flera genomfört uppstartskonferenser under maj-juni och syftet 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=A4rzg15-UVrm2GZSKLNEj5oOMBv9pnw7NNr8EYABrAXUhL39AKFuiL3KJPHp0Sfg9wJl18z9RSNwKcpTToYzI0MmehEIoeJaBKbMvuX4FIX3C1SznNzEs4FxbWGbPsESMq3ENny6cst6z8IRb7QIcbVapSevNj56uPWwWyL0-m617ED4WsmOkMhmkhZaNSl5hRyn4AhilZJM0znXtixk6zJFOkGmDwZ7QsaYOqofOe5Jkl0sfhPC_B9UM1JBwmgrcL4u4Aqu9CHCDQ709SX31iqZ89zo6J5l-KkIlsJQf_g
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=A4rzg15-UVrm2GZSKLNEj5oOMBv9pnw7NNr8EYABrAXUhL39AKFuiL3KJPHp0Sfg9wJl18z9RSNwKcpTToYzI0MmehEIoeJaBKbMvuX4FIX3C1SznNzEs4FxbWGbPsESMq3ENny6cst6z8IRb7QIcbVapSevNj56uPWwWyL0-m617ED4WsmOkMhmkhZaNSl5hRyn4AhilZJM0znXtixk6zJFOkGmDwZ7QsaYOqofOe5Jkl0sfhPC_B9UM1JBwmgrcL4u4Aqu9CHCDQ709SX31iqZ89zo6J5l-KkIlsJQf_g


var att ringa in och rikta fokus mot de områden och insatser i respektive kraftsamling 
där vi aktörer i Västra Götaland tillsammans kan öka takten i omställningen mot ett 
hållbart samhälle.

Tack alla medvärdar, medverkande och deltagare som aktivt bidrog till inspirerande 
seminarier och spännande diskussioner! Samtliga visade prov på stort engagemang och 
vilja att förändra.

Läs mer om kraftsamlingarna och håll utkik efter filmerna (vissa är klara andra är på 
gång)

PS. Missa inte att svara på Kraftsamling elektrifierings enkät!
   

   

►Infrastruktur

Byggstart för nya stambanan mellan Göteborg och Borås närmar sig 
verklighet
 

 

Bara en dag efter riksdagens hantering av regeringens infrastrukturproposition ”Framtidens 
infrastruktur” lade regeringen igår 23 juni fram direktiv till Trafikverket om att ta fram förslag på 
nationell plan för transportinfrastrukturen för 2022-2033. Trafikverket ska redovisa sitt uppdrag 
senast 31 november 2021.

Byggstart för nya stambanan mellan Göteborg och Borås närmar sig verklighet

Ett viktigt steg mot ny järnväg Göteborg-Borås
   

   

►Gränsöverskridande infrastruktur

OECD uppmanar till utbyggnad av dubbelspår Oslo-Göteborg
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=FZp46hAvWen6dc6x9YBdLg6fAfnazh_P6o1b3P9D0DVM263N8U18jL7NEM8GHu1wRb3F-iYJtPuSDB0xGXOQkbDj6PzZYfqa2NcvMpxHrdvpbXOcgjdr878f1CE9_bqg1iPmoH9bC7k7_slMp8mXhZhOg6gAVqtGtD_NkTDOAHxNGvuMOq8LEhRk4YhIA_dCzwxmc7T67SIZ9TzGoq6mgXg5VDsH0cSZUyp_CoDnKbbJcpvEobeFgxxbGeS89GGcBz0o5YEW2d3uc8LABlkjJ1Iv2aPqQji2Xyn1w57pReg
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=FZp46hAvWen6dc6x9YBdLg6fAfnazh_P6o1b3P9D0DVM263N8U18jL7NEM8GHu1wRb3F-iYJtPuSDB0xGXOQkbDj6PzZYfqa2NcvMpxHrdvpbXOcgjdr878f1CE9_bqg1iPmoH9bC7k7_slMp8mXhZhOg6gAVqtGtD_NkTDOAHxNGvuMOq8LEhRk4YhIA_dCzwxmc7T67SIZ9TzGoq6mgXg5VDsH0cSZUyp_CoDnKbbJcpvEobeFgxxbGeS89GGcBz0o5YEW2d3uc8LABlkjJ1Iv2aPqQji2Xyn1w57pReg
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=FZp46hAvWen6dc6x9YBdLg6fAfnazh_P6o1b3P9D0DVM263N8U18jL7NEM8GHu1wRb3F-iYJtPuSDB0xGXOQkbDj6PzZYfqa2NcvMpxHrdvpbXOcgjdr878f1CE9_bqg1iPmoH9bC7k7_slMp8mXhZhOg6gAVqtGtD_NkTDOAHxNGvuMOq8LEhRk4YhIA_dCzwxmc7T67SIZ9TzGoq6mgXg5VDsH0cSZUyp_CoDnKbbJcpvEobeFgxxbGeS89GGcBz0o5YEW2d3uc8LABlkjJ1Iv2aPqQji2Xyn1w57pReg
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=-_nV1lBtQfi6CQ6zP7oxKrteWXqET-G3WEZsec2-KaLA9hwyt_aXo7bF8d6y1c9IH3Ac9L71qtMEpWxM6_zxTCDA7dpjkLp4Vs2wTmtGuaKSoVtJ6oMXLDiUspg4_dNbGOn78DsOW4zVe5SPvofE0T5yjDsXxUZnueOFk3UQhs2g3a2lfwLlcBWGr-4FPi_LoJu7jqVEX-yyOrheeWu4N56Pwwwro0bwKHpfF2eV6RL-qt7efQOkjFCCynewmCjEeTqH2n-DnCae5OQXKy14Vz57T6gG4kcRaQj_2273MXA
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=QNbjkRjBe9-8F836Aa8i9IdLcK7IdQg9ZZH2sZ73B222a9xqlTNFED9ZjrCDYxJzw5d2lVbpt9u6YnOI_0x4ZQjECZ7RWHmQ0fZsAXNkVOo0WkN6_FrFvc27NSrBHldzuNolZQp6xAOHBaHxADQhuXwuLj6YD8pBrLf2snxf56DjRC7i5SEiXGIoPLV6d3l34_xGkJNxaNGb67h6eQtr22RC6JWg3qajCqhw-pNTmo_flVIV2yXy54NN1YuHt_RDOdJNA3-CxXQ9e7TUrilWEK8dR7wgFLzj2uc3lv7wEL0
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=DNcUNVPis6_hYzCxmNwQCqTtuXezHyuOYbnzBlbZZgHyeO2m_YZi5QFm1jM7Fg_7hU2eR13W3jtxhtOMtPOQ-JUy0oC3HsGbfBWxVNTPH6SuDyYZFkc7YO_GHxXWceLGn3yPfqq0J6mi5tA2wg87sX0YwX514WH87qX0GaHwlqm-qMFoM_Kw40-q7UUw7-XgwXpdhPmlmB7D8bCH751tPbu3tocpkaqTSPQLxaUH9bDsTY358YI4k3LfWYzxCMAyLK8FcHdDeQr9rxe0-PeSWbV8FFpl-pkuMoFIk7AVTtY


 

OECD:s rekommendationer visar hur regionen Oslo – Göteborg – Köpenhamn – Hamburg ska 
utvecklas till en hållbar megaregion i norra Europa. 

- Tillsammans utgör medlemmarna i STRING-regionen en attraktiv megaregion för kvalificerad 
arbetskraft, forskning och innovation, ett konkurrenskraftigt näringsliv och gröna investeringar. 
Järnvägen mellan Oslo och Göteborg är dessvärre en flaskhals som hindrar förverkligandet av ett 
grönt ekonomiskt kraftcentrum i norra Europa. Det kan bland annat lösas genom omfattande EU-
finansiering som finns tillgänglig för sträckan, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i 
regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.

OECD uppmanar till utbyggnad av dubbelspår Oslo-Göteborg 
   

   

►Näringsliv
80 miljoner till Västra Götaland från React-EU - en del av EU:s 
återhämtningspaket
 

Västra Götalandsregionen satsar drygt 28 miljoner i medfinansiering och stärker upp 
ytterligare EU-medel på 80 miljoner kronor till nio projekt i Västra Götaland. Den totala 
satsningen inklusive projektaktörernas egna medel landar på 120 miljoner kronor och syftar 
till att driva omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion som ska ta oss 
snabbare ur coronakrisen.

Alla projekten har en tydlig koppling till den långsiktiga prioriteringen ”Stärka 
innovationskraften” i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 2030.

Västra Götalandsregionens pressmeddelande 2021-06-23

Göteborgs-Posten: 120 miljoner i krisstöd till nio aktörer i Västra Götaland | GP
   

   

►Klimat 2030
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Nya möjligheter till klimatlöften för kommuner i Västra Götaland 
 

 

Cirkulära arbetskläder, kommunala laddplaner och att bygga i trä. Det är några av de nya 
klimatlöften som kommuner nu kan lova att genomföra under 2022. Inbjudan har skickats till 
kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Västra Götaland.
– Trots ett år med coronapandemi så har kommunerna i Västra Götaland växlat upp 
klimatarbetet. Det är en bedrift! Vi är nöjda med att nu kunna presentera en ny lista 
med kommunlöften inför nästa år, och vi hoppas att många kommuner vill växla upp 
ytterligare och anta nya löften, säger Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län 
som tillsammans med Västra Götalandsregionen samordnar Klimat 2030.

Klimat 2030 - kommunernas klimatlöften 
   

   

►Maritima klustret

Världshavsdagen firad - FN:s årtionde för havsforskning 
uppmärksammas 
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Den 8 juni uppmärksammades Världshavsdagen, vars syfte är att hylla, skydda och bevara våra hav. 
I år startade FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021-2030, och den 8 juni 
presenterades Sveriges bidrag till årtiondet. 

- Vi är många aktörer i Västsverige som arbetar för att bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt, 
säger Jessica Hjerpe Olausson som är maritim expert på Västra Götalandsregionen och moderator 
för invigningen av den svenska agendan för havsforskning för hållbar utveckling.

Världshavsdagen firad - FN:s årtionde för havsforskning uppmärksammas
   

   

►Västerhavsveckan

Västerhavsveckan 7-15 augusti – en temavecka för miljön 
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Nu är det snart dags för Västerhavsveckan, i år den 7-15 augusti med festlig invigning i 
Grundsund. Under Västerhavsveckan bjuds det på havsnära aktiviteter längs hela västkusten, från 
Strömstad i norr till Landskrona i söder, och på Jylland. Det finns något för alla åldrar och det bästa 
av allt, nästan allt är gratis. 

Ett hundratal aktörer vill under Västerhavsveckan bjuda på en maximal upplevelse av havet och 
samtidigt bidra till en större förståelse för hur havet påverkas av människan.  

Västerhavsveckan
   

   

►Kultur

Göteborg har skickat in ansökan om att bli litteraturstad 
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Foto: Lo Birgersson, Visuell Kommunikation, Göteborgs Stad
 

Göteborgs Stad har skickat in ansökan om att gå med i Unescos nätverk för kreativa städer inom 
området litteratur. Vilka nya litteraturstäder det blir tillkännages 31 oktober 2021.

- Jag tror att det kan bli flera positiva effekter. Vi har lagt fokus på läs- och skrivfrämjande insatser för 
barn och unga, insatser för yttrandefrihet, att stärka kreativa näringarna och litteraturexporten, säger 
kulturnämndens ordförande Ann Catrine Fogelgren.

Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, är inne på samma linje, 
men säger att ansökan är väl genomarbetad och att han hoppas på ett godkännande i höst.

– Att blir utnämnd av Unesco leder till att man kommer in i nya nätverk. Vi har sagt att det är 
angeläget att utgå från den stora stadens resurser, men också jobba med litteratur och läsfrämjande 
i regionen vilket redan görs i dag.

Vårt Göteborg: "Göteborg skickar in ansökan om att bli litteraturstad"
   

   

► Elektrifieringslöfte

Västra Götaland elektrifierar lastbilstransporterna
 

   

► Elektrifiering

Trollhättan och Vänersborg får elbussar
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Volvo ellastbil vid Marieholmstunneln
 

31 maj höll infrastrukturminister Tomas Eneroth en digital pressträff om Elektrifieringskommissionens 
genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas.

Västra Götalandsregionen var en av de regioner som medverkade på pressträffen för att 
kommentera hur vi bidrar regionalt till att skynda på omställningen till eldrivna godstransporter.

Västra Götaland elektrifierar lastbilstransporterna

Kraftsamling elektrifiering
   

 

De två nya avtalen för stadstrafiken i Trollhättan och Vänersborg samt trafiken i Göta älvdalen träder 
i kraft i december 2022 och sträcker sig över tio år. Det blir Nobina som kommer köra trafiken då de 
lämnade det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet i upphandlingen. Nobina kör även i dagsläget 
trafiken inom de befintliga avtalen.

- Med elbussar Trollhättan och Vänersborg blir stadskärnorna där både tystare, renare och 
trivsammare att leva i. Vår satsning på att elektrifiera trafiken fortsätter vilket gör det lättare för fler att 
kunna resa hållbart. Utanför städerna satsar vi på gasbussar, säger Lars Backström, vd på 
Västtrafik.

Trollhättan och Vänersborg får elbussar
 

   

   

► Biogas

Debatt: Slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen
 

 

Slår vi undan benen för biogas i vägtransportsektorn nu riskeras potentialen att använda den inom 
andra sektorer längre fram. Det är nämligen i transportsektorn som både betalningsviljan och 
infrastrukturen finns på plats. Biogas och andra avancerade biodrivmedel är en lika viktig del av 
lösningen som förnybar el och behöver likaledes utrymme att utvecklas, som en del av energi- och 
klimatomställningen.

Det skriver bland andra regionpolitikerna Kristina Jonäng (C), regionråd, ordförande och Bijan Zainali 
(S), 2:e vice ordförande, regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen i en debattartikel i 
Dagens Samhälle.

   

► Trafikförsörjningsprogrammet

Snabba smidiga resmöjligheter ska få fler att ställa bilen 
 

 

Flexibla biljetter, nya busskörfält och pendelparkeringar ska göra det mer attraktivt att ställa bilen och 
i stället välja en kombinationsresa med cykel och buss till exempel.
– Det ska vara enkelt att resa hållbart. Det är ju inte bara bra för miljö och klimat, utan även för 
hälsan och för att öka tillgängligheten i samhället, säger Karin Ryberg projektledare för hållbart 
resande på Västtrafik.

VGRfokus -Snabba smidiga resmöjligheter ska få fler att ställa bilen
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Debatt: Slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen
 

   

   

► Vi-projektet

Här är Vi – 25 augusti hålls konferens med fokus på unga som varken 
arbetar eller studerar i Västra Götaland
 

25 augusti hålls Här är Vi – en digital konferens med erfarenheter från Vi-projektets första 
år. Konferensen vänder sig till beslutsfattare och personal som arbetar med unga och unga vuxna. 
Anmälan senast 20 augusti. 

Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskole-
förvaltningen och medfinansieras av ESF. Det tvååriga projektet riktar sig till personer i åldrarna 15–
24 år som varken arbetar eller studerar. Det är en samverkan mellan ett trettiotal aktörer: region, 
kommuner, folkhögskolor, vuxenutbildningar, civilsamhällesaktörer och akademin.

Halvtidskonferens 25 augusti 2021 - program och anmälan
   

   

► Life science

Reväst 27 augusti:
"Det goda livet i Dalsland" -
mer experimentell och regionanpassad samhällsutvecklingspolitik? 
 

 

27 augusti håller Reväst i ett webbinairum med presentation av studien "Det goda livet i Dalsland", 
med rapportförfattaren Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen, samt paneldiskussion om 
Dalsland som testarena - fem förslag för ökad attraktivitet, omställning och långsiktig utveckling.
Vad skulle man vilja testa om det vore möjligt och i så fall inom vilka områden? .

Reväst information och anmälan till webbinariet
 

   

   

► Life science

Regional plan beslutad för life science 
 

Västra Götalandsregionen (VGR) har arbetat fram en plan för implementering av den nationella 
strategin för life science. Syftet med planen är att underlätta arbetet med att förstärka, strukturera 
och prioritera Västra Götalandsregionens arbete för att främja utvecklingen inom life science till och 
med år 2024.

Planen gäller VGR:s samtliga förvaltningar och verksamheter som arbetar med forskning och life 
science.

Regional plan beslutad för life science 
 

   

   

► Fullföljda studier

Utlysning för sociala investeringsmedel  
 

Som en del av Kraftsamling för fullföljda studier medfinansierar regionutvecklingsnämnden 
investeringar för att skapa förutsättningar för unga att lämna grundskolan med gymnasiebehörighet. 
Projektägare kan vara en kommunal eller en regional verksamhet. 

Sista dag att lämna in ansökan är 31 augusti.

Ansök om medel

Exempel på pågående sociala investeringar

Kraftsamling fullföljda studier
   

   

► Social hållbarhet

Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
 

   

► Statistik Västra Götaland 

Befolkningsprognos Västra Götaland 2021-2040
 

Västra Götalands befolkning förväntas växa till 1,90 miljoner invånare år 2040. Det innebär 
163 000 fler invånare 2040 jämfört med 2020, d.v.s. i genomsnitt cirka 8 600 fler invånare varje år.

Ungefär tre av fyra kommuner förväntas växa i befolkningsantal eller ha ungefär samma antal 
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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. 
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  
 

   

invånare 2040 som 2020. Ale, Kungälv, Partille och Bollebygd är de kommuner som beräknas ha 
högst procentuell befolkningsökning till 2040 jämfört med 2020 med mellan 14 och 17 procents 
ökning.

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre prognostiseras öka i samtliga delregioner. Fyrbodal 
och Skaraborg har idag den högsta andelen invånare 65 år eller äldre och beräknas ha det även 
2040, med 27 procent i båda delregionerna.

Befolkningsprognos 2021-2040
   

   

► Covid-19

Invånarnas syn på samhällsutvecklingen 
 

En ny rapport ger en bild av invånarnas syn på samhällsutvecklingen hösten 2020 baserad på data 
från SOM-institutet. 2020 innebar en mer positiv syn på servicen i samhället generellt och inte minst 
ett stärkt förtroende för hälso- och sjukvården.

Synen på demokratin har också långsiktigt blivit mer positiv. Fler är nöjda med demokratin, fler är 
intresserade av politik och fler anser sig kunna påverka. Men vi ser också ett fortsatt lågt förtroende 
för politiker och lokala och regionala församlingar.

Att fler sympatisörer bland alla partier för än mot att höja skatten/hellre än att sänka servicen kan 
dock anses vara ett gott betyg för den svenska samhällsmodellen i stort.

Samtidigt har lag och ordning och integration/immigration snabbt blivit bland invånarnas allra 
viktigaste sakfrågor både i kommun och region.

Det är också tydligt att många längtar tillbaka till ett mer aktivt och socialt liv. Andelen som vill besöka 
institutioner och platser är högre än någonsin tidigare och mätningarna startade 1998. 

Invånarnas syn på samhällsutvecklingen (pdf)
   

   

► Covid-19

Lärdomen efter stängd gräns: ”Strömstad behöver fler ben att stå på”
 

 

Anja Sonerud och Richard Holm arbetar 
med att rusta Strömstads invånare och 
företag för att bli mindre beroende av 
gränshandeln. Foto: Daniel Stiller.

 

Pandemin slog ut Strömstads två viktigaste näringar, handeln och turismen, över en natt. Efter 15 
månaders krisstämning vågar kommunen titta framåt igen – men oro finns för en social baksmälla. 
”Det vi behöver nu är jobben”, säger Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Strömstad är unikt när det gäller detaljhandelns betydelse. 2019 omsatte den över 9 miljarder kronor 
och stod för vart fjärde arbetstillfälle i kommunen. Den andra viktiga näringen – turismen – har också 
blivit starkt påverkad. 

Dagens Samhälle Näringsliv nr 20-2021

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=6BDhu1O9QFjSZlFQrrsw6fCU4eVUFTH-LxKdVlWoNoAyoT8oPUwllkKt_fvAl4GAHPtkTCj83cRacdkGMdQdRZvYnITAmb1i7m4hFjtAZY5ddj8oC_Z7Wjan6oMIRyt9Vh6xCaRLQMdBjNYNMrglGYrdycOzVOHx2Aw37HWa9itHd704-xG_HQq-2Aq2nQZIwFxuVTs481gFYY6GNdeA5o-UARpA8LIrUu1bzvVD5NyASgGuOO6kVFpgbkYqPbIyokBPQhk3QIsvjXy5bIhkgV5xwU4aXg_JKl7PRME_Cc8
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=iWzK9ka_JTGVSEgBGTPZQkyHnGDEUL8R2P_8Z9wzCRvpxDDwWIdRKPobpUXmJVK1Y5e5SWWzOZDxrY5Ag3BJSzDj5hLbOh70m1A_EMwazm5yMo0uyA_TdNzbBsL0o-AaCid73_Z1dgSW802p6Op9LFf3RvrkA_QgFs40kDOzO-Kdmo0kou7-Na5GncOi0B89ptWhcPo-f5u6NC39MqN2_nyKqti4x5ibU2EUd7Z7PlfP8l7o7J1VKpD8zJZIsZg_G7pNxU3VpmId_Z-DrFAB2CAwp7fIuVhQ6IeRThufekU
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=RDbqr-9C2u050H3Ouh9CGPY8rJ9Wq3u_X-6sbsWKnctkcdfn9NUJ0rcG9SfRLTPzD00isZkuTD2jCTQEinno5SvUFvXBBMi0996lwEAeEMwWF6TxaKTp3aZtX1ySIziGt3eQB3H3GnQ1PAYxMBy1vx4Wcm3kl0R9Obj0kdF5rRs8l_0h30MyQ-o9ARoU-NOZLDSEzVGvy8xLQYTRH-cUf2XaaAoBeNd12lAQR_HjP9A_CWqy3feV9sUvnAN57bCvJe-3IsuBWAqEbLajJOs0PFm32D7x9oyT-o48sp2KTcM
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=KiVTolKLid7MmhLrnC50_DiHWlXC0Gzb6Qm8_C2R5yk0ofHwPWl00Qh-hZz8l_Xx5aGFGl_UN4qfyO-AyRUmhpn5j41sluPKs2l8J-S6DP3_-CsOr2S7o2fZiQqLwPY88z_vrkmNa9K5LYJP32A5DLmUuQPuOBxuokr2iXWUrsAtidwkWu4BrD8oAElgEV6UuFzm4f0Ya1XMAWqBX8XC-TeN5WSp7nwjQg98OL6oxKpAFKBJZ4j774ezuud1uFFNX5VQrWJhLPwj3ZrT1RjTUWZFM0hec5dDxyqpUaEMgW4


   

   

► Covid-19

Satsningar för näringsliv och samhälle med anledning av 
coronapandemin
 

 

På Västra Götalandsregionens (VGR) webbplats finns information om samverkan, stöd och insatser 
till partner, projektägare och näringslivet med anledning av coronapandemins konsekvenser på 
ekonomi och samhälle.

www.vgregion.se/rucovid19

På VGR:s webbplats finns också en särskild sida med information om covid-19 och dess inverkan på 
kulturella näringar och föreningsliv med flera.

www.vgregion.se/kulturcovid19
   

   

► Covid-19

Analyser om pandemins effekter på Västra Götaland
 

 

Här kan du ta del av rapporter och analyser om den ekonomiska situationen, interaktiv statistik om 
antalet varsel och ett urval av de senaste arbetsmarknadssiffrorna. 
Uppgifterna som kommer från Arbetsförmedlingen uppdateras varje måndag.

Till Västra Götalandsregionens enhet för samhällsanalys och samlad information om 
effekterna av covid-19

Konjunkturläget i Västsverige

Till Konjunkturrapport (den senaste från kvartal 4:2020) 
   

   

På gång
 

7-15 aug Västerhavsveckan
25 aug Här är Vi
27 aug Reväst webbinarium: "Det goda livet i Dalsland"
6 okt Kraftsamling elektrifiering, Innovatum
8 okt Kulturting
13 okt Nationell valideringskonferens
18 nov Digitalisering i människans tjänst
6-7 dec MR-dagarna

Fler evenemang inom regional utveckling 

Årets digitaliseringspris
Sista dag för nominering 30 september 2021

   

   

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

Fler rapporter från koncernavdelning data och analys

Data och analys nyhetsbrev 
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Vill du veta mer om nyhetsbrevet och se tidigare nyhetsbrev kan du besöka 
www.vgregion.se/nyhetsbrevru

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

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

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 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=D6V1phXUSkKXaWuvo27pPtytQiBdcAjtLirNZApIsIHkpXr8v138t3-4UC1gZt4W_IU7csn2_TTK5hhTHOoDY-uBrel_Rxms1wrA2xy5_mc-AvpmAy95vu8fEY2Wq5SbcRdxdNv8wPiX2mmnWZUNBVfzkUzluELu_0OjrRcICsjWFk7RprG0QyZCFXxX9SQPoKdqYvo_inW9duSKdZehXhTiNiY3AOS5qCe2ZutfCJ8h_nVKQC2KHsAVXiaJJIrcSMdfVi-6srx_NvyZUG3qWDJ0cCUi9WEF9yDLhHQQJnA
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwLQj-0000aW-6F&i=57e1b682&c=D6V1phXUSkKXaWuvo27pPtytQiBdcAjtLirNZApIsIHkpXr8v138t3-4UC1gZt4W_IU7csn2_TTK5hhTHOoDY-uBrel_Rxms1wrA2xy5_mc-AvpmAy95vu8fEY2Wq5SbcRdxdNv8wPiX2mmnWZUNBVfzkUzluELu_0OjrRcICsjWFk7RprG0QyZCFXxX9SQPoKdqYvo_inW9duSKdZehXhTiNiY3AOS5qCe2ZutfCJ8h_nVKQC2KHsAVXiaJJIrcSMdfVi-6srx_NvyZUG3qWDJ0cCUi9WEF9yDLhHQQJnA
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Resultatet 
granskningsrapport i  
Tidaholm Kommun  
 
I slutet av Januari lämnade samtliga studieförbund in 
en rapport till Folkbildningsrådet som redovisar en 
utökad intern granskning av verksamheten under 
åren 2017-19. Granskningen har skett med stöd av ett 
nytt databasbaserat granskningsverktyg som togs 
fram av alla studieförbund i samverkan under 2020. 
Verktyget har bland annat gett oss möjlighet att 
granska dubbelrapporterade deltagare i flera 
studieförbund, vilket är en av de viktigaste 
riskfaktorerna inom folkbildningsverksamhet och som 
signalerar risk för felaktig rapportering och 
oegentligheter.  
 
Överlag kan vi konstatera att granskningen visar att 
Bildas verksamhet i stort levt upp till villkor och 
riktlinjer för statsbidraget.  
 
Resultatet av granskningen 
 
Granskningen har inte visat på misstänkta 
oegentligheter eller rapporteringsbrister i er kommun 
och vi har därför inte strukit någon verksamhet hos er 
i denna granskning.*Här vill jag framförallt lyfta Bilda 
Sydvästs personal som en avgörande resurs, där 
Bildas verksamhetsutvecklare har en nära kontakt 
med våra ledare och kännedom om verksamheten 
som sker.  
 
Även om detta är positivt betyder det dock inte att vi 
inte längre kommer att granska och kvalitetssäkra vår 
verksamhet framöver, tvärtom. Den omfattande 
granskningen och de nya verktygen har gett oss nya 
insikter och möjligheter att bli ännu bättre i vårt 
löpande granskningsarbete. Vi strävar efter att agera 
proaktivt i ännu högre utsträckning genom att utöka 
vårt löpande granskningsarbete och ha mer kontakt 
med våra ledare och deltagare.  
 
 



Resultatet av granskningen i hela landet 
 
Av Bildas totala antal studietimmar (3 751 000) under 
de tre åren 2017-19 har 0,64 
procent, motsvarande 23 906 studietimmar, strukits i 
den här granskningen. Hälften av justeringarna 
härleds till dubbelrapportering 
inom bandverksamheten. För flertalet studieförbund 
ligger en stor del av felen just inom den 
verksamheten. Studieförbunden i samverkan har 
därför beslutat att under 2021 gemensamt utreda och 
kvalitetssäkra just bandverksamheten.   
 
I övriga fall kan rapporteringsfel och 
dubbelrapportering framför allt härledas till bristande 
rapporteringsrutiner och bristande stöd till 
cirkelledare. 
 
Kontakta oss gärna!  
 
Vi förstår att granskningen och medierapporteringen 
väcker många frågor hos er, tveka därför inte att 
kontakta oss om ni vill veta mer om hur vi arbetar 
med kvalitetsarbete i er kommun och om vår 
folkbildningsverksamhet.  
 
Tack för att ni stödjer folkbildningen och vi ser fram 
emot att samarbete med er i framtiden!  
 
Ivar Hedén Judt 
Regionchef Bilda Sydväst  
 
Mobil: 040-615 54 55 
SMS: 072 857 82 93 
ivar.heden-judt@bilda.nu 
 
 
* På grund av ett tekniskt problem med våra 
granskningsunderlag har vi tagit ett beslut att göra 
ytterligare en granskning av samtliga kommuner för 
att säkerställa kvalitén. Detta kommer ske under 
mars/april och vi återkopplar givetvis om denna 
granskning medför eventuella nya justeringar som 
ännu inte framkommit.  

tel:040-615%2054%2055
tel:072%20857%2082%2093
mailto:ivar.heden-judt@bilda.nu
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Förord 2020 var ett år som karaktäriserades framför allt 
av coronapandemin. Studieförbund och folkhög
skolor fick ännu en gång visa prov på sin förmåga att 
snabbt ställa om och möta nya utmaningar. Människ
ors behov av möten, samtal och personlig utveckling 
har varit stort, inte minst på grund av den ensamhet 
och isolering som restriktionerna har medfört för 
många. Folkbildningen har arbetat intensivt för att 
svara upp mot såväl samhällets som enskilda deltaga
res behov av utbildning, bildning och gemenskap. 

Under större delen av året har stora delar av 
verksamheten skett på distans, med hjälp av digital 
teknik. Såväl befintlig verksamhet som nya kurser 
och utbildningar har genomförts, och omställningen 
har i huvudsak gått bra, även om det drabbat vissa 
deltagargrupper och vissa verksamheter hårdare än 
andra. 

Folkbildningen har genom hela 1900talet, 
tillsammans med det övriga civilsamhället, varit 
självklara parter för att bygga och utveckla det demo
kratiska samhället. Även idag spelar folkbildningen 
en viktig roll för att stärka och utveckla den svenska 
demokratin. En livskraftig demokrati förutsätter 
social sammanhållning och mellanmänsklig tillit. 
För att stå emot antidemokratiska krafter i samhället 
behöver människor vara förankrade i demokratins 
idéer, samt känna grundtillit till samhällets institu
tioner och andra människor. Här gör folkbildningen 
betydande insatser genom att skapa möten mellan 
människor, främja dialog och på så vis bidra till 
fördjupad insikt, ökad förståelse och bryggor mellan 
människor. Folkbildningen bidrar till kunskap, bild
ning och engagemang 

Samlad bedömning av folkbildningens  
betydelse i samhället
I Folkbildningsrådets uppdrag ingår att varje år 
lämna en samlad bedömning till regeringen av hur 
de fyra syftena med statsbidraget har uppnåtts. 
Folkbildningsrådet tar sin utgångspunkt i en aktuell 
uttolkning av syftena, och de resultatindikatorer som 
anges i budgetpropositionen. Bedömningen grundar 
sig på den sammantagna uppföljningen av statsbidra
get, utvärderingar och särskilda studier som genom
förts inom ramen för Folkbildningsrådets verksam
het, samt på andra relevanta studier.

För 2020 har Folkbildningsrådet fått i uppdrag 
att göra en fördjupad bedömning av folkbildningens 
bidrag till att stärka och utveckla demokratin. I ar
betet med denna bedömning har Folkbildningsrådet 
tagit hjälp av Daniel Lindvall, doktor i sociologi och 
tidigare huvudsekreterare i flera statliga utredningar 
med demokratiinriktning. Analysen fokuserar på de 
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samhällsutmaningar där folkbildningen har särskilt 
stor betydelse. 

I den här rapporten analyserar vi den sammantagna 
folkbildningen och dess bidrag till det svenska sam
hället. Vår ambition är att rapporten både ska svara 
mot regeringens kunskapsbehov och fungera som ett 
slags årsbok över folkbildningen som samhällssektor. 

Förhoppningen är att den också kan användas som 
kunskapsunderlag av dem som bättre vill förstå bety
delsen och värdet av den omfattande verksamhet som 
studieförbund och folkhögskolor bedriver. 

Rapporten kommer i år att kompletteras med regi
onal statistik som visar folkbildningens omfattning i 
landets regioner.

Stockholm den 22 mars 2021
Maria Graner
Generalsekreterare
Folkbildningsrådet
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Sammanfattning I rapporten Folkbildningens betydelse för samhället – 
Folkbildningsrådets samlade bedömning 2020 presen
terar och analyserar Folkbildningsrådet de delar av 
studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter 
som finansieras med det statliga folkbildningsanslaget. 
Även folkbildningens särskilda folkbildningsinsatser, 
regeringsuppdrag och projektmedel ingår. 

Rapporten inleds med en fördjupad bedömning av 
demokratisyftet. Därefter relateras folkbildningens 
verksamhet 2020 till vart och ett av de fyra syften för 
stödet till folkbildningen som staten har formulerat.

Fördjupad bedömning av demokratisyftet
Folkbildningsrådet konstaterar att i Sverige ställs 
demokratin inför utmaningar, och att i många av dessa 
frågor har folkbildningen betydelse som demokrati
stärkande kraft:  Folkbildningens bredd, mångfald och geogra

fiska spridning gör det möjligt att inkludera 
och föra människor samman samt stärka den 
mellanmänskliga tilliten.  Folkbildningens samverkan med det civila 
samhället innebär en bred medborgarbildning 
som stärker människors påverkansmöjligheter. I 
studiecirklar och folkhögskolekurser ges delta
garna utrymme, uppmuntras och uppfordras till 
engagemang och ansvarstagande.  Folkbildningen erbjuder demokratiska mötes-
platser och samtal. I ett polariserat åsiktskli
mat strävar folkbildningen efter faktabaserad 
kunskap och insikter som utvecklas i dialog med 
andra.  Folkbildningen har en viktig roll att nå ut brett 
med kunskap och förståelse av den digitala 
teknikens användning och påverkan på samhälle 
och individ.

Folkbildningen har även egna demokratiutmaningar: 
Folkbildningens självförvaltningsmodell är ett 

sätt att vidmakthålla folkbildningens oberoende och 
självständighet i förhållande till staten. Denna innebär 
myndighetsutövning, inbegriper ett visst mått av 
tillit och ställer krav på ansvarstagande från samtliga 
bidragsmottagande organisationer.

Utgångspunkter för folkbildningens samverkan 
med det övriga civila samhället är öppenhet, respekt 
och tillit till den organisering och verksamhet som 
sker. Samtidigt får folkbildningen aldrig stå för odemo-
kratisk verksamhet. Folkbildningsrådets statsbidrags
villkor, uppföljning och kontroll är grundläggande för 
att säkra att studieförbundens och folkhögskolornas 
verksamheter överensstämmer med det demokratiska 
samhällets principer.
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På samma sätt som i annan offentligt finansierad 
verksamhet förekommer felaktigt inrapporterad 
verksamhet i studieförbunden. Felaktigheterna kan 
handla om bedrägerier, fusk eller slarv. Att felak
tigheter uppstår har dels att göra med hur studie
förbunden tar ansvar för den verksamhet som man 
anordnar tillsammans med andra organisationer, och 
handlar dels om den interna kapaciteten att bedöma 
nya samarbeten.

Demokratisyftet – stödja verksamhet som 
bidrar till att stärka och utveckla demokratin
Folkbildningsrådet konstaterar att även om studie
förbundens verksamhetsvolymer minskat som ett 
resultat av coronapandemin, samlar studieförbund 
och folkhögskolor deltagare i olika åldrar, av olika kön, 
etnicitet och religion, och med olika socioekonomisk 
bakgrund i hela landet. Folkbildningen erbjuder  
mötesplatser och kanaler för deltagarnas politiska,  
sociala och ideella engagemang. Verksamheten behö
ver även fortsatt utformas så att otraditionella möten 
äger rum, perspektiv möts och idéer utmanas.

Samtidigt behöver folkbildningen kvalitetssäkra 
sina arbetssätt i relation till de organisationer, nätverk 
och andra grupper som man samarbetar med.

Folkbildningen fungerar inkluderande. I relation 
till befolkningsstorleken skapar i synnerhet studie
förbunden flest tillfällen till bildning, utbildning och 
kultur i de kommuner, framför allt på landsbygden, 
där tillgången till formell utbildning är sämre än på 
andra håll.

Kurser och studiecirklar kompenserar för brister 
i det formella utbildningssystemet. Folkhögskolan 
fungerar som ett stöd för deltagare med funktionsned
sättning och når allt fler deltagare med kort formell 
utbildning eller med brister i svenska språket.

Påverkanssyftet – bidra till att göra det 
möjligt för en ökad mångfald människor att 
påverka sin livssituation och skapa engage-
mang att delta i samhällsutvecklingen
Folkbildningsrådet konstaterar att den breda för
ankringen i det civila samhället gör det möjligt för 
folkbildningen att nå ut i landet och fånga upp många 
människors engagemang. Till det civila samhällets 
organisationer bidrar folkbildningen med stabilitet 
och stöd till utveckling.

Folkbildningens verksamheter inkluderar en mång
fald människor. Fortfarande finns dock grupper som 
är svagare representerade än andra. Studieförbund 
och folkhögskolor behöver i större utsträckning nå 
även personer som inte är föreningsaktiva eller som 
inte tidigare har deltagit i folkbildning. 

Folkbildningen är och bör även fortsättningsvis 
vara djupt engagerad i de människor som kommer nya 
till Sverige.

Under coronapandemin har folkbildningens peda
gogik förändrats och deltagarnas språkkunskaper och 
socioekonomiska villkor har påverkat deras möjlig
heter att delta. Denna utveckling behöver bevakas 
ingående.

Under 2020 har andelen digitaliserad distansut
bildning ökat, vilket har inneburit ett digitalt kun
skapssprång för studieförbund och folkhögskolor. De 
digitala arbetssätten kan fungera som redskap som 
stärker folkbildningens betydelse i det demokratiska 
samhället.

I takt med att lärarrollen förändras behöver varje 
folkhögskola arbeta strategiskt för att säkerställa att 
lärarna har relevant kompetens och utrymme för kom
petensutveckling. 

Cirkelledarutbildning behöver prioriteras av 
studieförbunden. Genomgången cirkelledarutbild
ning stärker cirkelledarnas folkbildningspedagogiska 
kunnande, innebär en kvalitetssäkring av samarbetet 
med andra organisationer, och säkrar därmed även 
cirklarnas demokratiska arbetssätt.

Utbildnings- och bildningssyftet – bidra till 
att utjämna utbildningsklyftor och höja bild-
nings- och utbildningsnivån i samhället
Folkbildningsrådet konstaterar att folkbildningen är 
en förutsättning för att en hög utbildnings och bild
ningsnivå ska kunna upprätthållas i landet. Folkbild
ningen erbjuder livslångt lärande, med möjligheter 
till studier och bildning från ungdomsåren och genom 
resten av livet. Folkhögskolans allmänna och särskilda 
kurser, och den studiemotiverande folkhögskolekur
sen, stärker deltagarnas förutsättningar till fortsatta 
studier och på arbetsmarknaden. Även cirkeldeltagan
de kan stärka deltagarnas förutsättningar på arbets
marknaden.

Samtidigt är inte folkbildningens bildningssyn 
ensidigt nyttoinriktad, utan står även för ett under
sökande och prövande förhållningssätt till kunskap 
och vetande.

För att bidra till att utjämna utbildningsklyftor 
behöver varje studieförbund och folkhögskola, oavsett 
idégrund och profil, särskilt arbeta för att nå deltagare 
med kortare utbildning än treårigt gymnasium. 

Staten, landets regioner och kommuner behöver 
uppmärksamma och i större utsträckning ta folkbild
ningen i anspråk som resurs i samhällets kompetens
försörjning. Folkbildningen behöver arbeta syste
matiskt för att synliggöra och stärka sin roll i detta 
sammanhang.
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Kultursyftet – bidra till att bredda intresset 
för och öka delaktigheten i kulturlivet
Kultur är en resurs för demokrati och samhälls
engagemang. I samhället fungerar kulturen som en 
utmanande och obunden kraft. Genom kulturen ges 
människor utrymme att förstå och uttolka samhället, 
att dela sina upplevelser och bidra till åsiktsbildning 
och debatt. 

Folkbildningsrådet konstaterar att folkbildning
en är landets största kulturarena. Omfattningen och 
spridningen av kulturverksamheterna, och en om
fattande samverkan med andra kulturaktörer, ger 
människor i hela landet tillgång till kultur. Framför 
allt studieförbundens omfattande musikverksamhet är 
en förutsättning för det svenska musiklivets utveck
ling.

Folkbildningen behöver arbeta mer aktivt för att 
även inom kulturverksamheterna skapa möten mellan 
utrikes och inrikes födda deltagare, och för att nå 
människor som mer sällan än andra deltar i kultur. En 
förutsättning är att finansieringen av folkbildning
en utformas så att den ger utrymme för och stödjer 
studieförbundens och folkhögskolornas uppsökande 
verksamhet och insatser för breddad rekrytering.

Folkbildningens kulturinriktade verksamhet 
uppmärksammas i samtliga regionala kulturplaner i 
landet och fungerar som en kompletterande kraft till 
kulturinstitutionernas utbud. 

Budgetpropositionens resultatindikatorer
Folkbildningsrådets samlade bedömning ska enligt re
geringens riktlinjer innehålla ett antal resultatindika
torer som anges i budgetpropositionen för 2020 (prop. 
2019/20:1). Dessa uppgifter sammanfattas nedan. 
Samtliga uppgifter avser 2020 och deltagaruppgifter
na avser unika personer om inte annat anges:   Antalet folkhögskolor och studieförbund i landet: 

155 folkhögskolor, 10 studieförbund  Fördelning av folkhögskolor och studieförbund i 
landet:

 � Långa folkhögskolekurser erbjuds i 151 av 
landets kommuner 

 � Studieförbunden erbjuder cirkelverksamhet 
i 290 kommuner: Fyra studieförbund i fler än 
250 kommuner, övriga sex studieförbund i 
228/199/183/141/133/73 kommuner vardera   Deltagare i folkhögskolekurs efter ålder och kön:

 � Allmän kurs: 55 procent kvinnor/ca 12 000 
deltagare; 45 procent män/ca 9 800 deltaga
re; medelålder samtliga: 29 år

 � Särskild kurs: 68 procent kvinnor/ca 24 300 
deltagare; 32 procent män/ca 11 500 deltaga
re; medelålder samtliga: 38 år

  Unika studiecirkeldeltagare efter ålder och kön:
 � 62 procent kvinnor/ca 260 600 kvinnliga 
cirkeldeltagare

 � 38 procent män/ca 160 700 manliga cirkel
deltagare

 � Båda könen: <25 år: 13 procent; 25–44 år: 
24 procent; 45–64 år: 25 procent; >64 år: 38 
procent   Andel utrikes födda deltagare i folkhögskolans 

långa kurser och i studiecirklar:
 � Allmän kurs, grundskolenivå: 86 procent 
 � Allmän kurs, gymnasienivå: 32 procent
 � Särskild kurs: 17 procent 
 � Studiecirklar: 21 procent  Andel deltagare med funktionsnedsättning i långa 

kurser och i studiecirklar:
 � Allmän kurs, grundskolenivå: 21 procent 
 � Allmän kurs, gymnasienivå: 41 procent
 � Särskild kurs: 13 procent 
 � Studiecirklar: 4 procent 1   Andel deltagare utan gymnasieutbildning (dvs. 

med högst grundskola/motsvarande):
 � Allmän kurs, grundskolenivå: 66 procent 
 � Allmän kurs, gymnasienivå: 55 procent
 � Särskild kurs: 15 procent 
 � Studiecirklar: 17 procent  Antal utfärdade intyg om grundläggande behö-

righet bland deltagare på folkhögskolans långa 
kurser (Läsåret 2019/20): 2 149 intyg om grund
läggande behörighet för studier vid högskola, ca 
710 behörigheter för studier vid yrkeshögskolan.  Antal utfärdade intyg om avslutad eftergymnasi-
al yrkesutbildning på särskild kurs: ca 1 300.   Antal deltagare i folkhögskolors och studieför-
bunds kulturprogram samt andel kvinnor respek-
tive män:2

 � Folkhögskola: ca 62 580 deltagare; 55 procent 
kvinnor/45 procent män

 � Studieförbund: ca 6 076 520 deltagare; 55 
procent kvinnor/45 procent män.

1 Uppgifterna avser grupprapporterade deltagare (ej unika perso-
ner).

2 Uppgifter för folkhögskolornas och studieförbundens kulturpro-
gram avser grupprapporterade deltagare (ej unika personer).
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Fördjupad bedömning  
av demokratisyftet
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Inledning – fyra syften som 
talar om demokrati
Enligt regeringens riktlinjer för 2020 ska Folkbild
ningsrådet presentera en fördjupad bedömning av 
demokratisyftet, som en del av Folkbildningsrådets 
samlade bedömning av hur statens syften med stödet 
med folkbildningen uppnåtts under 2020.

Staten har formulerat fyra syften med sitt stöd till 
folkbildningen. Folkbildningsrådet uppfattar att samtli
ga dessa, direkt eller indirekt, handlar om folkbildning
ens förväntade bidrag till det demokratiska samhället. 
Syftena säger att folkbildningen ska stärka och utveckla 
demokratin genom att erbjuda ständigt fler människor 
möjligheter till samhällsengagemang och påverkans
möjligheter. Folkbildningen ska bidra till att bredda 
intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet och ut
vecklar på så sätt kulturen som en resurs för demokrati 
och samhällsengagemang. Genom att höja den generel
la bildnings och utbildningsnivån bidrar folkbildning
en till att demokratiska värderingar, förhållningssätt 
och handlingsmönster förankras brett i befolkningen. 

Folkbildningsrådet menar att när det handlar om 
frågan om demokrati så kompletterar och överlappar 
de fyra syftena varandra, och gränserna mellan dem 
är flytande. Den följande bedömningen sammanfat
tar därför folkbildningens bidrag till att stärka och 
utveckla demokratin – inom ramen för samtliga fyra 
syften med statens stöd.

Det demokratiska samhällets 
utmaningar – folkbildningens 
betydelse
Enligt rapporter från demokratiorganisationerna 
IDEA och Freedom House är demokratin globalt sett 
utmanad.3 Det handlar framför allt om att auktoritära 

3 Freedom House är en obunden organisation med det uttalade 
målet att som ett politiskt oberoende forskningsinstitut bidra till 
spridandet av politisk frihet och demokrati världen över. Orga-
nisationen har sitt huvudkontor i Washington, D.C., USA, men 
finns representerad på flera olika platser i världen. International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance, (IDEA) är en 
mellanstatlig organisation med huvudkontor Stockholm. IDEA 
bildades av representanter för 14 grundarstater 1995 och hade 
2015 28 medlemsländer från alla kontinenter. IDEA:s mandat 
är att främja demokrati och demokratisering genom produk-
tion av databanker med jämförande material, handböcker och 
expertkunnande.

krafter stärkts i ofria länder, och om framgångar för 
populistiska rörelser i traditionella demokratier.4 Ut
vecklingen av digital teknik har också gjort det lättare 
att sprida desinformation och anonymt hat, liksom att 
övervaka människor. Även i Sverige ställs demokratin 
inför utmaningar som i flera avseenden avspeglar den 
globala demokratiutvecklingen.

I många av dessa dagsaktuella frågor har folkbild
ningen betydelse som demokratistärkande kraft.

Utanförskap och bristande tillit – folkbild-
ningen inkluderar
En livskraftig demokrati förutsätter social samman
hållning och mellanmänsklig tillit. För att stå emot 
antidemokratiska krafter behöver individer vara för
ankrade i demokratins idéer, och känna grundtillit till 
samhällets institutioner och andra människor. Inom 
forskningen karaktäriseras Sverige och övriga Norden 
som samhällen med generellt hög social tillit. 

Denna tillit hotas idag av bland annat ökade soci
oekonomiska skillnader i befolkningen, och en växan
de känsla av utanförskap i olika befolkningsgrupper.5 

En process där tilliten urholkas och avstånd och 
motsättningar ökar mellan olika grupper i befolk
ningen riskerar dessutom att bli självförstärkande. 
Försvagad tillit ökar samhällets sårbarhet för desin
formation, propaganda och populistiska strömningar, 
och underminerar på så sätt samhällets motstånds
kraft mot antidemokratiska krafter. 

Folkbildningen inkluderar
Folkbildningen utgör en rikstäckande arena, som 
erbjuder alla – oavsett ålder, kön, funktionsvariation, 
etnicitet, religion eller ekonomisk ställning – mö
tesplatser och kanaler för sitt politiska, sociala och 
ideella engagemang. Folkbildningen utgör samtidigt 
landets största kulturarena, som ger människor i hela 
landet tillgång till kultur. 

Under 2020 deltog cirka 860 000 personer i stu
dieförbundens studiecirklar och annan folkbildnings
verksamhet samt i folkhögskolornas långa kurser. 
Studieförbunden erbjuder verksamhet i alla landets 
290 kommuner, och folkhögskolorna finns i samtliga 
regioner – i 151 kommuner.

Folkbildningen når ut till befolkningsgrupper och 
delar av landet där behoven av utbildning, bildning 

4 freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/democracy- 
retreat, www.idea.int/publications/catalogue/global- state-of-
democracy-2019.

5 Se exempelvis Trägårdh, L. et al. (2013). Den svala svenska 
tilliten. förutsättningar och utmaningar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_frihet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati
https://sv.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontinent
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati
https://sv.wikipedia.org/wiki/Databanker
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/democracy-retreat
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/democracy-retreat
https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-of-democracy-2019
https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-of-democracy-2019
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och kultur är som störst. I relation till befolkningsstor
leken skapar studieförbunden flest tillfällen till bild
ning, utbildning och kultur i de kommuner, framför 
allt på landsbygden, där tillgången till formell utbild
ning är sämre än på andra håll. I städernas marginali
serade stadsdelar är folkbildningen också närvarande 
och skapar mötesplatser. Här når dessutom studieför
bunden betydligt fler utrikes födda och personer med 
kort utbildning än på andra håll. Folkhögskolan som 
utbildningsform utmärker sig genom det stöd som 
man erbjuder deltagare med funktionsnedsättning (35 
procent av alla deltagare i allmän kurs under 2020), 
och den växande gruppen deltagare med högst grund
skoleutbildning. 

Genom att inkludera och föra människor samman – 
göra det möjligt att mötas och samtala om viktiga frå
gor – fungerar folkbildningen som ett kitt som stärker 
den mellanmänskliga tilliten, och som i och med detta 
stärker, stabiliserar och utvecklar demokratin. 

Även om folkbildningen når icke traditionella mål
grupper som andra former av utbildningsverksamhe
ter kan ha svårt att nå, såsom utrikes födda, personer 
med kort utbildning och människor med olika typer av 
funktionsnedsättningar, så är frågan om inkludering 
och ökad mångfald en fortsatt utmaning även för folk
bildningen. En av de viktigare uppgifterna i det sam
manhanget är att nå fler människor som inte redan är 
aktiva i det civila samhället. En annan handlar om att 
öka mångfalden i specifika verksamheter, exempelvis 
inom det estetiska området.

Det politiska inflytandet är ojämnt fördelat 
– folkbildningen bidrar med påverkansmöj-
ligheter
Ett aktivt medborgarskap är en av grunderna för en 
levande demokrati där alla är delaktiga. I sitt betän
kande Låt fler forma framtiden! konstaterar 2014 års 
Demokratiutredning att demokratin i dag står stark, 
men att det politiska inflytandet inte är jämnt fördelat 
och att klyftan mellan de som är demokratiskt aktiva 
och de som är passiva har vidgats. Detta märks tydligt, 
menar utredningen, bland annat när det kommer till 
engagemanget i det civila samhällets organisationer.6 

Människors engagemang i det civila samhället är en 
central del av demokratin. Det är en arena där med
borgarna kan organisera sig, mobilisera för förändring 
och ge röst åt olika åsikter och intressen.7 Föreningar 
kan fungera som länkar mellan medborgarna och be

6 SOU 2016:5: Låt fler forma framtiden! Del A.
7 SOU 2020: 56. Det demokratiska samtalet i en digital tid.  

Sid. 135.

slutsfattarna, en slags demokratisk infrastruktur som 
länkar samman olika delar av samhället. 

En risk med ojämnt fördelat inflytande och enga
gemang är att grupper som inte finns representerade 
inte heller får sina perspektiv representerade av an
dra. Det här kan i förlängningen bidra till att förstärka 
redan existerande skillnader i inflytande mellan grup
per, där resursstarka grupper blir mer lyssnade till och 
resurssvaga blir alltmer marginaliserade.8

Folkbildningen erbjuder påverkansmöjligheter
Det kanske viktigaste bidrag som folkbildningen läm
nar till samhället är den breda medborgarbildningen.

Under 2020 redovisade studieförbunden centrala 
avtal med 220 medlemsorganisationer och 163 sam
verkansorganisationer. Verksamhet tillsammans med 
organisationerna svarar för nästan en tredjedel av 
studieförbundens verksamhet. Till dessa tillkommer 
tusentals organisationer, föreningar eller nätverk som 
man samarbetar med lokalt. I folkbildningsrådets 
statistik samlas dessa samarbeten i kategorin ”fria 
grupper”, som står för ytterligare ungefär 65 procent av 
studieförbundens verksamhet. En stor majoritet av stu
dieförbundens deltagare är alltså medlemmar eller på 
annat sätt aktiva i de organisationer, nätverk eller andra 
grupper som respektive studieförbund samarbetar med.

I en undersökning som genomfördes i Folkbild
ningsrådets cirkeldeltagarpanel i april 2020 framstår 
cirkeldeltagarna som mer samhällsengagerade än 
befolkningen i stort:  Nästan 75 procent av cirkeldeltagarna upp

ger att de under det senaste året lärt känna 
nya människor som de har diskuterat aktuella 
samhällsfrågor med, jämfört med 63 procent i 
befolkningen.   42 procent av deltagarna upplever att de är 
delaktiga i samhällets utveckling, jämfört med 30 
procent i befolkningen.   26/33 procent av deltagarna uppger att de kan 
påverka utvecklingen i Sverige/sin kommun, jäm
fört med 21/22 procent i befolkningen.

Hela 91 procent av deltagarna uppgav att de haft 
användning av sina cirkelkunskaper – framför allt i 
ett fritidsintresse eller i en förening, men även i sitt 
arbete, sina studier eller i sitt grannskapsengagemang. 
Nästan en tredjedel menade att cirkeln inspirerat dem 
till ett vidare samhällsengagemang, till exempel att gå 
med i förening, nätverk eller aktionsgrupp.

8 von Essen, J. & Svedberg, L. (red). (2020). Medborgerligt 
engagemang i Sverige 1992–2019.
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Även folkhögskolan samverkar med det civila sam
hället. Under 2020 hade 113 av landets 155 folkhögsko
lor idéburna folkrörelser eller andra organisationer 
som huvudmän. Övriga 42 folkhögskolor var offent
ligägda, med i första hand regioner som huvudmän. 
Samtliga folkhögskolor, även de offentligägda, samver
kar dessutom med lokala och regionala organisationer.

I rapporten Folkhögskoledeltagarna och deras 
medborgerliga engagemang slås fast att det totala 
ideella engagemanget bland folkhögskoledeltagarna 
är omfattande, likvärdigt med befolkningen i stort, 
och högt såväl i ett skandinaviskt som övrigt interna
tionellt perspektiv. En bidragande orsak till detta är, 
enligt författarna, att deltagarna på folkhögskolan blir 
delaktiga i en slags civilsamhällets infrastruktur som 
ger utrymme för, ser, uppmärksammar, uppmuntrar 
och uppfordrar till engagemang och ansvarstagande.

Det demokratiska samtalet försvagas – folk-
bildningen erbjuder demokratiska mötes-
platser och samtal
Ett aktivt medborgarskap vilar i hög utsträckning på 
demokratiska samtal. Demokratiska samtal innebär ett 
öppet, gemensamt, och ständigt pågående menings- och 
kunskapsutbyte i det offentliga rummet, enligt reger
ingens handlingsplan Till det fria och ordets försvar.9 
Det demokratiska samtalet är också en arena där mot
stridiga åsikter och oförenliga intressen kan mötas. 
Samtalen präglas av respekt för samhällets grundläg
gande principer, dvs den enskildes fri och rättigheter 
och alla människors lika värde. 

Demokratiska samtal vilar på fakta, kunskap och 
erfarenheter. För att kunna ta plats som en aktiv, de
mokratisk medborgare behövs dessutom dels kunska
per om de rättigheter och skyldigheter som följer med 
medborgarskapet, dels färdigheter som gör det möjligt 
att använda den kunskapen. Forskning om det civila 
samhället framhåller hur aktiviteter inom förenings
livet lär ut och tränar färdigheter och förhållningssätt 
som är viktiga i en demokrati.10

Folkbildningens demokratiska samtal
Folkbildningen utgör en rikstäckande arena för 
demokratiska samtal. I studieförbundens cirklar och 
folkhögskolornas kurser sker lärande genom jämlika 
samtal där alla som deltar förväntas bidra aktivt. Varje 
deltagare ska mötas dels som en individ med egna 
behov och inflytande över processen, dels som en del 

9 SOU 2020: 56. Det demokratiska samtalet i en digital tid. Sid. 24.
10 von Essen, J. & Svedberg, L.(red) (2020). Medborgerligt enga-

gemang i Sverige 1992–2019. 

av och resurs för gruppen. I ett polariserat åsiktskli
mat vilar folkbildningen på faktabaserad kunskap och 
insikter som utvecklas i dialog med andra – ibland 
även med meningsmotståndare eller med människor 
vars åsikter man inte tycker om. 

Forskning och utvärderingar bland folkhögskolans 
deltagare visar på en pedagogisk miljö som ger mod 
och självförtroende, som i sin tur gör att många kan 
komma vidare i livet och engagera sig i samhället. Det 
här framhåller bland andra Statskontoret i rapporter
na Folkbildningen. En utvärdering utifrån syftena med 
statsbidraget och Folkbildning i tiden – en utvärdering 
utifrån syftena med statsbidraget.11

11 Analyser av folkhögskolans pedagogiska miljöer ges även i 
Folkbildningsrådets senaste utvärderingar som berör folk-
högskolans deltagare: Kulturell bildning i folkhögskolans regi, 
Mer engagemang? – Folkbildningen i det svenska civilsamhället 
Folkhögskoledeltagarna och deras medborgerliga engagemang, 
samt i rapporterna Utbildning som stödjande miljö för deltagare 
med högfungerande autism och Folkhögskolan som inkluderan-
de miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar.

FOLKBILDNINGEN I PRESS, SOCIALA 
MEDIER OCH RIKSDAGEN 2020:
Folkbildningsrådet har fått stor uppmärksamhet 
i etablerad press och på sociala medier under 
2020 jämfört med tidigare år. Det är frågor 
som rör statsbidragen till studieförbunden som 
dominerat. 

Under 2020 har Folkbildningsrådet om
nämnts i 225 redaktionella artiklar, vilket är  
en ökning med 76procent jämfört med före
gående år. 

I sociala medier har 9 750 inlägg gjorts där 
Folkbildningsrådet omnämns, en anmärknings
värd ökning jämfört med de 6 392 inlägg som 
gjordes under 2019. Den totala räckvidden för 
artiklarna och inläggen uppgick till 187 miljoner, 
en ökning på 26 procent från föregående år.

Under den allmänna motionstiden i riksdagen 
presenterades 61 motioner 2020, även här med 
tyngdpunkten på Folkbildningsrådet och statsbi
dragen till studieförbunden, särskilt Ibn Rushd.

Under 2020 ställdes fem skriftliga frågor till 
utbildningsminister Anna Ekström med lik
nande inriktning, och en interpellationsdebatt i 
riksdagen genomfördes.
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Även studieförbundens deltagare påverkas. I den 
undersökning som genomfördes inom Folkbildnings
rådets cirkeldeltagarpanel våren 2020 svarade 53 
procent att de i och med sitt cirkeldeltagande fått 
större förståelse för andras åsikter och värderingar, 
blivit mer bekväma med att tala inför en grupp, och 
blivit mer vana att föra fram sina åsikter och att tänka 
kritiskt och ifrågasättande.

Digitalisering vitaliserar och utmanar demo-
kratin
I dag sker en stor del av det demokratiska samtalet di
gitalt, via bland annat sociala medier. Digitaliseringen 
har vitaliserat demokratin i flera avseenden, konstate
rar kommittén Nationell satsning på medie- och infor-
mationskunnighet och det demokratiska samtalet. Det 
är i dag enklare för människor att ta del av och sprida 
information liksom att sluta sig samman, mobilisera 
och engagera varandra i olika politiska frågor. 

Samtidigt kan den digitala tekniken användas för 
övervakning och repression och den har underlättat 
för olika aktörer att dolt agera för att påverka opinio
ner. 

Både i betänkandet Det demokratiska samtalet i en 
digital tid och i regeringens demokratistrategi Strate-
gi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara 
beskrivs desinformation, propaganda och näthat som 
sprids via digitala medier, som utmaningar som riske
rar att inverka negativt på det demokratiska samtalet 
och som kan bidra till att demokratin på sikt undermi
neras. 

Digitaliserad folkbildning
Coronapandemin har under 2020 inneburit att stu
dieförbund och folkhögskolor behövt ställa om sina 
cirklar, kurser och kulturprogram, i första hand till 
digitaliserad folkbildning på distans. Som ett resultat 
rapporterar studieförbund och folkhögskolor att de 
på ett mer genomgripande sätt än tidigare har förstått 
hur digitala hjälpmedel ger utrymme och förutsätt
ningar för samtal, och gör det möjligt för folkbildning
en att fungera även som en digital mötesplats. Det här 
är början på framtiden, menar en studieförbundsföre
trädare.12

Denna omställning har förändrat folkbildningens 
arbetsformer och ökat folkbildningen tillgänglighet. 
Samtidigt har digitaliseringen inneburit att vissa 
grupper har haft svårare att delta eftersom de saknat 
kompetens, teknisk utrustning, tillräckliga språkkun

12 Deltagare i fokusgruppsintervju, projektet Folkbildning i Corona-
tider, delstudie G.

skaper eller haft svagare socioekonomiska förutsätt
ningar än andra. 

Folkbildning och medie- och informationskunnighet 
(MIK)
Pandemin har sammantaget belyst behovet av att 
stärka människor digitala kompetens och medie och 
informationskunnighet, och i detta sammanhang kan 
folkbildning ge värdefulla bidrag. 

Statens medieråd och kommittén Nationell satsning 
på medie- och informationskunnighet och det demokra-
tiska samtalet beskriver MIK som de kunskaper och 
förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt 
värdera och skapa information i olika medier och sam-
manhang. Sammantaget beskriver man MIK som en 
färdighet som hjälper människor att motstå desinfor
mation, propaganda och näthat.

Kunskap om och förståelsen av teknikens använd
ning och påverkan på samhälle och individ måste 
hållas aktuell, och detta är ett arbete som behöver nå 
ut brett i befolkningen: till människor i olika delar av 
landet, i olika åldrar och till olika befolkningsgrupper. 
Enligt kommittén har folkbildningen, som en aktör 
som står självständig från staten, en viktig roll i det 
här arbetet.13 

Folkbildningens egna demo-
kratiutmaningar 
Folkbildningen har flera egna demokratiutmaningar. 
En handlar till exempel om folkbildningens räckvidd 
och förmåga att inkludera även målgrupper som 
traditionellt inte nås, vilken beskrivits under rubriken 
Folkbildningen inkluderar. 

Under senare år har den offentliga debatten om 
folkbildningen koncentrerats till tre frågor: Folk
bildningens självförvaltningsmodell, folkbildnings
verksamhet som misstänks strida mot demokratins 
principer, respektive bedrägerier, fusk och slarv i 
hanteringen av statliga medel.

13 Utredningen rekommenderade också att regeringen inför 
återrapporteringskrav i Folkbildningsrådets riktlinjer som går 
ut på att folkbildningen ska återkoppla hur man bidragit till 
ökad motståndskraft mot desinformation, propaganda och 
näthat. Det kan exempelvis gälla utbildning av cirkelledare och 
fortbildning av lärare i folkhögskolan. Folkbildningsrådet ansåg i 
sitt remissvar att utredningens rekommendationer är relevanta, 
och stöder ett arbete för att utveckla återrapporteringskraven i 
denna riktning.
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Folkbildningens självförvaltningsmodell – 
myndighetsutövning, tillit och ansvar
Folkbildningen har haft en betydelsefull roll i fram
växten av den svenska demokratin och har en viktig 
funktion i demokratin genom att den bland annat 
förser enskilda med viktiga färdigheter som krävs för 
ett aktivt medborgarskap. Av hänsyn till detta har det 
också varit viktigt att vidmakthålla folkbildningens 
oberoende och självständighet i förhållande till staten. 

Därför bildades föreningen Folkbildningsrådet 
1991, med uppdrag att för medlemmarnas räkning 
fullgöra det som regering och riksdag kräver för att 
statsbidrag ska utgå till den verksamhet som bedrivs av 
studieförbund och folkhögskolor.14 I praktiken innebär 
det att Folkbildningsrådet prövar och beslutar om vil
ka studieförbund och folkhögskolor som ska få statsbi
drag, formulerar villkor för bidragets användning samt 
fördelar bidraget till studieförbund och folkhögskolor. 
Folkbildningsrådet följer också upp och kontrollerar 
att bidraget används i enlighet med bidragsvillkoren 
och utvärderar användningen i relation till statens syf
ten med stödet. Studieförbundens förbundsstyrelser, 
respektive folkhögskolornas styrelser, är som motta
gare av statsbidrag ytterst ansvariga för att all verk
samhet som bedrivs med stöd av, och rapporteras som 
underlag för, statsbidrag följer såväl Folkbildningsrå
dets villkor som studieförbundets eller folkhögskolans 
egna mål och anvisningar. 

Utgångspunkten för Folkbildningsrådets arbete med 
statsbidraget är att förvaltningslagens bestämmelser 
tillämpas och att offentlighetsprincipen gäller alla be
slut som är att betrakta som myndighetsutövning.

Statens styrning av folkbildningen kan på så sätt 
beskrivas som tillitsbaserad, i bemärkelsen att det inte 
finns en myndighet som detaljstyr och kontrollerar 
folkbildningsanslaget, utan en ideell förening med 
myndighetsansvar.15 

Med tilliten följer eget ansvar. Det åligger folk
bildningen att reglera sin verksamhet i enlighet med 
de syften som följer med statens medel. Om studie
förbund eller folkhögskolor – eller de organisatio
ner som dessa samarbetar med – agerar i strid med 
grundläggande demokratiska principer eller i övrigt 
hanterar statsbidraget på ett felaktigt sätt, kan det 
leda till att allmänhetens tillit till folkbildningen och 
dess demokratiska funktion raseras. Därmed kan även 

14 Stadgar för föreningen Folkbildningsrådet, § 1 Ändamål. Dnr 
20/00015.

15 Andra föreningar med myndighetsansvar är exempelvis Riks-
idrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Svenskt Friluftsliv och 
Jägarförbundet.

förutsättningarna för folkbildningens organisering och 
finansiering förändras. Den styrningsmodell som ger 
folkbildningens dess oberoende och självständighet 
skulle kunna gå förlorad och därmed skulle också dess 
förutsättningar att bidra till att stärka och utveckla 
demokratin försämras. 

Verksamhet som strider mot demokratins 
principer?
Under senare år har det svenska samhället liksom det 
civila samhället förändrats. Det civila samhället har 
blivit mer pluralistiskt och nya engagemangsformer har 
uppkommit. Samtidigt har nya idébaserade rörelser ta
git form runt ”gamla” frågor som jämställdhet, hbtqrät
tigheter och miljö, men också utifrån frågor om kultur 
och religion med mera. Genom invandringen till Sverige 
har samhället därutöver blivit mer mångkulturellt. 

Ett starkt och livskraftigt civilt samhälle är per 
definition en del av en välfungerande demokrati. Inom 
ramen för det civila samhället finns emellertid även 
organisationer som utmanar demokratin och i vissa fall 
vill omkullkasta den. Detta lyfts bland annat i Demokra
tivillkorsutredningen (SOU 2019:35) och i Demokratiut
redningen från 2000 (SOU 2000:1). Under senare år har 
det förts en medial debatt om att skattemedel kan ha gått 
till organisationer som främjar idéer som står i strid med 
samhällets grundläggande värderingar såsom principen 
om allas lika värde, eller organisationer som accepterar 
eller stödjer våld för att främja ideologiskt, politiskt eller 
religiöst motiverade mål. Det har också framförts kritik 
mot att tillämpningen av demokrativillkor i bidragshand
läggning inte har varit transparent och rättssäker. 

För att försäkra sig om att allmänna medel går 
till verksamheter som är förenliga med samhällets 
grundläggande värderingar tillsatte regeringen 2018 
Demokrativillkorsutredningen. En avsikt har varit att ta 
fram demokrativillkor som är tillräckligt tydliga så att 
både den som ansöker om bidrag och den som beslutar 
om bidraget på förhand ska veta vilka krav som ställs. 
Utredningen lämnade i juni 2019 ett förslag om ett för
tydligat demokrativillkor. 

Frågan om demokrativillkor bereds fortfarande av 
Regeringskansliet. I Tilläggsdirektiv till utredningen 
om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det 
civila samhället beslutade regeringen dessutom i okto
ber 2020 att den särskilde utredaren skulle analysera 
och ta ställning till inrättande av en stödfunktion som 
ska kunna bistå myndigheter vid en granskning av en 
bidrags sökande organisation eller av annan offentligt 
finansierad verksamhet.16 

16 Ku 2020:02, Dir. 2020:117.
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Folkbildning som strider mot demokratins principer?
För att svara mot samhällets och det civila samhällets 
förändringar – det vill säga för att bidra till att nya 
typer av organisering kan uppstå och växa fram inom 
olika delar av samhället och med olika idémässiga 
utgångspunkter – har även folkbildningen föränd
rats och breddats. På så sätt har studieförbund och 
folkhögskolor kunnat förbli relevanta i hela landet och 
brett i befolkningen. 

Utgångspunkter för folkbildningens samverkan 
med det övriga civila samhället är öppenhet, respekt 
och tillit till den organisering och verksamhet som 
sker. Organisationernas oberoende och självständighet 
värnas. Genom att fungera inkluderande och bidra till 
att otraditionella möten äger rum, motstridiga per
spektiv möts och idéer utmanas, kan folkbildningen 
medverka till en öppen och fri debatt  även om svåra 
frågor i demokratin. 

Men samhällets utveckling har samtidigt inneburit 
att folkbildningens gränser prövas och att folkbild
ningens etablerade former för samverkan, uppföljning 
och kontroll har ifrågasatts. Liknande farhågor och 
tendenser som 2018 motiverade regeringen att utreda 
frågan om ett generellt demokrativillkor för det civila 
samhället, återfinns även inom folkbildningen. Folk
bildningen får aldrig stå för odemokratisk verksamhet.

Folkbildningsrådet välkomnar därför förslaget till 
demokrativillkor för statsbidrag till det civila samhäl
let och en stödfunktion för bedömning av bidragssö
kande organisationer.

Samtidigt behöver det internt inom folkbildningen 
finnas ett effektivt system för att säkra att studieför
bundens och folkhögskolornas verksamheter överens
stämmer med det demokratiska samhällets principer 
och därmed också med de syften som styr statens stöd 
till folkbildningen. 

Grundläggande i det systemet är Folkbildningsrå
dets statsbidragsvillkor, som fastställer att studieför
bund och folkhögskolor ska vara demokratiskt styrda 
organisationer som förmedlar och förankrar respekt för 
mänskliga rättigheter och för grundläggande demokra-
tiska värderingar. De får heller inte bedriva eller främja 
antidemokratisk verksamhet. Det betyder att studieför
bundet eller folkhögskolan måste försäkra sig om att 
den verksamhet de bedriver sker i enlighet med demo
kratins principer, oavsett vem de samarbetar med.17

Som utgångspunkter för Folkbildningsrådets upp
följning av studieförbundens verksamheter 2021 pågår 

17 Statsbidrag till studieförbund 2020. Villkor och fördelning, Dnr 
398, 2019, 092, samt Statsbidrag till folkhögskolor 2020 Villkor 
och fördelning. Dnr 397, 2019, 091.

ett arbete med att stärka och utveckla Folkbildnings
rådets och studieförbundens kontroll av ovanstående 
bidragsvillkor. 

Vidare tog Folkbildningsrådet 2018 initiativ till en 
studie av studieförbundet Ibn Rushd för att avgöra om 
man arbetade i överstämmelse med folkbildningens 
demokratisyfte. Granskningen redovisas i rapporten 
När tilliten prövas. Utifrån rapporten konstaterade 
Folkbildningsrådet att Ibn Rushd följer gällande 
statsbidragsvillkor och att det sammantaget inte fanns 
anledning att ifrågasätta studieförbundets rätt till 
statliga medel. I samband med studien hade Folk
bildningsrådet kontakt med Säkerhetspolisen (Säpo) 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB).

Bedrägerier, fusk och slarv?
Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärds
systemen presenterade 2019 betänkandet Samlade åt-
gärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 
(SOU 2019:59).18 I betänkandet uppskattar man att de 
felaktiga utbetalningarna från landets offentligt finan
sierade välfärdssystem uppgår till cirka 5,5 procent 
av de totala utgifterna, det vill säga motsvarande 18 
miljarder kronor per år.19 I de mest drabbade systemen 
uppskattades de felaktiga uppgifterna till 19 procent 
årligen.20 

Ungefär 75 procent av felaktigheterna beräknas 
bero på att felaktiga uppgifter eller underlag lämnats, 
det vill säga på slarv, fusk eller bedrägerier. Även 
välfärdssystemens regelverk och konstruktion bedöms 
som viktiga, och särskilt sårbara är system där flera 
myndigheter ansvarar för ett och samma ersättnings
system eller när externa aktörer är involverade.

Studieförbundens felaktigt inrapporterade  
verksamhet
Även inom folkbildningen förekommer felaktigheter. 
Under 2020 har två särskilda granskningar, utöver den 
reguljära kontrollen, visat på felrapporterad verk
samhet. På Järvafältet upptäckte några studieförbund 

18 Delegationen hade i uppdrag att motverka överutnyttjande av 
och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och andra 
närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade 
system.

19 I undersökningen ingår 41 välfärdssystem, exempelvis tillfällig 
föräldrapenning, lönebidrag, nystartsjobb, assistansersättning, 
sjukersättning och sjukpenning.

20 En försiktig uppskattning som delegationen gör är att samman-
lagt cirka 300 miljarder kronor har betalats ut felaktigt sedan 
2005.
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att de var utsatta för systematiskt bedrägeri av lokala 
föreningar, och en fördjupad granskning fann att det 
handlade om ett betydande antal felaktigt inrappor
terade arrangemang. Med anledning av detta begär
de Folkbildningsrådet i oktober en utökad särskild 
kontroll i alla studieförbund. Verksamheten för åren 
2017–2019 granskades med hjälp av ett antal riskpara
metrar. Utfallet blev att cirka 3 procent av tidigare rap
porterad verksamhet under perioden ströks, och att 
statsbidrag återtas under 2021. Vid de andra kontroller 
som genomfördes under 2020 befanns ytterligare 1,5 
procent av studiecirklarna för samma tidsperiod vara 
felrapporterade.

Den största andelen felaktigheter som upptäcktes 
inom ramen för den utökade särskilda kontrollen 
fanns inom studieförbundens omfattande musikverk
samheter. De flesta studiecirklar och andra arrang
emang som underkänts har inte utformats i enlighet 
med de villkor som gäller för statsbidragsberättigad 
folkbildning, andra har varit fingerade. Den borttagna 
verksamheten har antingen upptäckts inom ramen 
för Folkbildningsrådets utredning, granskning och 
rimlighetskontroll, eller som ett resultat av studieför
bundens egen internkontroll.

Problematiken med felrapporterad verksamhet 
handlar delvis om studieförbundens anordnarskap 
i relation till de organisationer som man samverkar 
med. Det vill säga om hur studieförbunden tar ansvar 
för, följer upp och medverkar aktivt i den verksamhet 
som man anordnar tillsammans med andra organi
sationer. Under den senaste tjugoårsperioden har 
villkoren för studieförbundens lokala arbete föränd
rats. Antalet lokalavdelningar har minskat från 830 till 
136 under perioden 1997–2020. Den kraftigt minskade 
lokala organisationen, som har medfört att befintliga 
avdelningar täcker större geografiska områden än tidi
gare, har bidragit till att de flesta studieförbunden har 
blivit mer beroende av lokala organisationer, nätverk 
och andra grupper för att nå ut med sin verksamhet. 

Även studieförbundens interna kapacitet att bedö-
ma de nya verksamheter och samarbeten som etable
ras är en utmaning i sammanhanget. 

Sedan 2019 har Folkbildningsrådet haft återkom
mande samtal med polisens nationella operativa 
avdelning (NOA, tidigare Rikskriminalen). Syftet har 
i första hand varit att söka kunskap om hur bidrags
villkor och uppföljning kan utformas för att minimera 
risken för att organiserad brottslighet kan komma åt 
statsbidraget.
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Demokratisyftet
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FOLKBILDNINGSRÅDETS BEDÖMNING
Även om framför allt studieförbundens verksam
hetsvolymer minskat som ett resultat av coro
napandemin, samlar studieförbund och folk
högskolor deltagare i olika åldrar, av olika kön, 
etnicitet och religion, och med olika socioeko
nomisk bakgrund i hela landet. Folkbildningen 
erbjuder mötesplatser och kanaler för deltagar
nas politiska, sociala och ideella engagemang. På 
så sätt fungerar folkbildningen som ett kitt som 
stärker, stabiliserar och utvecklar demokratin.

En livskraftig demokrati förutsätter soci
al sammanhållning och mellanmänsklig tillit. 
Denna tillit hotas idag av bland annat ökade 
socioekonomiska skillnader i befolkningarna, 
och en växande känsla av utanförskap i olika 
befolkningsgrupper. I relation till befolknings
storleken skapar i synnerhet studieförbunden 
flest tillfällen till bildning, utbildning och kultur 
i de kommuner, framför allt på landsbygden, där 
tillgången till formell utbildning är sämre än på 
andra håll.

Det är viktigt att folkbildningen vidareutveck
lar och stärker sin funktion som mötesplats, ge
nom att arbeta aktivt för att överbrygga avstånd 
mellan personer och grupper. Verksamheten 
behöver utformas så att otraditionella möten 
äger rum, perspektiv möts och idéer utmanas. På 
så sätt medverkar folkbildningen till fördjupade 
insikter och en öppen och fri debatt även om 
svåra frågor i demokratin. 

Samtidigt behöver folkbildningen kvalitets
säkra sina arbetssätt i relation till de organi
sationer, nätverk och andra grupper som man 
samarbetar med.

Folkbildningen fungerar kompensatoriskt. 
Folkhögskolans kurser når allt fler deltagare 
med kort formell utbildning, eller med brister i 
svenska språket. Detta förändrar folkhögskolans 
utbud och förutsättningarna för lärarnas arbete. 

Forskning visar att folkhögskolan som ut
bildningsform erbjuder ett fungerande stöd för 
deltagare med funktionsnedsättning. För att få 
underlag för vidareutveckling av folkhögsko
lornas kvalificerade arbete inom detta område 
behöver kunskapen om dessa deltagargrupper 
öka, exempelvis avseende deras tillgång till ut
bildningsplatser och val av studieinriktningar. 

I flera av städernas marginaliserade stadsde
lar skapar i första hand studieförbunden mötes
platser för det lokala civilsamhället att självor

ganisera sig och tillgodose befolkningens behov 
av kunskap och bildning. Detta är på många håll 
relativt nyetablerad verksamhet som innebär att 
studieförbunden når betydligt fler utrikes födda 
och kortutbildade deltagare än på andra håll.

Många olika deltagare
Ungefär 900 000 deltagare – 325 000 färre 
än innan pandemin
Folkbildningens anslag från staten ges dels i form av 
generella medel inom ramen för folkbildningsanslaget, 
dels som riktade medel till regeringsuppdrag, projekt 
och särskilda folkbildningsinsatser. Totalt engagerade 
folkbildningen ungefär 900 000 deltagare under 2020 
med stöd av statliga medel. Om man även räknar med 
kulturprogrammen blir antalet mångdubbelt större.21 

Jämfört med 2019 innebär detta en minskning med 
325 000 deltagare.

Över 860 000 deltagare med stöd av det generella 
statsbidraget 
I särklass flest deltagare når studieförbund och 
folkhögskolor med stöd av statsbidragets generella 
medel.22 Sammantaget fanns mer än 860 000 deltagare 
i folkhögskolornas långa och korta kurser och i studie
förbundens cirklar och annan folkbildningsverksam
het under 2020. 

21 I den följande texten om folkbildningens deltagare redovisas i 
första hand uppgifter från studieförbundens och folkhögsko-
lornas deltagarrapporter, dvs. unika personer per verksam-
hetsform. Det innebär att totalsiffran överstiger det faktiska 
antalet deltagare något, eftersom de som deltar i fler än en 
verksamhetsform kommer att räknas fler än en gång. Om det 
är grupprapporterade deltagare som avses så markeras detta 
i texten. Alla uppgifter i den följande texten som handlar om 
deltagare i kulturprogram avser grupprapporterade deltagare.

22 2020 utgjordes 70 procent av de offentliga anslagen till 
studieförbunden av statliga medel och 30 procent av andra 
offentliga medel från kommuner och regioner. Proportionerna 
var desamma för folkhögskolorna – 70 procent respektive 30 
procent – i första hand medel från regioner i form av inomläns-
bidrag och mobilitetsersättning. Utöver detta hade både stu-
dieförbund och folkhögskolor deltagarintäkter inom ramen för 
sin folkbildningsverksamhet. För studieförbunden del utgjorde 
dessa 17 procent av de totala intäkterna för bidragsberättigad 
folkbildning, jämfört med 11 procent för folkhögskolorna.
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  Studieförbunden:
 � ca 420 300 deltagare i studiecirklar
 � ca 361 500 deltagare i annan folkbildnings-
verksamhet  Folkhögskolorna:

 � ca 21 800 deltagare i allmän kurs
 � ca 35 800 deltagare i särskild kurs
 � ca 21 300 deltagare i kort kurs23 

Under coronapandemin har framför allt studieförbun
dens antal deltagare minskat, från 1 095 100 deltagare i 
studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet 2019 
till 781 800 deltagare året efter.24 Minskningen var pro
portionellt sett lika stor i båda verksamhetsformerna.

Inom folkhögskolan har antalet deltagare minskat 
marginellt i de långa kurserna, medan antalet delta
gare i de korta kurserna mer än halverats. Det betyder 
att även om coronapandemin inneburit ett avbräck 
under 2020, har antalet deltagare i folkhögskolans 
långa kurser ökat under senare år, som ett resultat av 
att staten har tillfört nya resurser. Inför 2017 och 2018 
tillförde staten medel till folkhögskolans långa kurser 
som sammantaget motsvarade en utökning med 8 000 
platser.25

38 400 deltagare med riktade statliga medel
Vid sidan av den verksamhet som finansieras via det 
generella statsbidraget rapporterade studieförbund 
och folkhögskolor ungefär 38 400 deltagare inom ra
men för sina regeringsuppdrag, statliga projektmedel 
och särskilda folkbildningsinsatser 2020:26

23 Trots det jämförelsevis stora antalet deltagare utgör de 
korta kurserna endast en mycket liten del av folkhögskolans 
totala kursverksamhet. De korta kurserna stod för ca 20 600 
deltagarveckor under 2020, jämfört med de långa kursernas 
1 156 500 deltagarveckor.

24 Uppgifter för de båda verksamhetsformerna avser unika 
deltagare i varje arrangemangstyp. Ungefär 92 000 personer 
deltog under året i båda verksamhetsformerna, vilket innebär 
att det totala antalet personer som deltog uppgick till 689 800 
personer.

25 Riksdagen tillförde 1 000 extra platser till allmän kurs vid folk-
högskola under åren 2013 och 2014. Syftet var att möjliggöra 
för personer som deltagit i de studiemotiverande kurserna att 
fortsätta sina studier vid allmän kurs. För hösten 2015 tillfördes 
i stället 750 extra platser till allmän kurs. För åren 2016 och 
2017 tillfördes 3 000 extra platser till allmän och särskild kurs. 
Inför 2018 blev dessa 3 000 platser permanenta, och de utöka-
des dessutom med ytterligare 5 000 platser.

26 Uppgifter för de båda asylverksamheterna avser unika deltaga-
re i varje arrangemangstyp.

  Studieförbunden:
 � ca 7 300 deltagare i Vardagssvenska
 � ca 9 900 deltagare i Svenska från dag ett
 � ca 7 000 deltagare i Uppsökande och motive-
rande insatser riktade till utrikes födda kvinnor

 � ca 3 900 deltagare i arbetsmarknadsnära insat-
ser på distans

 � ca 1 100 deltagare i svenska för föräldralediga  Folkhögskolorna:
 � ca 1 600 deltagare i Svenska från dag ett
 � ca 1 800 deltagare i Etableringskurs vid folk-
högskola 

 � ca 4 300 deltagare i Studiemotiverande folk-
högskolekurs

 � ca 400 deltagare yrkesinriktad allmän kurs
 � ca 1 000 deltagare yrkesinriktad särskild kurs

Sedan 2018 har antalet deltagare minskat stadigt i 
studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter 
med asylsökande, Minskningen beror huvudsakligen 
på att antalet personer som väntar på besked om asyl 
har blivit färre. När anläggningsboendena blir allt färre 
och en ökande andel asylsökande bor i eget boende har 
det också blivit allt svårare att nå nya deltagare. 

Inom etableringskursen har antalet deltagare nästan 
halverats sedan 2018. Den primära orsaken till minsk
ningen bedöms vara att målgruppen, dvs. personer som 
omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, 
minskar stadigt. Under år 2019 låg tillströmningen av 
nya personer i etableringsprogrammet på totalt cirka 
12 000. För år 2020 är motsvarande siffra cirka 7 400 
personer. 

Under 2020 ökade antalet deltagare som anvisas 
studiemotiverande folkhögskolekurs och låg på den 
högsta nivån sedan 2013. Ökningen berodde dels på att 
Arbetsförmedlingen till följd av coronapandemin hade 
ett ökat inflöde av personer som hörde till målgrup
pen för den studiemotiverande kursen, dels på interna 
prioriteringar i Arbetsförmedlingens arbete.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 1. Studieförbundens verksamhet med statlig finansiering 
2018–2020.
Tabell F 1. Folkhögskolornas verksamhet med statlig finansiering 
2018–2020.

Deltagargrupper i olika verksamhetsformer – 
sammanfattande bilder 
I studieförbundens cirklar och i folkhögskolornas 
långa kurser samlades under 2020 kvinnor och män i 
olika åldrar och med olika bakgrund, förutsättningar 
och erfarenheter. Folkbildningen nådde i många avse
enden ett tvärsnitt av befolkningen. 
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Samtidigt skiljer sig deltagarsammansättningen 
mellan olika verksamhetsformer/kurstyper, efter
som verksamheterna har olika syften och inriktning. 
Olika människor söker sig till studieförbunden 
respektive folkhögskolorna, och inom folkhögsko
lan söker sig olika deltagare till allmän respektive 
särskild kurs:

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 2a. Cirkeldeltagare och deltagare i annan 
folkbildningsverksamhet 2018–2020. Antal (N) och andel (procent).
Tabell F 2a. Deltagare i allmän kurs 2018–2020 per kursnivå. Andel 
(procent).
Tabell F 2b. Deltagare i särskild kurs 2018–2020 per kursnivå. Andel 
(procent).

Nästan alla regeringsuppdrag, statliga projektmedel 
och särskilda folkbildningsinsatser som studieförbun
den och folkhögskolorna arbetade med under 2020 
riktades till särskilda målgrupper. I de här verksamhe
terna var deltagargrupperna mer homogena.

Könsfördelning – fler kvinnor än män
Bland folkbildningens deltagare är kvinnorna fler än 
männen, precis som inom andra former av vuxenut

bildning. Könsfördelningen har sett ungefär likadan ut 
under åtminstone de senaste tio åren.27 

Folkhögskolans kvinnliga deltagare är äldre och har 
längre utbildning än männen 
Under 2020 var kvinnorna flest inom folkhögskolans 
särskilda kurs och de korta kurserna:  61 procent av deltagarna i allmän kurs, grund

skolenivå   53 procent av deltagarna i allmän kurs, gymna
sienivå   68 procent av deltagarna i särskild kurs   61 procent av deltagarna i korta kurser  55 procent av deltagarna i kulturprogram. 

Under 2020 har kvinnornas andel ökat något i folk
högskolans allmänna och särskilda kurser. Sedan 2017  
har andelen kvinnor ökat med tre procentenheter i 
särskild kurs.

En jämförelse mellan kvinnor och män i folkhög
skolans långa kurser visar att kvinnorna i allmänhet är 

27 I redovisningen av könsfördelningen inom folkbildningen utgår 
Folkbildningsrådet från deltagarnas juridiska kön.

DIAGRAM 1. 
Cirkeldeltagare 2020. Andelar (procent).
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DIAGRAM 2. 
Folkhögskolans deltagare i allmän kurs 2020. Andel (procent).

DIAGRAM 3. 
Folkhögskolans deltagare i särskild kurs 2020. Andel (procent).
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något äldre och har längre utbildning, och att männen 
oftare än kvinnorna har en funktionsnedsättning. I all
män kurs är det samtidigt en större andel av kvinnor
na än av männen som studerar på grundskolenivå. 

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 6a. Deltagare fördelade efter juridiskt kön i allmän och 
särskild kurs 2020. Andel (procent). 

Kvinnliga cirkeldeltagare är äldre och har oftare än 
männen en funktionsnedsättning 
Kvinnorna var i majoritet inom studieförbundens 
samtliga verksamhetsformer 2020:  62 procent av deltagarna i studiecirkel  67 procent av deltagarna i annan folkbildnings

verksamhet   55 procent av deltagarna i kulturprogram. 

Under pandemiåret 2020 har kvinnornas andel ökat 
med två procentenheter i studieförbundens annan 
folkbildningsverksamhet. En jämförelse mellan kvin
nor och män i studieförbundens studiecirklar visar att 
kvinnorna i allmänhet är äldre, oftare än männen är 
födda i Sverige, och oftare har en funktionsnedsättning. 

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 6a. Cirkeldeltagare fördelade efter juridiskt kön 2020. Andel 
(procent). 

Alla åldrar – olika åldersfördelning
Folkbildningen når deltagare i olika åldrar, från 6 år och 
upp till mycket hög ålder. I den reguljära verksamheten 
är medelåldern högst bland cirkeldeltagarna och lägst 
bland deltagarna i allmän kurs, gymnasienivå. 

Folkhögskolans äldre deltagare är oftare kvinnor och 
relativt få har en funktionsnedsättning 
Deltagarna var yngre i allmän kurs än i särskild kurs 
2020, och allra yngst var deltagarna som läste på gym
nasienivå:   Allmän kurs, grundskolenivå: medelålder 34 år, 

33 procent yngre än 25 år  Allmän kurs, gymnasienivå: medelålder 27 år, 59 
procent yngre än 25 år  Särskild kurs: medelålder 38 år, 28 procent yng
re än 25 år 

Sedan 2016 har medelåldern höjts något både i allmän 
och särskild kurs.

En jämförelse mellan olika åldersgrupper i folkhög
skolans långa kurser visar att kvinnorna är relativt sett 
fler och deltagarna med en funktionsnedsättning färre 
ju äldre deltagare är. I allmän kurs är de utrikes födda 

deltagarna i majoritet i åldrarna 25–64 år, medan de 
inrikes födda deltagarna är i majoritet bland de yngre. I 
särskild kurs är de inrikes födda deltagarna i majoritet i 
alla åldersgrupper.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 6e. Deltagare i allmän kurs i olika åldersgrupper 2020. Andel 
(procent). 
Tabell F 6f. Deltagare i särskild kurs i olika åldersgrupper 2020. Andel 
(procent).

De äldsta cirkeldeltagarna är ofta kvinnor, födda i 
Sverige och har kort utbildning 
Bland cirkeldeltagarna dominerar de medelålders och 
äldre deltagarna och åldersfördelningen har sett unge
fär likadan ut sedan minst 2018:  <25 år: 13 procent  25–64 år: 49 procent  >64 år: 38 procent   medelålder: 52 år

En jämförelse mellan olika åldersgrupper i studieför
bundens cirklar visar att de äldsta deltagarna oftare än 
de yngre är kvinnor, födda i Sverige och har relativt kort 
formell utbildning.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 6d. Cirkeldeltagare i olika åldersgrupper 2020. Andel (procent).

Allt fler födda i andra länder
Under senare år har andelen utrikes födda deltagare ökat 
inom folkbildningen. Särskilt tydlig är ökningen inom 
folkhögskolans allmänna kurs på grundskolenivå. 

Folkhögskolans utrikes födda deltagare är äldre och få 
har en funktionsnedsättning
Andelen utrikes födda deltagare i folkhögskolans långa 
kurser varierar stort:  Allmän kurs, grundskolenivå: 86 procent  Allmän kurs, gymnasienivå: 32 procent  Särskild kurs: 17 procent 

En generell förklaring till varför andelen utrikes födda 
deltagare har vuxit, som gavs vid Folkbildningsrådets 
fokusgruppsintervjuer med folkhögskolans rektorer 
2019, var att allt fler folkhögskolor startar allmän kurs 
på grundskolenivå, bland annat inom ramen för utbygg
naden av folkhögskolan 2013–2018, och att dessa kurser 
framför allt möter behoven bland nyanlända vuxna.28

28 Folkbildningsrådet genomförde i november 2019 fokusgrupps-
intervjuer med rektorer vid 18 folkhögskolor för att undersöka 
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En jämförelse mellan inrikes och utrikes födda 
deltagare i allmän kurs visar att andelarna äldre och 
kvinnor är större bland dem som är utrikes födda. 
Vidare är andelen utrikes födda deltagare som har 
eftergymnasial utbildning större än bland de inrikes 
födda, samtidigt som det är det en betydligt större 
andel bland de utrikes födda deltagarna som studerar 
på grundskolenivå  53 procent jämfört med 8 procent 
bland de inrikes födda. Jämförelsevis få av de som är 
födda i andra länder har en funktionsnedsättning.

Jämförelsen mellan inrikes och utrikes födda del
tagare i särskild kurs liknar den i allmän kurs när det 
gäller ålder, utbildningsbakgrund och eventuella funk
tionsnedsättningar. En skillnad är att i särskild kurs 
är jämförelsevis många av de utrikes födda deltagarna 
män, även om andelen utrikes födda kvinnor har ökat 
jämfört med 2019.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 6b. Inrikes och utrikes födda deltagare i allmän och särskild 
kurs 2020. Andel (procent).

Utrikes födda cirkeldeltagare är yngre och har kor-
tare utbildning
Bland 2020 års cirkeldeltagare är andelen som är ut
rikes födda 21 procent. Det är samma andel som 2018.

En jämförelse mellan inrikes och utrikes födda 
cirkeldeltagare visar att medelåldern är lägre bland 
dem som är födda utanför Sverige, att andelen män är 
större – även om kvinnorna är i majoritet även bland 
de utrikes födda deltagarna  och att de i allmänhet 
har kortare utbildning än deltagare som är födda i 
Sverige. Andelen som har grundskola eller motsva
rande som högsta formella utbildning är dubbelt så 
stor bland de utrikes födda deltagarna jämfört med de 
inrikes födda – 29 procent jämfört med 15 procent.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 6b. Inrikes och utrikes födda cirkeldeltagare 2020. Andel 
(procent). 

Jämförelsevis många har en funktions-
nedsättning
Folkhögskolan samlar många deltagare med funk
tionsnedsättning, framför allt inom de allmänna kur
serna, där andelen dessutom ökat tydligt under den 
senaste tioårsperioden. 

hur de senaste årens utbyggnad av folkhögskolan har påverkat 
verksamheten (se fotnot 25). 

Folkhögskolans deltagare med funktions- 
nedsättning är unga och födda i Sverige
Inom folkhögskolan fanns många deltagare med  
funktionsnedsättning under 2020:29

  Allmän kurs, grundskolenivå: 21 procent  Allmän kurs, gymnasienivå: 41 procent30

  Särskild kurs: 13 procent.31

Jämfört med 2018 har antalet deltagare med funk
tionsnedsättning ökat i både allmän och särskild kurs, 
med mellan 2 och 5 procentenheter. Framför allt är 
det deltagarna med neuropsykiatriska funktions
nedsättningar som blivit fler, både inom allmän och 
särskild kurs. Inom allmän kurs utgör de här deltagar
na 42 procent av alla deltagare med funktionsnedsätt
ning under 2020, och inom särskild kurs 27 procent av 
samtliga deltagare med funktions nedsättning.

Bland deltagarna med funktionsnedsättning i 
folkhögskolans långa kurser är jämförelsevis många 
födda i Sverige – framför allt i allmän kurs – och även 
andelen deltagare som är 24 år eller yngre än större 
än bland övriga deltagare. Gruppen deltagare som har 
högst grundskola/motsvarande som högsta utbildning 
är större bland deltagarna med funktionsnedsättning 
än bland övriga, samtidigt som relativt få av dem stu
derar på grundskolenivå.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 6g. Deltagare i allmän kurs och särskild kurs med 
funktionsnedsättning 2020. Jämförelse med övriga deltagare. Andel 
(procent).

Förstärkningsbidrag och språkschablon
Under 2020 avsatte Folkbildningsrådet cirka 7 pro
cent av statsbidraget till folkhögskolan i ett förstärk
ningsbidrag för extra lärarinsatser till vissa deltagare 
med funktionsnedsättning. Dessutom avsattes 3 pro
cent i ett så kallat språkligt stöd för extra lärarinsat
ser till deltagare med brister i svenska språket. Totalt 
uppgick dessa medel till drygt 236,7 miljoner kronor. 

29 Från och med 2018 har metoden för insamling av uppgifter om 
funktionsnedsättning förändrats. Uppgifterna hämtas numera ur 
folkhögskolornas deltagarstatistik (individbaserad) och redovisas 
per helår i stället för per termin. Detta har lett till att siffrorna för 
andelen deltagare med funktionsnedsättning inom allmän och 
särskild kurs är lägre 2018–2020 jämfört med tidigare år. Någon 
faktisk förändring av deltagarsammansättningen har inte ägt rum.

30 Vid 118 av folkhögskolorna hade mer än 25 procent av deltagar-
na i allmän kurs en funktionedsättning.

31 Vid 30 av folkhögskolorna hade mer än 25 procent av deltagar-
na i särskild kurs en funktionedsättning.
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Folkbildningsrådet genomförde 2017 en uppfölj
ning av förstärkningsbidraget. Uppföljningen visar att 
medlen i första hand används till stöd för deltagare 
med neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsätt
ning, eller med dyslexi. Skolorna beskriver den extra 
resursen som mycket betydelsefull även om den i 
allmänhet ger dålig kostnadstäckning – samtidigt som 
behoven ökar. Flera av folkhögskolorna påpekade att 
även antalet deltagare som har fler än en funktions
nedsättning har ökat. 

Folkhögskolan som stödjande miljö
Folkhögskolan är på många sätt en välfungerande 
utbildningsform för deltagare med funktionsnedsätt
ning. Detta visas bland annat i rapporter från Speci
alpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. I rapporten 
Villkor för utbildning framhåller SPSM att det inom 
folkhögskolan finns många olika pedagogiska alter
nativ i undervisningen vilket ökar likvärdigheten och 
tillgängligheten för deltagare med funktionsnedsätt
ning. Även lärarnas kunnighet och möjligheten för 
deltagarna att bo på internat beskrivs som styrkor. 
Samtidigt menar SPSM att tillgången till teknisk 
utrustning som stöd för de här deltagarnas studier är 
bristfällig på vissa håll.32

Liknande resultat presenteras i forskningrappor
terna Utbildning som stödjande miljö för deltagare med 
högfungerande autism och Folkhögskolan som inklude-
rande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Här beskriver deltagare, lärare och 
rektorer hur tydliga strukturer och folkhögskolans 
individcentrerade och holistiska grundsyn – förståel
sen för individens hela sammanhang – är avgörande 
för att deltagarna ska trivas och kunna genomföra sina 
studier. 

Samtidigt varnar forskarna för institutionalisering. 
De möter deltagare som är oroliga för att lämna den 
omhändertagande och förutsägbara miljö som folk
högskolan är och som därför blir kvar i många år och 
möjligen inte förbereds tillräckligt för arbetslivet och 
fortsatt utbildning. 

Cirkeldeltagare med funktionsnedsättning
Av studieförbundens cirkeldeltagare hade ca 4 pro
cent någon form av funktionsnedsättning 2020. Detta 

32 Se även rapporten Olika tillsammans. En kartläggning av 
folkhögskolors lärmiljö för deltagare med funktionsnedsättning 
(2014). Här talar forskarna om folkhögskolan som ”en sista 
utpost” för de studerandegrupper, i detta fall deltagare med 
funktionsnedsättning, som inte fått sina studiebehov tillgodo-
sedda i andra utbildningsformer. 

är en minskning från 7 procent 2018.33 34 Det mesta av 
den verksamhet som deltagare med funktionsnedsätt
ning deltar i genomförs i samverkan med folkrörelser 
som är inriktade på rättighetsfrågor för personer med 
funktionsnedsättningar, eller som uppsökande verk
samhet i studieförbundens egen regi.35

Från statsbidraget till studieförbunden avsattes 8 
procent, motsvarande cirka 142,4 miljoner kronor, till 
ett tillgänglighetsbidrag för personer med funktions
nedsättning och i behov av särskilt stöd.

Folkbildningen som mötesplats
Olika deltagare i olika studiecirklar
Könsfördelningen, andelen utrikes födda deltagare, 
deltagarnas utbildningsbakgrund och ålder, samt 
andelen deltagare med funktionsnedsättning varierar 
mellan studieförbunden. 

I många studiecirklar blandas deltagare med olika 
erfarenheter och förutsättningar. På andra håll sker en 
uppdelning och resultatet blir mer homogena grup
per. I första hand sker då en uppdelning efter kön och 
födelseland:  Under 2020 var 52 procent av cirklarna i princip 

enkönade. I dessa fanns antingen högst 10 pro
cent kvinnliga deltagare (29 procent av cirklar
na) eller högst 10 procent manliga deltagare (23 
procent av cirklarna).  I 72 procent av cirklarna möttes knappast 
utrikes och inrikes födda deltagare. I dessa 
fanns antingen högst 10 procent inrikes födda 
deltagare (15 procent av cirklarna) eller högst 10 
procent utrikes födda deltagare (57 procent av 
cirklarna).

33 Uppgiften om deltagare med funktionsnedsättning bygger 
på grupprapporterade uppgifter där deltagare registreras 
enligt majoritetsprincipen, dvs. alla deltagare placeras i 
samma kategori om majoriteten av deltagarna finns i denna 
kategori.

34 Under 2020 rapporterade de två största studieförbunden sam-
mantaget 80 procent av alla cirkeldeltagare med funktionsned-
sättning. Övriga studieförbunds andelar av alla cirkeldeltagare 
med funktionsnedsättning uppgick till mellan 0 och 5 procent.

35 Vid Folkbildningsrådets uppföljningsbesök menar studie-
förbunden att det sker mer verksamhet med deltagare med 
funktionsnedsättning än vad som framgår av statistiken. 
Flera av studieförbunden bedriver även projektverksamhet 
och uppdragsverksamhet, som inte redovisas som statsbi-
dragsberättigad folkbildning, för den här deltagargruppen.
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  I 19 procent av cirklarna hade nästan alla delta
gare – 91–100 procent – liknande utbildnings
bakgrund.36

  I 36 procent av cirklarna hörde nästan alla 
deltagare – 91–100 procent – till samma ålders
grupp.37

Det finns olika förklaringar till den uppdelning som 
sker. Rapporten Folk utanför folkbildningen visar 
till exempel att sambanden mellan föreningsaktivi
tet och cirkeldeltagande är starka, och lyfter frågan 
om hur studiecirklarna fungerar som mötesplatser: 
Människor som är aktiva inom föreningslivet har sökt 
sig dit utifrån sina behov och intressen. I föreningarna 
finner man likasinnade. När studieförbunden hämtar 
sina deltagare inom föreningslivet kan detta innebä
ra att man i första hand stärker den gemenskap som 
redan finns bland föreningarnas medlemmar, och i 
mindre utsträckning bidrar till nya möten.

Deltagarsammansättningen har också att göra med 
cirkelns ämne:  Vanligaste ämnesval bland kvinnor var 2020 

husdjursskötsel, övrigt konsthantverk och 
körsång, medan männens vanligaste val var im-
provisatorisk musik, annan utbildning i religion 
och sång och musik i grupp.  Vanligaste ämnesval bland inrikes födda delta
gare var improvisatorisk musik, husdjursskötsel 
och körsång, medan de utrikes födda deltagar
nas vanligaste val var annan utbildning i religion, 
svenska som främmande språk och samhälls- och 
beteendevetenskap.  Vanligaste ämnesval bland deltagare med efter
gymnasial utbildning var improvisatorisk musik, 
körsång och husdjursskötsel, medan deltagare 
med högst grundskola/motsvarande oftast valde 
annan utbildning i religion, övrigt konsthantverk 
och friskvård.  Vanligaste ämnesval bland deltagare som var 65 
år och äldre var övrigt konsthantverk, friskvård 
och körsång, medan deltagare i åldern 20–24 år 
oftast valde improvisatorisk musik, annan utbild-
ning i religion och teater och dramatik.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 5b. Cirkeldeltagare inom ämnesområdet Konst, musik och 
media 2020. Jämförelse med övriga ämnesområden. Andel (procent).

36 Utbildningskategorierna är: högst grundskola; gymnasium 
kortare än tre år; treårigt gymnasium; eftergymnasiala studier.

37 Ålderskategorierna är: 17 år och yngre; 18–19 år; 20–24 år; 
25–44 år; 45–64 år; 65 år och äldre.

Tabell S 5c. Cirkeldeltagare inom ämnesområdet Humaniora 2020. 
Jämförelse med övriga ämnesområden. Andel (procent).
Tabell S 5d. Vanligaste ämnesval i studiecirkel inom olika 
deltagargrupper 2020. Andel av grupp (procent).
Tabell S 7. Kategorier av cirkeldeltagare vid olika studieförbund 2020. 
Största och minsta andel samt median (procent).

Studieförbundens cirkeldeltagare på distans
Under 2020 ställde studieförbunden om delar av sin 
verksamhet till distans – 9 procent av studiecirklarna 
respektive arrangemangen inom annan folkbildnings
verksamhet, och 10 procent av kulturprogrammen.38 
Det innebar en kraftig ökning, från någon enstaka 
procent under tidigare år.39

Deltagarna i distanscirklar skiljde sig på flera sätt 
från dem som deltog i cirklar med fysiska samman
komster. Andelen män och utrikes födda var större 
bland dem som deltog på distans. Distans deltagarna 
hade i genomsnitt även längre utbildning än andra 
och medelåldern var lägre. Framför allt var andelen 
deltagare som var 65 år eller äldre mindre på distans 
(12 procent) jämfört med cirklar med fysiska samman
komster (40 procent). Även andelen cirkeldeltagare 
med funktionsnedsättning var mindre på distans – 1 
procent – jämfört med övrig verksamhet – 5 procent.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 4b. Studieförbundens deltagare och arrangemang på distans 
2018–2020. Jämförelser med övriga deltagare och arrangemang. 
Antal (N) och andel (procent).
Tabell S 4c. Deltagare i studiecirkel och annan 
folkbildningsverksamhet som läser på distans 2020. Jämförelse med 
deltagare som ej läser på distans eller har deltagit i båda typerna av 
verksamhet. Andel (procent).

Olika deltagare i olika folkhögskolekurser
Folkhögskolorna fungerar på många sätt som 
smältdeglar som samlar deltagare med olika 

38 Respektive studieförbunds andel rapporterade distanstimmar 
av alla studieförbundets studietimmar/cirkel varierade mellan 
3 och 65 procent. Troligen förekommer underrapportering av 
årets distansverksamhet i flera studieförbund.

39 Enligt Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor kan studie-
cirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram 
genomföras genom fysiska sammankomster, på distans el-
ler i kombination. För att möta de förändrade förutsättningar 
som coronapandemin innebar, införde Folkbildningsrådet 
under 2020 tillfälliga bidragsvillkor som i huvudsak innebar 
att studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet dessut-
om har kunnat genomföras asynkront – alltså att deltagarna 
inte behöver delta samtidigt. 
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bakgrund, förutsättningar och erfarenheter. Det 
studiesociala samspelet mellan olika deltagare och 
de möten som skapas är viktiga delar i folkhög
skolans pedagogik. 

Både homogena och blandade deltagargrupper i 
folkhögskolans långa kurser
Samtidigt sker en uppdelning mellan olika deltagar
grupper på olika folkhögskolor, i kurser med olika 
ämnesinriktning och mellan olika kurstyper. Enskilda 
kurser samlar ibland deltagargrupper som är homoge
na i olika avseenden. 

Inom de behörighetsgivande allmänna kurserna var 
det 2020 i första hand deltagarnas födelseland som 
slog igenom:  I 42 procent av de allmänna kurserna möttes 

knappast inrikes och utrikes födda deltagare. I 
dessa kurser fanns antingen högst 10 procent 
utrikes födda deltagare (13 procent av kurser
na) eller högst 10 procent inrikes födda deltaga
re (29 procent av kurserna).  11 procent av de allmänna kurserna var i 
princip enkönade. I dessa fanns antingen 
högst 10 procent kvinnor (3 procent av kur
serna) eller högst 10 procent män (8 procent 
av kurserna).  I 10 procent av de allmänna kurserna hade näs
tan alla deltagare – 91–100 procent – liknande 
utbildningsbakgrund (högst grundskola/mot
svarande).  I 4 procent av de allmänna kurserna hörde 
nästan alla deltagare – 91–100 procent – hemma 
i samma åldersgrupp.

Även i de särskilda kurserna baserades den uppdel
ning som skedde mellan deltagarna oftast på födelse
land:  I 56 procent av de särskilda kurserna möttes 

knappast utrikes och inrikes födda deltagare. I 
dessa finns antingen högst 10 procent utrikes 
födda deltagare (51 procent av kurserna) eller 
högst 10 procent inrikes födda deltagare (5 pro
cent av kurserna).  20 procent av de särskilda kurserna var i princip 
enkönade. I dessa fanns antingen högst 10 pro
cent kvinnor (2 procent av kurserna) eller högst 
10 procent män (18 procent).  I 8 procent av de särskilda kurserna hörde 
nästan alla deltagare – 91–100 procent – hemma 
i samma åldersgrupp.  I 3 procent av de särskilda kurserna hade nästan 
alla deltagare – 91–100 procent – liknande ut
bildningsbakgrund. 

Även olika kursinriktningar attraherar olika del
tagargrupper. I folkhögskolans eftergymnasiala 
yrkesutbildningar deltog till exempel förhållande
vis många män, utrikes födda deltagare, deltagare 
i yrkesverksam ålder (25–44 år), och framför allt 
många deltagare med funktionsnedsättning, jäm
fört med övriga inriktningar inom särskild kurs.

I de särskilda kurserna med estetisk inriktning 
deltog förhållandevis få utrikes födda deltagare, 
och många i åldersgruppen 20–24 år, jämfört med 
inom övriga kursinriktningar. Variationen mellan 
olika estetiska kurser var stor, med exempelvis en 
stor andel män i musikkurserna och jämförelsevis 
hög medelålder i kurser inriktade mot slöjd och 
konsthantverk.

SE TABELLBILAGA:
Tabell F 5b. Deltagare i särskild kurs med estetisk inriktning 
2020. Jämförelse med övriga kursinriktningar. Andel (procent).
Tabell F 5c. Deltagare i särskild kurs med yrkesinriktning 2020. 
Jämförelse med övriga kursinriktningar. Antal (N) och andel 
(procent). 
Tabell F 7. Kategorier av deltagare i allmän och särskild kurs vid 
olika folkhögskolor 2020. Minsta och största andel samt median 
(procent).

Folkhögskolans deltagare på filial
Många av landets folkhögskolor erbjuder kurser 
både vid en ”huvudskola” och vid en eller flera fili
aler i samma eller i annan kommun. Det rör sig för 
det mesta om folkhögskolor som finns på landsbyg
den som öppnar filial i en stad eller annan tätort. 

Under 2020 studerade 16 procent av deltagarna 
i allmän kurs vid filial i annan kommun än huvud
skolan och 84 procent vid huvudskola. Motsvaran
de andelar för särskild kurs var 14 respektive 86 
procent.40 Det är ungefär samma andelar som åren 
innan.

I allmän kurs såg deltagargrupperna olika ut vid 
filialerna respektive huvudskolan. Vid filialerna 
studerade förhållandevis många kvinnor, många 
utrikes födda deltagare och många med eftergym
nasial utbildning, jämfört med deltagarna i allmän 
kurs vid en huvudskola. Medelåldern var högre 
än bland huvudskolornas deltagare och relativt 
många av filialernas deltagare studerade på grund
skolenivå. 

40 Folkbildningsrådets årliga statistik över folkhögskolans filialer 
omfattar sedan 2018 filialer/kurser i andra kommuner än den 
kommun där huvudskolan är placerad. Före 2018 finns inte 
uppgifter om kurskommun.
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I särskild kurs var skillnaderna mellan deltagare 
vid filial respektive huvudskola små.41

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 4a. Deltagare i allmän och särskild kurs vid filial 2020. 
Jämförelse med deltagare vid huvudskola. Andel (procent). 

Folkhögskolans deltagare på distans
Ungefär 55 procent av deltagarna i allmän kurs och 
64 procent av deltagarna i särskild kurs studerade på 
distans 2020. Det är en kraftig ökning i båda kursfor
merna jämfört med året innan – med 50 procenten
heter inom allmän kurs och 27 procentenheter inom 
särskild kurs. Ökningen beror på att folkhögskolorna 
framför allt under vårterminen, som en konsekvens 
av coronapandemin, ställde om många av sina långa 
kurser till distansundervisning. Antalet folkhögskolor 
som erbjöd distanskurser inför 2020 var 136, vilket var 
en skola mindre än 2019.42 I och med pandemin ställde 
fler skolor om till distans senare under året.

Ökningen av antalet distansstuderande är en del av 
en trend som märkts framför allt inom särskild kurs 
under senare år, med en växande andel kurser och del
tagare på distans. 

Bland deltagarna som läste långa kurser på distans 
var jämförelsevis många inrikes födda och i yrkesverk
sam ålder. Relativt få hade en funktionsnedsättning. I 
särskild kurs var utbildningsnivån tydligt högre bland 
dem som läste på distans, och av deltagarna i allmän 
kurs som läste på distans var det många som studera
de på gymnasienivå.43 

41 Folkbildningsrådet genomförde hösten 2020 en enkätunder-
sökning som handlade om folkhögskolornas filialer och utloka-
liserade verksamheter. Undersökningen avsåg filialer i samtliga 
kommuner och genomfördes för att skapa en totalbild över an-
talet filialer i landet, som ett komplement till Folkbildningsrådets 
årliga insamling av verksamhetsstatistik, som bara avser filialer 
i andra kommuner än huvudskolan. Undersökningen visade att 
de vanligaste kurskombinationerna på filialerna är allmän kurs 
tillsammans med studiemotiverande folkhögskolekurs, svenska 
från dag ett, etableringskurs, respektive med särskild kurs. 
Vid lite drygt 60 procent av filialerna erbjuds bara en kurstyp, 
oftast särskild kurs.

42 För att möta de förändrade förutsättningar som corona-
pandemin innebar, införde Folkbildningsrådet under 2020 
tillfälliga bidragsvillkor som innebar att såväl ordinarie 
kursverksamhet som de särskilda insatserna kunde bedri-
vas på distans.

43 Uppgifterna om deltagarna avser deltagare som sökt och an-
tagits sig till planerade distanskurser, alltså inte sådana kurser 
som ställdes om till distans på grund av pandemin.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 4c. Deltagare i allmän och särskild kurs som läser på 
planerad distans 2020. Jämförelse med deltagare som ej läser på 
distans samt på kurs som ställts om till distans på grund av pandemin. 
Andel (procent).
Tabell F 4d. Deltagare i allmän och särskild kurs som läser på 
planerad distans, på kurs som ställts om till distans på grund av 
pandemin eller ej på distans 2018–2020. Andel (procent).
Tabell F 4e. Helårsplatser i allmän och särskild kurs; planerad distans, 
kurs som ställts om till distans på grund av pandemin respektive ej 
distans 2018–2020. Antal (N) och andel (procent).

Folkhögskolans deltagare på internat
95 av folkhögskolorna erbjöd internatplatser för  
deltagare i allmän och särskild kurs 2020 – sex  
skolor färre än 2019. De flesta av dessa internatskolor 
finns på landsbygden. 

Totalt sett i landet bodde ungefär 7 procent av 
deltagarna i allmän kurs på internat, jämfört med  
11 procent av deltagarna i särskild kurs. 

Under 2020 höll många folkhögskolor sina inter
nat öppna under vår och höstterminerna, med störst 
nedstängningar i början på vårterminen, även om 
själva undervisningen till stora delar bedrevs på dis
tans. Därför var andelen internatdeltagare i princip 
densamma som under 2019.

Bland de deltagare i allmän och särskild kurs 
som bodde på internat 2020 var förhållandevis 
många män, inrikes födda och i åldern 18–24 år, 
jämfört med övriga deltagare i allmän och särskild 
kurs. Få var äldre än 45 år. Inom allmän kurs var 
det betydligt fler av deltagarna på internat som 
läste på gymnasienivå jämfört med övriga deltaga
re i allmän kurs.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 4b. Deltagare i allmän och särskild kurs som bor på internat 
2020. Jämförelse med övriga deltagare. Andel (procent).

Folkbildning i hela Sverige
Folkhögskolan i drygt hälften av landets 
kommuner
De 155 folkhögskolorna erbjöd långa folkhögskolekur
ser i 151 av landets kommuner hösten 2020. Ungefär så 
har det sett ut de senaste tre åren, efter en ökning från 
140 kommuner 2017.

Folkhögskolan flyttar till stan
Under senare år har folkhögskolans deltagare i allmän 
och särskild kurs blivit fler framför allt i landets så 
kallade större städer, men även i Stockholm, Göteborg 
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FOLKHÖGSKOLOR

FILIALER

STOCKHOLM 
• 21 folkhögskolor (Inklusive 

Botkyrka, Ekerö, Haninge, 
Järfälla, Värmdö och Österåker.)

• Ca 25 filialer

MALMÖ
• 5 folkhögskolor
• Ca 10 filialer

GÖTEBORG
• 8 folkhögskolor
• Ca 30 filialer 

DIAGRAM 4. 
Folkhögskolor och filialer. Spridning i landet 2020.
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och Malmö.44 I Stockholm var det 24 folkhögskolor 
som erbjöd långa kurser under 2020, i Göteborg 15 
folkhögskolor och i Malmö 12. 

Den här utvecklingen har lett till att 69 procent av 
deltagarna i allmän kurs och 62 procent av deltagarna 
i särskild kurs återfanns i storstäder, större städer eller 
i omgivande pendlingskommuner under 2020. 

Sedan 2016 har andelen deltagare i allmän kurs 
ökat med 35 procent i storstäderna och 13 procent i 
landets större städer, och i särskild kurs med 44 pro
cent i storstäderna och 25 procent i de större städerna. 
De nya platser som folkhögskolan tillförts 2013–2018 
ser ut att ha skyndat på ökningen. Många av de nya 
platserna har tillkommit i och omkring landets stor
städer och större städer.

Filialer bidrar till geografisk spridning
Av de 154 folkhögskolor som svarade på Folkbild
ningsrådets enkät om filialer och utlokaliserade 
verksamheter hösten 2020, angav 86 att de erbjöd kur
sverksamhet på andra håll än vid huvudskolan under 
året. Totalt 178 filialer rapporterades, dvs. fler än det 
totala antalet folkhögskolor i landet.45 57 av filialerna 
– nästan en tredjedel – har tillkommit under perioden 
2018–2020. Cirka 65 av filialerna finns i storstadsom
rådena, och de flesta andra i eller omkring de större 
och medelstora städerna.

Ofta har folkhögskolorna angett flera skäl till att 
starta filialer. Det vanligaste motivet är att komma 
nära specifika målgrupper. Områdesanknutna skäl 
kan vara att det finns speciella behov i området eller 
att kurserna är knutna till ett specifikt områdesarbe
te. Det kan även handla om att det finns lokaler, eller 
verksamheter som anknyter till filialens utbildning. 
Ekonomi är ett skäl som angetts i liten omfattning.

44 Kommungruppsindelning 2017 (Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL):

 – storstad: kommun med minst 200 000 invånare varav minst 
200 000 invånare i den största tätorten

 – större stad: kommun med minst 50 000 invånare varav minst 
40 000 invånare i den största tätorten

 – mindre stad/tätort: kommuner med minst 15 000 men mindre 
än 40 000 invånare i den största tätorten

 – landsbygdskommun: kommun med mindre än 15 000 invånare 
i den största tätorten och lågt pendlingsmönster 

 – landsbygdskommun med besöksnäring: landsbygdskommun 
med minst två kriterier för besöksnäring

 – pendlingskommun: kommun där en relativt stor andel av be-
folkningen pendlar i sitt arbete till storstad/större stad/mindre 
stad/tätort eller till storstadsnära kommun.

45 Se fotnot 41.

Folkhögskolans deltagare i olika kommuntyper
I relation till kommunernas invånarantal är ande
len deltagare i allmän och särskild kurs störst på 
landsbygden, i mindre städer och tätorter samt i de 
kommuner som omger dessa. 

Folkhögskolans deltagargrupper har olika sam
mansättning i olika typer av kommuner, bland annat 
eftersom folkhögskolornas utbud inte ser likadant 
ut överallt, samtidigt som befolkningens behov och 
efterfrågan varierar:  Jämförelsevis många kvinnor, utrikes födda 

deltagare och medelålders deltagare (25–44 
år) söker sig till storstädernas allmänna 
kurser, och jämförelsevis få deltagare har en 
funktionsnedsättning.  I och omkring de större städerna är medel
åldern i allmän kurs lägre än på andra håll 
och jämfört med i storstäderna är fler av del
tagarna födda i Sverige och fler har relativt 
kort utbildning.   På landsbygden studerar jämförelsevis 
många män och utrikes födda deltagare, 
med relativt kort utbildning, på allmän kurs. 

Särskild kurs når jämförelsevis många utrikes 
födda och yngre deltagare i och omkring storstä
derna och de större städerna. Här finns också den 
största andelen med treårig gymnasieutbildning 
På landsbygden är andelen kvinnor och inrikes 
födda deltagare något större, och medelåldern är 
högre.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 3a. Deltagare i allmän kurs i olika kommungrupper 2020. 
Andel (procent).
Tabell F 3b. Deltagare i särskild kurs i olika kommungrupper 2020. 
Andel (procent).
Tabell F 3c. Deltagare i allmän och särskild kurs i relation till 
befolkningen i olika kommungrupper 2020. Antal (N) och andel 
(procent).

Studieförbunden i alla kommuner
Studieförbunden anordnar studiecirklar i hela lan
det, i samtliga 290 kommuner:   Fyra studieförbund finns i 250 eller fler kom

muner.  Övriga sex studieförbund finns i 
228/199/183/141/133/73 kommuner vardera.

På många håll är utbudet omfattande. I 81 kommu
ner finns nästan alla studieförbund representerade. 
Här erbjöd 9 eller 10 av studieförbunden studiecirk
lar under 2020. 
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DIAGRAM 5. 
Andel (procent) av befolkningen som deltog i studiecirkel 2020.
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De förändrade förutsättningarna i och med corona
pandemin 2020 har dock inneburit att studieförbun
dens verksamheter har minskat i geografisk spridning. 
Alla studieförbunden erbjuder studiecirklar i färre 
kommuner 2020 jämfört med 2019, en minskning med 
mellan 1 och 26 kommuner per studieförbund. 

Studieförbunden stora i storstäderna och på lands-
bygden
Under 2020 fanns 70 procent av studieförbundens 
cirkeldeltagare i landets storstäder och större städer 
med tillhörande pendlingskommuner. Det är samma 
andel som 2018. 

Flest deltagare i relation till kommunernas invåna
rantal samlar studieförbunden på landsbygden och i 
och omkring landets små städer/tätorter. Minst antal 
deltagare i relation till befolkningen finns i de pend
lingskommuner som omger storstäderna. 

Studieförbunden når delvis olika deltagargrup
per i olika kommuntyper: I storstäderna och de 
större städerna är fler av cirkeldeltagarna utrikes 
födda, andelen män är något större och deltagarna 
är yngre än på andra håll. Framför allt är andelen 
deltagare som är 65 år eller äldre liten. Här har 
deltagarna i allmänhet längre utbildning än i andra 
kommuner. 

På landsbygden och i de mindre städerna är med
elåldern relativt hög och deltagarna som är födda i 
Sverige eller har en funktionsnedsättning är jämförel
sevis många. Relativt många av deltagarna har också 
kort utbildning.

Två grupper som oftare än andra tycks stå utan
för studieförbundens verksamheter är män i de tre 
storstädernas förorter, respektive ålderspensionärer i 
storstad, större städer och förorter.46

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 3a. Cirkeldeltagare i olika kommungrupper 2020. Andel 
(procent).
Tabell S 3b. Deltagare i annan folkbildningsverksamhet i olika 
kommungrupper 2020. Andel (procent).
Tabell S 3c. Cirkeldeltagare i relation till befolkningen i olika 
kommungrupper 2020. Antal (N) och andel (procent).

Studieförbunden starka i kommuner med svaga 
socioekonomiska förutsättningar
Rapporten Cirkeldeltagares vägar till arbetsmark-
naden visar att andelen cirkeldeltagare i relation till 

46 Avser både cirkeldeltagare och deltagare i annan folkbild-
ningsverksamhet. Uppgifterna är hämtade från rapporten Folk 
utanför folkbildningen och avser 2015.

befolkningen minskade i 270 av 290 kommuner under 
perioden 2005–2015.47 48

I rapporten visar författarna att både andelen 
cirkeldeltagare och andelen deltagare i kulturpro
gram i relation till befolkningen är större i små 
kommuner än i större, och i kommuner där befolk
ningen minskat under perioden 2005–2015 jämfört 
med kommuner med stabil eller växande befolkning. 
Andelen deltagare är dessutom större i kommuner 
där utbildningsnivåerna och lönenivåerna är relativt 
låga, där det finns sämre tillgång till formell utbild
ning – gymnasieutbildning, högre utbildning – och 
där avgångsbetygen från grundskolans årskurs 9 är 
relativt låga.

De kommuner där det finns en högre andel del
tagare i studiecirklar och kulturprogram i relation 
till befolkningen är också kommuner som tog emot 
många flyktingar under 2015.

Cirkeldeltagare även i nollkommunerna
Under 2020 var det 28 kommuner som inte budgete
rade för något generellt bidrag alls till studieförbun
den, så kallade nollkommuner. Det är fyra kommuner 
fler än 2019 och sex fler än 2018. 

Men det betydde inte att invånarna i de här 
kommunerna stod utan folkbildning. Nästan 12 000 
av deras invånare deltog i studiecirklar i andra 
kommuner än den egna, och drygt 11 000 deltog i 
studiecirklar som studieförbunden erbjöd utan kom
munalt bidrag i nollkommunerna. Andelen invånare 
i nollkommunerna som deltog i studiecirkel (i den 
egna eller i andra kommuner) uppgick på så sätt till 
3 procent – jämfört med 5 procent i genomsnitt för 
landet.

Folkbildningen på plats i marginaliserade stads-
delar
Numera återfinns 60–70 procent av folkbildningens 
deltagare i eller i anslutning till landets storstäder 
och större städer. Städernas utmaningar har alltmer 
blivit folkbildningens angelägenhet. 

47 Uppgifterna avser deltagare, inte unika personer. 
48 Parallellt med denna utveckling ökade antalet deltagare i 

studiecirklar inriktade mot den så kallade målgrupp 10 – utrikes 
födda deltagare –i 213 kommuner. Det skedde alltså en tydlig 
förskjutning mot en större andel utrikes födda cirkeldeltagare i 
en majoritet av landets kommuner. Mest markerad var ökning-
en i de kommuner som redan 2005 hade många utrikes födda 
bland sina cirkeldeltagare.
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I utvärderingen Folkbildning i marginaliserade  
stadsdelar analyseras folkbildningens arbete i landets 
marginaliserade stadsdelar.50

Cirkeldeltagarna i de här områdena skiljer sig 
tydligt från deltagarna i övriga landet. De är yngre 
och har kortare utbildning, och andelen utrikes födda 
och män är större. Andelen ensamstående föräldrar är 
större och medelinkomsten är relativt låg.51 

Även folkhögskolan fångar upp delvis andra delta
gargrupper. En grov jämförelse visar att i folkhögsko
lornas allmänna kurser i de marginaliserade stadsde
larna är andelarna kvinnor, utrikes födda, medelålders 

49 Källa: enkätundersökning till kommuner och regioner. 
Uppgifterna gällande kommunernas och landstingens bidrag 
2018–2020 är budgeterade, ej utfall. Statens anslag avser 
folkbildningsanslaget.

50 De 61 marginaliserade stadsdelar som ingick i studien – förde-
lade över 27 kommuner – är desamma som i rapporten Utsatta 
områden- Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för 
polisen.

51 I rapporten Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige 
pekar MUCF på att unga i landsbygder och utsatta områden 
generellt upplever en lägre social inkludering än unga i städer.

respektive kortutbildade deltagare större än inom 
allmän kurs på andra håll.52

Folkbildningen spelar här en delvis annan roll än i 
övriga delar av landet, bland annat eftersom deltagar
na i större utsträckning studerar svenska, andra språk, 
religion och samhällsorientering.

I rapporten beskrivs hur folkbildningen kan funge
ra som en arena för människors självorganisering och 
självbestämmande. Framgångsrika studieförbund och 
folkhögskolor arbetar långsiktigt och utformar sitt 
arbete efter lokala behov och intressen.

Folkbildningen blir här en lyhörd, stödjande och 
nätverkande aktör som bistår det lokala civilsam-
hället i deras eget engagemang.

På andra håll överskuggar folkbildningen det lokala 
civilsamhällets egna initiativ. I dessa stadsdelar blir 
verksamheten mer utbudsstyrd och där ställs enligt 

52 En jämförelse har gjorts mellan deltagarna inom allmän kurs 
vid de folkhögskolor som är belägna i eller i anslutning till de 
marginaliserade stadsdelar som ingår i Folkbildningsrådets 
studie, och deltagare i allmän kurs vid övriga folkhögskolor.

DIAGRAM 6. 
Bidrag till studieförbunden från stat, kommuner och regioner 2002–2020. Prisomräknat. Miljoner kronor.49
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forskarna deltagarnas egenskaper som invandrare, ny
anlända eller ”kulturellt avvikande” mer i förgrunden, 
och målet blir ”integration”.

I områden där det lokala föreningslivet är svagt har 
folkbildningen svårare att få igång sin verksamhet, och 
får heller ingen större betydelse för det lokala fören
ingslivets organisering.

Studien visar att invånare och föreningar inte alltid 
känner till folkbildningen, vad studieförbund och folk
högskolor är och står för, men de känner till den plats 
i sitt närområde där de finner verksamhet som är re
levant. Att folkbildningen erbjuder mötesplatser som 
boende och föreningar i området kan nytta för sina 
behov, eller är aktiva på de mötesplatser som finns, är 
avgörande för studieförbundens och folkhögskolornas 
lokala förankring. 

I rapporten ”När betongen rätar sin rygg” beskri
ver författarna folkbildningen som en del av en ”ny 
folkbildningsvåg som avser att lyfta och mobilisera 
Orten”.53 Folkbildningen beskrivs som attraktiv för 
förorternas unga bland annat eftersom den vilar på en 
demokratisk värdegrund.

Folkbildningens ekonomiska förutsättningar

Studieförbundens ekonomi under coronapandemin
När pandemin blev en realitet ställde studieförbunden 
på kort tid om stora delar av verksamheten med hjälp 
av distansmetoder. Investeringar gjordes för detta, 
såväl i utrustning och programvara som kompetens
mässigt. På grund av restriktionerna kunde dock bety
dande delar av studieverksamheten inte genomföras. 
Folkbildningsrådet beslutade därför att verksamheten 
2020 inte ska utgöra underlag för kommande års bi
dragsfördelning. Dessutom tilläts asynkron verksam
het, det vill säga att cirkeldeltagarna inte behöver vara 
aktiva vid samma tidpunkter. 

Studieförbunden har kunnat behålla statsbidragen 
fullt ut, vilket gjort att nedskärningar i personal och 
lokaler har behövt göras i liten utsträckning. Kost
nader för kurslokaler och arvoderingar av ledare har 
kunnat regleras. Studieförbund med stor programförd 
verksamhet har dock drabbats genom att kostnaderna 
för fast anställda ledare och lokaler är svåra att snabbt 
reglera och därtill har deltagarintäkter uteblivit.

Studieförbundens anslag från kommuner, regioner 
och staten
En analys av den samlade offentliga finansieringen till 
studieförbunden över tid visar att det statliga bidraget 

53 Sid. 225.

har ökat proportionellt medan framför allt kommu
nernas bidrag har minskat. Av den totala offentliga 
finansieringen utgjorde statens andel 55 procent 1992. 
Denna andel har ökat till 75 procent 2020. Under sam
ma period har kommunernas andel minskat från 30 
till 13 procent och regionernas från 15 till 13 procent. 

Kultursamverkansmodellen kan ha inneburit ett 
trendbrott i bidragsgivningen. Sedan 2011–2012, när 
modellen successivt infördes i landet, har både kom
munernas och regionernas bidrag i absoluta tal hållits 
på en i princip oförändrad nivå, efter att ha sjunkit 
stadigt i 20 års tid innan.54

Folkhögskolornas ekonomi under coronapandemin
Trots pandemin kunde merparten av de långa kur
serna fortsätta 2020, under våren till största delen på 
distans. Pedagogisk personal var upptagen med under
visning. Framför allt i början på vårterminen var flera 
av internaten helt eller delvis stängda. Förutom de två 
första månaderna låg kortkursverksamheten så gott 
som helt nere, vilket medförde ekonomisk oro för de 
folkhögskolor som har stort kortkursutbud. Folkbild
ningsrådet beslutade därför dels att 2020 års verksam
het inte ska utgöra underlag för sänkning av komman
de års ingångsvärde, dels att folkhögskolor som inte 
når sitt ingångsvärde slipper återbetala statsbidrag. 

Det största ekonomiska problemet var att de intäk
ter som är förknippade med internat, kortkurser och 
annan konferensverksamhet uteblev. Intäktstappet var 
cirka 390 miljoner kronor. Trots stora inbesparingar 
och hjälpen från de statliga pandemistöden drabbades 
många folkhögskolor hårt. Folkbildningsrådet efter
lyste särskilt stöd från staten och argumenterade för 
att folkhögskolornas infrastruktur inte skulle behöva 
monteras ned, då samhällsbehovet av folkhögskolorna 
under och efter pandemin beräknas vara stort.

Folkhögskolornas anslag från landsting/regioner och 
staten
Se diagram 7 på sidan 34.

54 Kultursamverkansmodellen presenteras senare i rapporten, 
under rubriken Folkbildningen tar plats i de regionala kulturpla-
nerna.
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55 Statens anslag avser folkbildningsanslaget. Uppgifter om 
folkhögskolornas bidrag 2020 saknas på grund av förändrad 
insamlingsmetod. 

DIAGRAM 7. 
Bidrag till folkhögskolorna från stat och landsting/regioner 2002–2019. Prisomräknat. Miljoner kronor.55
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Påverkanssyftet
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FOLKBILDNINGSRÅDETS BEDÖMNING
Samhällsengagerade medborgare både 
kännetecknar och är en förutsättning för ett 
demokratiskt samhälle. Den breda förank
ringen i det civila samhället gör det möjligt 
för folkbildningen att nå ut i landet och fånga 
upp många människors engagemang. Studie
förbund och folkhögskolor bidrar därmed till 
att säkerställa allmän tillgång till information, 
och ett inkluderande, deltagarbaserat och 
representativt beslutsfattande på alla nivåer i 
samhället. 

Till det civila samhällets organisationer 
bidrar folkbildningen med stabilitet och stöd 
till utveckling. 

Folkbildningens verksamheter inkluderar 
en mångfald människor. Fortfarande finns 
dock grupper som är svagare representerade 
än andra. Studieförbund och folkhögskolor 
behöver i större utsträckning nå även personer 
som inte är föreningsaktiva eller som inte tidi
gare har deltagit i folkbildning – som går miste 
om det lärande, erfarenhetsutbyte och den 
åsiktsbildning som sker här och som hamnar 
utanför de nätverk som skapas. Utanförskap 
underminerar det demokratiska samhället. 

Folkbildningen är djupt engagerad i de 
många nyanlända som bygger upp en ny 
tillvaro i Sverige. Detta engagemang behöver 
fortsätta. Studieförbund och folkhögskolor 
bidrar med språk och samhällskunskaper, 
nätverk och kontakter med föreningsliv och 
arbetsmarknad. 

Folkbildningens pedagogik och arbetsfor
mer syftar till att stärka människors drivkraf
ter, studiecirklar och folkhögskolekurser inne
bär i allmänhet trygga, fredliga, inkluderande 
och ändamålsenliga lärandemiljöer. 

Under coronapandemin har folkbildningens 
pedagogik förskjutits mot mer individbaserade 
arbetssätt än tidigare. Samtidigt förefaller del
tagarnas språkkunskaper och socioekonomis
ka villkor ha fått större betydelse än tidigare 
för deras möjligheter att delta i folkbildningen. 
Denna utveckling behöver bevakas ingående.

Som ett annat resultat av coronapandemin 
har andelen digitaliserad distansutbildning 
ökat. Utvecklingen av digitala arbetssätt har 
inneburit ett digitalt kunskapssprång för stu
dieförbund och folkhögskolor. Detta är viktigt 
att ta vara på, både i studieförbundens och folk

högskolornas fortsatta metodutveckling men 
även som redskap för att stärka folkbildningens 
betydelse i det demokratiska samhället.

I takt med att lärarrollen förändras behöver 
varje folkhögskola arbeta strategiskt för att 
säkerställa att lärarna har relevant kompe
tens och utrymme för kompetensutveckling. 
Folkhög skolorna behöver även säkra deltagar
nas tillgång till studie och yrkesvägledning och 
till kurativt stöd.

Cirkelledare ska ha den kompetens som 
krävs för uppdraget och studieförbunden ska ge 
dem relevant utbildning. Cirkelledarutbildning 
behöver därför prioriteras av studieförbunden. 
Genomgången cirkelledarutbildning stärker cir
kelledarnas folkbildningspedagogiska kunnande, 
innebär en kvalitetssäkring av samarbetet med 
andra organisationer, och säkrar därmed även 
cirklarnas demokratiska arbetssätt.

Folkbildningen och det civila 
samhället
Studieförbundens samverkan med 
 medlemsorganisationer och samverkans-
organisationer 
Under 2020 redovisade studieförbunden centrala 
avtal med 220 medlemsorganisationer och 163 sam
verkansorganisationer. Tillsammans svarar orga
nisationerna för en tredjedel av studieförbundens 
verksamhet. Till dessa tillkommer en stor mängd 
organisationer, föreningar eller nätverk som man 
samarbetar med lokalt – minst cirka 10 000 lokala 
samarbetsaktörer enligt en skattning från 2016.56 I 
folkbildningsrådets statistik samlas dessa i kategorin 
”fria grupper” där även studieförbundens musik
verksamhet ingår. Verksamhet tillsammans med ”fria 
grupper” utgör ytterligare ungefär 65 procent av 
studieförbundens verksamhet.

56 Ungefär 50 procent av de lokala föreningarna utgjordes av 
kulturföreningar (kulturfrågor), invandrarorganisationer (sam-
hällskunskap, svenska/språk, föreningskunskap), respektive 
pensionärsföreningar (kulturfrågor). Inom ramen för det civila 
samhället, vid sidan av föreningarna, erbjöd studieförbunden 
även verksamhet tillsammans med lokala nätverk, lokala pro-
jektgrupper, lokala aktionsgrupper och andra organisationsfor-
mer. De här arrangemangen handlade ofta om asyl-, flykting- 
och integrationsfrågor.



Folkbildningens betydelse för samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning 37

Under senare år har villkoren för studieförbundens 
lokala arbete förändrats. Antalet lokalavdelningar har 
minskat succesivt från 830 till 136 under perioden 1997–
2020. Den kraftigt minskade lokala organisationen, 
som har medfört att befintliga avdelningar täcker större 
geografiska områden än tidigare, har bidragit till att de 
flesta studieförbunden har blivit mer beroende av lokala 
samarbeten för att nå ut med sin verksamhet lokalt. 

Studieförbunden är följaktligen starkast i de delar 
av landet, inom de grupper av befolkningen och inom 
de samhällsområden där de har sina mest aktiva sam
arbetsparter. En stor majoritet av studieförbundens 
deltagare är medlemmar eller på annat sätt aktiva i 
de organisationer, nätverk och andra grupper som 
samarbetar med respektive studieförbund.57

Folkhögskolornas huvudmän och förenings-
samverkan
Under 2020 hade 113 av landets 155 folkhögskolor 
folkrörelser eller andra organisationer som huvud
män. Övriga 42 folkhögskolor var offentligägda, med i 
första hand regioner som huvudmän.

Samtliga folkhögskolor, även de offentligägda, 
samverkar dessutom med lokala och regionala orga
nisationer. I en sammanställning av uppgifter från 
folkhögskolornas årsredovisningar för 2015 kunde 
Folkbildningsrådet identifiera totalt cirka 850 fören
ingssamarbeten, varav flest med fackliga organisatio
ner (cirka 200), kristna samfund (cirka 100), kultur
föreningar (100) och övriga (drygt 100). 24 skolor 
beskrev samarbeten med tio eller fler föreningar. De 
rörelseägda folkhögskolorna angav i genomsnitt fler 
samarbetsorganisationer än de offentligägda.58

Människor utanför det civila samhället
I rapporten Har alla samma möjlighet att delta i det 
civila samhället? pekar MUCF på att deltagande i det 
civila samhället fungerar som en väg till inkludering 
och delaktighet i samhället. Och i rapporten Mer 
engagemang? – Folkbildningen i det svenska civilsam-
hället ser utvärderarna i sin tur folkbildningen som 
en av förklaringarna till varför det medborgerliga 
engagemanget i det svenska samhället har varit så 
omfattande och stabilt under många år.

57 Den geografiska spridningen påverkas även av studieförbun-
dens olika storlek och ekonomiska och andra resurser.

58 Sammanställningen bygger på uppgifter om föreningssam-
verkan som folkhögskolorna lämnat i sina årsredovisningar 
för 2015. Eftersom det här är uppgifter som folkhögskolorna 
inte har någon skyldighet att redovisa är sammanställningen 
sannolikt ofullständig.

I samma rapport beskriver författarna människ
ors engagemang i det civila samhället som kumula
tivt: Den som deltar i folkbildning tenderar att också 
vara engagerad i ideellt arbete, och den som gör 
många insatser engagerar sig gärna ännu mer. En 
aktivitet i civilsamhället leder vidare till en annan. 

Vilka är det då som inte ingår i den här positiva 
spiralen – dvs. vilka är det som står utanför det civi
la samhället i dag?

I rapporten Medborgerligt engagemang i Sverige 
1992–2019 undersöker forskare från Ersta Sköndal 
högskola vuxnas ideella arbete – och beskriver 
resultaten som en fråga om klass, tillit och tid.59 Här 
konstaterar man att i de grupper som aldrig arbetat 
ideellt är kvinnor och ensamstående personer med 
eller utan barn överrepresenterade. De som inte 
arbetar ideellt har dessutom i allmänhet kortare 
utbildning, de bor oftare i hyresrätt och är oftare ut
rikes födda. De är mindre politiskt aktiva, har något 
sämre självskattad hälsa och uttrycker lägre generell 
tillit än människor som engagerar sig (mycket) 
ideellt. I en teoretisk analys menar forskarna att den 
här gruppen har mindre resurser, svagare motiva
tion och sämre tillgång till rekryterande nätverk. 
De vanligaste skälen till att de inte engagerat sig är 
att de inte haft tid eller att de aldrig blivit tillfråga-
de. Forskarna uppskattar att ungefär 15 procent av 
befolkningen aldrig kommer att göra några ideella 
insatser.

Folk utanför folkbildningen
I rapporten En folkbildning i tiden – en utvärde-
ring utifrån syftena med statsbidraget framhåller 
Statskontoret att en gemensam utmaning för 
folkbildningen är att nå andra än sina traditionella 
målgrupper.

Som ett stöd i folkbildningens arbete för ökad 
mångfald genomförde Folkbildningsrådet under 
2015 och 2016 registerstudien Folk utanför folkbild-
ningen – En studie om dem som inte deltar i studie-
förbundens verksamheter. I studien identifierades 
ett antal grupper som studieförbunden har särskilt 
svårt att nå:   personer som inte är föreningsaktiva   ensamstående kvinnor med barn  boende i storstäderna (Stockholm, Göteborg 

och Malmö) och deras förorter:
 � män i de tre storstädernas förorter
 � ålderspensionärer i storstad, större städer 
och förorter

59 Sid. 110.
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  personer med kort formell utbildning, respekti
ve låg inkomst:

 � kvinnor över 65 år med enbart grundskola, 
respektive med en årsinkomst under  
100 000 kr

 � medelålders män med enbart grundskola.

Folkbildningens nya deltagare 
– ökad mångfald
Nya cirkeldeltagare under senare år

Störst nyrekrytering i städerna
Många cirkeldeltagare återkommer till studieförbun
den år efter år. Av studieförbundens samtliga cirkel
deltagare 2020 var 18 procent nya för året – en minsk
ning med fem procentenheter sedan 2017.60 Övriga var 
återkommande, dvs. de hade också deltagit i en cirkel 
eller i annan folkbildningsverksamhet någon gång 
under åren 2017–2019. Jämfört med 2019 har andelen 
nya deltagare minskat med 4 procentenheter. Andelen 
nya cirkeldeltagare varierade mellan studieförbunden 
från 9 till 28 procent. Störst andel nya deltagare hade 
de båda studieförbund som har den största andelen 
öppen/programförd verksamhet.61

Studieförbundens nyrekrytering var proportionellt 
sett störst i storstäderna och de större städerna. Här 
hörde 46 procent av alla nya deltagare hemma, jämfört 
med 41 procent av de återkommande. 

Medelåldern bland de nya cirkeldeltagarna var tyd
ligt lägre än bland de återkommande, andelarna män 
och utrikes födda var högre och de hade i allmänhet 
längre formell utbildning.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 4a. Nya cirkeldeltagare 2020. Jämförelse med återkommande 
deltagare. Andel (procent).

Studieförbundens asylsökande deltagare
Studieförbunden anordnade under 2020 verksamhet 
för drygt 17 100 personer som var inskrivna i asyl

60 Med nya deltagare avses deltagare i studiecirkel 2020, som 
inte deltagit under perioden 2017–2019. Med återkommande 
deltagare avses deltagare i studiecirkel 2020, som även deltagit 
någon gång 2017–2019.

61 Öppen/programförd verksamhet är en verksamhet som erbjuds 
allmänheten genom kursprogram och annonser. Den genom-
förs i huvudsak med arvoderade cirkelledare och mot deltagar-
avgift.

mottagandet i 156 kommuner – en minskning med 
2 kommuner och en halvering av antalet deltagare 
jämfört med 2018.62 Nästan 7 300 personer deltog i 
Vardagssvenska och nästan 9 900 personer i Svenska 
från dag ett.63

Deltagargruppen är av naturliga skäl profilerad. 
Samtliga deltagare var utrikes födda och männen var, 
liksom målgruppen i stort, i majoritet – 53–56 procent. 
Sedan 2018 har dock andelen kvinnor ökat stadigt. De 
allra flesta deltagarna var 25–65 år. 

Folkbildningsrådet har följt upp asylverksamheten 
sedan 2015, i årliga regeringsrapporter, den senaste 
Folkbildning med asylsökande 2019 – Svenska från dag 
ett och Vardagssvenska vid studieförbund och folkhög-
skolor. Rapporterna visar hur asylverksamheterna 
bidrar till att deltagarna lär sig svenska och lär om 

62 Den stora minskningen av antalet deltagare skedde mellan 
2018 och 2019. 

63 Riksdagen beslutade 2015 om ett nytt anslag för folkbildning-
ens insatser med asylsökande och med personer som har fått 
uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anlägg-
ningsboenden. Anslaget ska användas för att stärka deltagar-
nas kunskaper i svenska och om det svenska samhället, samt 
främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Inledningsvis 
omfattade anslaget bara studieförbunden, men i och med 
Vårändringsbudgeten 2016 fick även folkhögskolor möjlighet 
att anordna Svenska från dag ett. Den innebar samtidigt starten 
för studieförbundens verksamhet kallad Vardagssvenska, en 
40-timmars studiecirkel i svenska med särskild studieplan. 

AKTUELL UTREDNING OM BERÖR 
FOLKBILDNINGEN:

SOU 2020:54: En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik 
Migrationskommittén hade i uppdrag att föreslå 
en långsiktigt hållbar svensk migrationspolitik.  
Utgångspunkten för uppdraget var att migra
tionspolitiken ska vara human, rättssäker och 
effektiv.

I sitt yttrande till kommitténs betänkande 
lyfter Folkbildningsrådet fram vikten av att inom 
migrationspolitiken ta tillvara folkbildningens 
stora erfarenhet av verksamheter som Svenska 
från dag ett, Vardagssvenska och Etableringskurs 
på folkhögskola. Folkbildningsrådet pekar på att 
utredningens förslag kan skapa behov av ytterli
gare insatser inom folkbildningen för asylsökan
de och vissa nyanlända invandrare.
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arbetsliv och samhälle, samtidigt som de kommer 
i kontakt med olika samhällsinstitutioner och med 
människor där de bor.64 

I rapporten Utvärdering av folkbildningsinsatser 
för asylsökande och utrikes födda kvinnor drar även 
Statskontoret slutsatsen att insatserna Svenska från 
dag ett och Vardagssvenska bidrar till meningsfull 
sysselsättning under asyltiden, till att deltagarna 
utvecklar sociala nätverk och får stöd att söka sig 
vidare till studier och arbete, och möjligen även 
till ökad genomströmning inom SFI. Man pekar 
samtidigt på att tiden i insatserna är begränsad och 
menar att syftena skulle nås i högre utsträckning 
om deltagarna deltog i längre insatser på ett mer 
likvärdigt sätt. 

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 2b. Deltagare i Vardagssvenska och Svenska från dag ett 
2018–2020. Antal (N) och andel (procent).

Uppsökande och motiverande insatser riktade till 
utrikes födda kvinnor
I verksamhetsformen Uppsökande och motiverande 
insatser riktade till utrikes födda kvinnor har studie
förbunden under 2020 nått drygt 7 000 deltagare, vil
ket är en liten minskning jämfört med 2019. Andelen 
korttidsutbildade var 46 procent, och 54 procent av 
deltagarna var mellan 25 och 44 år. Verksamheten har 
under året bedrivits i 147 kommuner. 

Syftet med verksamheten är att visa på olika vägar 
till studier. Då majoriteten av deltagarna, utöver att 
de är korttidsutbildade, även har bristfälliga kunska
per i det svenska språket har inriktningen på stora 
delar av verksamheten varit att stärka deltagarnas 
språkkunskaper, i kombination med information om 
och kontakter med utbildningsväsendet. 

Statskontorets rapport Utvärdering av folkbild-
ningsinsatser för asylsökande och utrikes födda 
kvinnor och Folkbildningsrådets uppföljning av 
verksamheten visar att syftet endast uppfylls delvis 
eftersom målgruppen står så pass långt ifrån studier 
och arbetsmarknad, men att verksamheten bidrar 
till att motverka utanförskap och stärka deltagarnas 
självständighet. 

64 Liknande resultat presenteras i rapporten Svenska(r) från 
dag ett: En studie av ABFs arbete med asylsökande. Här visar 
forskarna dessutom att verksamheten innebär ett omfattande 
socialt arbete, bl. a. i form av kontakter med myndigheter och 
organisationer, överklaganden av asylbeslut och kontakter med 
sjukvården. Studiecirklarna beskrivs som platser ”för lärande, 
erkännande och stöd”.

Svenska för föräldralediga
Verksamhetsformen Svenska för föräldralediga star
tade 2020. Under året har studieförbunden nått 
drygt 1 100 unika deltagare i 61 kommuner. Av del
tagarna var 73 procent mellan 25 och 44 år, och 93 
procent var kvinnor och 7 procent män. 

Syftet med verksamheten är att bidra till att föräld
ralediga utvecklar sina kunskaper i svenska språket. 
Den huvudsakliga målgruppen för verksamheten är 
utrikesfödda kvinnor som har behov av att lära sig 
svenska, men som har svårt att delta i svenskundervis
ning på grund av att de är hemma med barn.

Cirkeldeltagare från andra länder
Så småningom blir folkbildningen vardag, även bland 
dem som är födda i andra länder än Sverige. Många 
av studieförbundens deltagare i den reguljära cirkel
verksamheten är födda utanför Sverige –24 procent av 
samtliga cirkeldeltagare under 2020, det vill säga en 
ökning med 3 procentenheter jämfört med året innan. 

Folkbildningsrådet genomförde under 2016 en 
utvärdering bland de här deltagarna, Cirkeldeltagare 
från andra länder. I rapporten beskrivs en nära kopp
ling mellan föreningslivet och studieförbunden, där 
föreningarna ofta fungerar som ingångar till cirkeldel
tagande. Intervjuerna med deltagarna visar hur fören
ingsmedlemskap och cirkelstudier ger sammanhåll
ning, trygghet, förståelse och bekräftelse, något som 
i sin tur ger styrka att möta det omgivande samhället 
och knyta nya kontakter:

Att bli sedd som individ, att få sin identitet bekräf-
tad och bejakad, tycks skapa förutsättningar för 
individen att öppna sig för samhället. (Sid. 109).

Liknande resultat presenteras i ABF:s rapport Folk-
bildning av och för migranter. Här framhålls anknyt
ningen till föreningslivet, orienteringen mot samhället 
och nätverksbyggandet, samt hur cirklarna innebär 
social gemenskap och ger struktur i tillvaron.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 6b. Inrikes och utrikes födda cirkeldeltagare 2020. Andel 
(procent).

Folkhögskola från asylprocess och etable-
ringsfas till vardag
En allt större andel av folkhögskolans deltagare utgörs 
av människor som är födda i andra länder än Sverige.

Folkhögskolornas arbete med asylsökande
Under 2020 genomförde 70 folkhögskolor kurser i 
Svenska från dag ett i 54 kommuner, där totalt nästan 
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1600 asylsökande personer deltog. Detta betyder att 
man nådde drygt 500 personer färre än 2019.

Deltagarna i Svenska från dag ett var av naturliga 
skäl utrikes födda, könsfördelningen var jämn (51 pro
cent kvinnor) och 80 procent av deltagarna var 25–64 
år. Det innebär att andelen kvinnor och andelen äldre 
deltagare har ökat sedan 2018.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 2f. Deltagare i Svenska från dag ett 2018–2020. Andel 
(procent).

Etableringskurs på folkhögskola
Etableringskurser på folkhögskola genomförs av 
folkhögskolorna i samverkan med Arbetsförmedlingen 
lokalt. De är sex månader långa och innehåller studier 
i svenska, samt arbetsförberedande och orienterande 
inslag.65 

Under 2020 fanns drygt 1 800 deltagare i etable
ringskurser vid totalt 66 folkhögskolor. Jämfört med 
året innan innebär detta en minskning med 20 folk
högskolor och cirka 1 000 deltagare.

I etableringskurserna var samtliga deltagare utri
kes födda och kvinnorna i majoritet, 62 procent. 74 
procent hade grundskola/motsvarande som högsta 
utbildning och nästan 87 procent var 25–64 år. Sedan 
2018 har kvinnornas andel ökat stadigt samtidigt som 
medelåldern höjts något. 

Folkbildningsrådet visar i 2020 års återrapporte
ring till regeringen att av dem som gått etablerings
kurs någon gång under perioden 2014 till 2020 har 
drygt 16 procent studerat vidare på antingen folk
högskolans allmänna kurs eller Komvux, och cirka 73 
procent har studerat inom sfi. Av kvinnorna har drygt 
25 procent, och av männen 57 procent, förvärvsarbetat 
inom tre år efter avslutad kurs.66

65 Till dem som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige erbjuder 
Arbetsförmedlingen möjligheten att under 24 månader delta i 
ett arbetsmarknadspolitiskt etableringsprogram. Inom ramen 
för etableringsprogrammet kan etableringskurs på folkhögskola 
ingå som individuell insats. Etableringskurs på folkhögskola är 
ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildnings-
rådet som pågått sedan 2014.

66 I rapporten Etableringskurs på folkhögskola – Perspektiv på 
folkbildning som arbetsmarknadsåtgärd poängteras att många 
av etableringskursernas deltagare står långt från arbetsmark-
naden. Kursernas omedelbara betydelse är enligt rapporten 
att deltagarna tränar svenska, närmar sig den svenska skol- 
och utbildningsvärlden, och att de – framför allt de kvinnliga 
deltagarna – kommer ut från hemmet och i kontakt med det 
omgivande samhället.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 2e. Deltagare i Etableringskurs 2018–2020. Andel (procent).

FAMN – Folkhögskola som arena för metodutveck-
ling med nyanlända 
Folkbildningsrådet driver under perioden 2019–2021 
projektet, Folkhögskola som arena för metodutveck
ling med nyanlända (FAMN) med stöd av ESFrådet. 
Projektet genomförs tillsammans med fem folkhög
skolor: Dalslands, Eslövs, Hagabergs, Marieborgs och 
Strömbäcks folkhögskola. 

Syftet med FAMNprojektet är att ta fram, kva
litetssäkra och sprida modeller och metoder för att 
unga nyanlända i större utsträckning ska kunna full
följa behörighetsgivande studier på folkhögskola.

FAMNprojektet arbetar med att utveckla koppling
en mellan språkintroduktionen inom gymnasieskolan 
och allmän kurs på folkhögskola. Fokus ligger på att 
utveckla folkhögskolans pedagogik gentemot målgrup
pen, men också att belysa de förutsättningar som finns 
för att nyanlända deltagare i större utsträckning ska 
upptäcka folkhögskola som utbildningsalternativ.

Projektet har hittills tagit fram ett 80tal metoder 
och berättelser tillsammans med 200 deltagare och ett 
20tal lärare. Folkhögskolans särart synliggörs genom 
att komplettera metoderna med berättelser från delta
gare och lärare.

Delprojekten har också utvecklat yrkeskurser för 
att underlätta unga nyanländas etablering på arbets
marknaden. Exempel är fastighetsskötarutbildningar 
och vårdutbildningar.67

Sfi vid folkhögskola och studieförbund
Många studieförbund och folkhögskolor erbjuder 
svenska för invandrare, sfi. Det gör de på uppdrag, på 
entreprenad eller – för folkhögskolornas del – som 
anordnare eller huvudman.68 

67 Under FAMN-projektets gång har en modell för metodutveck-
ling som i framtiden kan användas för att möta nya målgrupper 
utkristalliserats. De viktigaste komponenterna i denna modell 
för metodutveckling är att arbeta med en förändringsteori, 
kollegialt lärande och systematisk dokumentation i form av 
kvalitetshjul. Modellen vilar på vetenskaplig grund och FAMN:s 
beprövade erfarenhet.

68 Studieförbund och folkhögskolor kan i vissa fall erbjuda svens-
ka för invandrare, sfi, på entreprenad av kommun. Om utbild-
ningen genomförs på entreprenad utan egen betygsrätt är det 
rektor i den kommunala vuxenutbildningen som utfärdar betyg. 
Folkhögskolan kan även bedriva utbildning som motsvarar sfi 
med egen betygsätt beslutad av Skolinspektionen. Den senare 
formen är vanligast.
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Deltagare på grundskolenivå
Under 2020 studerade 31 procent av deltagarna i 
folkhögskolans allmänna kurs grundskolenivå, en 
minskning med 1 procentenhet jämfört med 2018, men 
fortfarande en tydligt större andel än 2017. 

En förklaring till att det har blivit vanligare med stu
dier på grundskolenivå sedan 2017 är utbyggnaden av 
folkhögskolan 2013–2018.69 Många folkhögskolor be
skriver hur man använt de extra studieplatserna för att 
skapa utbildningskedjor i det egna utbudet. Framför 
allt är det utbudet av allmänna kurser som då utveck
lats och diversifierats för att ge möjligheter för del
tagare i sfi, studiemotiverande folkhögskolekurs och 
etableringskurs att gå vidare till allmän kurs. Relativt 
många av dessa deltagare har otillräckliga kunskaper i 
svenska och kort skolunderbyggnad och de nyinrättade 
allmänna kurserna har anpassats efter detta.

Jämfört med andra deltagare i allmän kurs var 
många av dem som studerade på grundskolenivå 
utrikes födda, kvinnor och medelålders. De studerade 
oftare än andra vid någon av folkhögskolornas filialer 
och bodde relativt ofta i landets mindre tätorter och 
på landsbygden – här studerade 41 procent respektive 
36 procent av alla deltagare i allmän kurs på grund
skolenivå. 

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 2a. Deltagare i allmän kurs 2018–2020 per kursnivå. Andel 
(procent).
Tabell F 3a. Deltagare i allmän kurs i olika kommungrupper 2020. 
Andel (procent).

Folkhögskolans pedagogik  
och lärare
Folkhögskolan ger stöd och samhälls-
engagemang
Forskning och utvärderingar bland folkhögskolans 
deltagare visar på en pedagogisk miljö som ger mod 
och självförtroende, som i sin tur gör att många kan 
komma vidare i livet och engagera sig i samhället. Det 
här framhåller bland andra Statskontoret i rapporter
na Folkbildningen. En utvärdering utifrån syftena med 
statsbidraget och Folkbildning i tiden – en utvärdering 
utifrån syftena med statsbidraget.

69 Folkbildningsrådet genomförde i november 2019 fokusgrupps-
intervjuer med rektorer vid 18 folkhögskolor för att undersöka 
hur de senaste årens utbyggnad av folkhögskolan har påverkat 
verksamheten. 

I rapporten Folkhögskoledeltagarna och deras 
medborgerliga engagemang slås fast att det totala 
ideella engagemanget bland folkhögskoledel
tagarna är omfattande, likvärdigt med befolk
ningen i stort, och högt såväl i ett skandinaviskt 
som övrigt internationellt perspektiv. Speciellt 
anmärkningsvärt är den relativt höga omfattning
en av engagemang hos deltagare på allmän kurs, 
menar författarna, med tanke på deras ofta mer 
bräckliga socioekonomiska betingelser. Ett antal 
presenterade uppgifter pekar mot att för deltagare 
med bräcklig bakgrund och utan särskilt mycket 
erfarenhet av medborgerligt engagemang verkar 
folkhögskoletiden kunna få betydelse för att eta-
blera ett ideellt engagemang (i första hand delta
garna på allmän kurs), medan för en annan grupp 
kommer ett ofta tidigare etablerat engagemang att 
förbli omfattande eller möjligen förstärkas (i första 
hand deltagarna på särskild kurs). En bidragande 
orsak till detta är att deltagarna på folkhögskolan 
blir delaktiga i en slags civilsamhällets infrastruk
tur som ger utrymme för, ser, uppmärksammar, 
uppmuntrar och uppfordrar till engagemang och 
ansvarstagande.70 

Samtidigt visar också rapporten att det bland 
deltagarna på allmän kurs verkar finnas en relativt 
stor ”kärngrupp” som aldrig varit delaktiga i det här 
slaget av verksamheter och inte heller verkar bli det 
under folkhögskoletiden.

Folkhögskolans pedagogik under coronapandemin 
– distans och digitalisering
Den distansbaserade undervisning som folkhögsko
lan ställde om till under 2020 var inte distansunder
visning i vanlig bemärkelse. De pedagogiska om
ställningar och avvägningar som folkhögskolornas 
rektorer och lärare gjorde ramades in av coronapan
demin och den samhälleliga turbulens den med
förde, tillsammans med oro för smitta och allvarlig 
sjukdom. Det framgår av studierna Folkhögskolornas 
förändrade arbetssätt och Folkhögskolans deltagare 
mitt i pandemin. 

70 Analyser av folkhögskolans pedagogik och deltagarnas 
samhällsengagemang ges även i Folkbildningsrådets tidigare 
utvärderingar som berör folkhögskolans deltagare: Mer enga-
gemang – Folkbildningen i det svenska civilsamhället, Folkhög-
skoledeltagarundersökning 2010 och Kulturell bildning i folkhög-
skolans regi, samt i rapporterna Utbildning som stödjande miljö 
för deltagare med högfungerande autism och Folkhögskolan 
som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.
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Vårterminen 2020 gjordes i princip alla långa 
kurser och studiemotiverande folkhögskolekurser 
snabbt om till digitala distanskurser. Under höst
terminen övergick de flesta till olika hybridformer 
i stället, det vill säga till blandningar av när och 
distansundervisning. 2020 innebar en kedja av om
ställningar.

De olika folkhögskolorna har haft mycket olika 
beredskap för att klara av omställningarna. Samman
taget menar dock både lärare och deltagare att själva 
hanteringen av den digitala tekniken– i takt med att 
erfarenheten ökat – på det stora hela har fungerat 
väl. Coronapandemin har tvingat fram expressläran-
de om digitala arbetssätt. Samtidigt konstaterar man 
att tekniken fungerat sämre för visst kursinnehåll, 
exempelvis ensemblespel eller lärande som ”sitter i 
händerna”. Kursmoment som kräver visst material 
eller viss utrustning har försvunnit och gemensam
ma studiebesök, sammankomster och temaarbeten 
har ställts in. 

Distansformerna har inneburit att delar av folk
högskolans pedagogiska identitet utmanats. Alla, 
både lärare och deltagare, talar om det uteblivna 
mötet. Enskilda deltagare har fått en mer fram
skjuten roll, vilket beskrivs som en fördel för vissa 
deltagare med behov av särskilt stöd, medan det 
gemensamma lärandet i grupp blivit mer svårhan
terligt. Minskad interaktion och gruppdynamik har 
i sin tur inneburit att många deltagare fått svårt 
att upprätthålla sin motivation. Även deltagarnas 
olika socioekonomiska förutsättningar, tillgång 
till teknik och språkkunskaper har påverkat deras 
deltagande. 

Folkhögskolans lärare – höga och  
förändrade krav 

Förändrade deltagargrupper ger ny lärarroll 
Förutsättningarna för lärarnas arbete förändras i 
takt med deltagargrupperna. I Folkbildningsrådets 
rapport Att vara folkhögskollärare beskrivs redan 2013 
hur utvecklingen under 2000talet har lett fram till 
en delvis annorlunda lärarroll framför allt inom all
män kurs. Arbetsbelastningen har ökat, tillsammans 
med behoven av handledning, individualisering och 
special och socialpedagogiska insatser. Resultaten 
bekräftas vid Folkbildningsrådets uppföljningsbesök 
och i de uppföljningar av lärarnas arbetssituation och 
kompetenser som genomfördes 2017 och 2018. Vid 
uppföljningsbesöken 2019 och 2020 framhåller lä
rarna att antalet utrikes födda deltagare som varit en 
relativt kort tid i Sverige har ökat, och därmed också 
behovet av undervisning i svenska som andraspråk, 

samt att fler deltagare än tidigare har mycket kort 
formell utbildning.71

I rapporten En folkbildning i tiden – en utvärdering 
utifrån syftena med statsbidraget visar Statskontoret 
att även sättet att organisera undervisningen påverkas 
av de nya deltagarna. Eftersom specialkompetenser 
hos lärarna är en bristvara på en del folkhögskolor 
behöver deltagare med särskilda behov koncentre
ras till särskilda undervisningsgrupper. Detta gäller 
framför allt deltagare med (neuropsykiatrisk) funk
tionsnedsättning och deltagare med svaga kunskaper 
i svenska.72

Lärarrollen under coronapandemin
Omställningen under pandemin har inneburit att 
folkhögskollärare ställts inför att plötsligt hantera och 
handskas med en ny verklighet och arbetssituation 
med en myriad av tekniska verktyg, digitala plattfor
mar – både för egen del och i mötet med deltagare. 
I rapporten Folkhögskolornas förändrade arbetssätt 
beskrivs arbetet som mer arbets och tidskrävande 
och mer tröttande än vanligt, ”som att vara ny på job
bet”. Antalet deltagare som fick svårt med sina studier 
ökade och deras mående blev svårare att hantera på 
distans.

Arbetslaget tycks ha spelat stor roll, både för hur 
omställningen upplevts och hur den rent praktiskt 
fungerat. Framför allt tycks arbetslaget ha varit viktigt 
som en arena för att dela pedagogiska och praktiska 
tips och idéer.

Utbildningsnivå som inom Komvux och  
gymnasieskolan
Folkhögskolorna bestämmer själva vilka pedagogiska 
kompetenser som lärarna ska ha. Under 2020 hade 70 
procent av lärarna inom allmän kurs och 44 procent 
inom särskild kurs en lärarexamen. Jämfört med 2019 
har andelen lärarutbildade minskat med 1 procenten

71 Även deltagarnas behov av studie- och yrkesvägledning, SYV, 
har förändrats under senare år. Det visar en enkätundersökning 
bland folkhögskolornas studie- och yrkesvägledare som Folk-
bildningsrådet genomförde 2017. Framför allt är det deltagarna 
i allmän kurs som behöver mycket – och allt mer – kurativt, 
studieekonomiskt och socialt stöd.

72 Resultaten från Statskontorets undersökning bekräftas i en 
kartläggning som Folkbildningsrådet genomförde 2018, av hur 
tillgången till olika kompetenser har kunnat tillgodoses inom 
folkhögskolan. Inom allmän kurs rapporterar folkhögskolorna 
störst kompetensbrister inom de special- och socialpedago-
giska samt digitala områdena, och inom ämnet svenska som 
andraspråk.



Folkbildningens betydelse för samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning 43

het inom särskild kurs, och 1 procentenhet i allmän 
kurs. Andelen lärarutbildade inom allmän kurs är 1 
procent högre än inom Komvux, och 3 procent lägre 
än inom gymnasieskolan.73

Cirkelns pedagogik och  
cirkelledare
Studiecirkel – gemenskap, engagemang  
och lärande

Cirkelns betydelser
I rapporten Cirkelns betydelser. En studie om del-
tagare i studieförbundens studiecirklar 2019 skiljer 
författarna mellan tre olika betydelser av cirkeldel
tagande:  individualistisk dimension (betydelse för 

den individuelle deltagarens bildningsresa)  social dimension (betydelse för samhörighet, 
vänskap, sociala nätverk, gemenskap)  kompetensdimension (betydelse för kun
skaper och möjligheter för arbetsliv och 
föreningsliv74

Samtidigt som studien visar att alla tre betydelserna är 
viktiga och samspelar, framhåller de flesta deltagarna 
att den sociala dimensionen är avgörande. Cirkelns 
samhörighet, delaktighet och gemenskap får direkta 
effekter på deltagarnas personliga liv och fungerar 
som förutsättningar för det lärande som sker i cirkeln. 
Samvaron i cirkeln möjliggör ett lärande som är svårt 
att uppnå på egen hand.

Samhällsengagerade deltagare
Andra undersökningar lyfter fram cirkeldeltagandet i 
relation till människors samhällsengagemang. I exem
pelvis den undersökning som genomfördes i Folkbild
ningsrådets cirkeldeltagarpanel i juni 2020 framstår 

73 En särskild utbildning, Folkhögskollärarprogrammet, 
tillgodoser de särskilda behov som skolformen ställer. Av 
folkhögskolans lärare 2020 har 16 procent studerat vid 
Folkhögskollärarprogrammet, medan 41 procent har annan 
lärarutbildning. Av folkhögskolans lärare 2020 hade dessut-
om 358 personer, 8 procent, genomgått den kompletterande 
folkhögskollärarkursen Folkhögskolans idé och pedagogik 
(7,5 hp).

74 Liknande resultat om cirkeldeltagandets betydelser presenteras 
i rapporterna Cirkeldeltagare från andra länder och Cirkeldelta-
gare efter 65 – livskvalitet och aktivt medborgarskap.

cirkeldeltagarna som mer samhällsengagerade än 
befolkningen i stort:75

  74 procent av cirkeldeltagarna uppger att de 
under det senaste året lärt känna nya människor 
som de har diskuterat aktuella samhällsfrågor 
med, jämfört med 63 procent i befolkningen.  42 procent av deltagarna upplever att de är 
delaktiga i samhällets utveckling, jämfört med 
30 procent i befolkningen.  26/33 procent av deltagarna uppger att de kan 
påverka utvecklingen i Sverige/min kommun, 
jämfört med 21/22 procent i befolkningen.  78 procent av deltagarna uppger att de är enga
gerade i en eller flera föreningar, jämfört med 39 
procent i befolkningen.

Hela 91 procent svarade dessutom att de haft använd-
ning av sina cirkelkunskaper – framför allt i ett fritids
intresse eller i en förening, men även i sitt arbete, sina 
studier eller i sitt grannskapsengagemang.76 

Samtidigt är det svårt att säga om deltagarnas 
samhällsengagemang beror på cirkeldeltagandet, eller 
om cirkeldeltagandet beror på samhällsengagemanget. 
I den ovan refererade studien om cirkelns betydelser 
beskriver deltagarna beskriver cirkeln och engage
manget som två delar av samma mynt.

Cirkelpedagogik under coronapandemin – distans 
och digitalisering
I cirkeldeltagarpanelen genomfördes även en under
sökning i november 2020 I denna poängterade nästan 
två tredjedelar av deltagarna, framför allt yngre och del
tagare födda i ett annat land, att studiecirkeln var viktig 
just på grund av situationen under coronapandemin. 
Framför allt höll man fram betydelsen av att kunna ha 
kontakt och känna gemenskap med andra människor.

75 Cirkeldeltagarpanelen är upprättad i samarbete med Novus som 
ansvarar för administration och genomförande av undersök-
ningarna. Panelen omfattar nästan 11 000 cirkeldeltagare från 
samtliga studieförbund. I de aktuella undersökningarna jämför-
des vissa av cirkeldeltagarnas svar med svar från deltagare i 
Novus så kallade Sverigepanel, dvs. ”befolkningen”.

76 53 procent av deltagarna uppger att de på olika sätt påverkats 
positivt av att delta i studiecirkel, till exempel genom att de fått 
större förståelse för andras åsikter och värderingar, blivit mer 
bekväma med att tala inför en grupp, och mer vana att föra fram 
sina åsikter och att tänka kritiskt och ifrågasättande. 77 procent 
beskriver hur studiecirklarna har påverkat deras tillvaro. Van-
ligast är att cirklarna lett till att man fått nya vänner eller nya 
fritidsintressen, men de har också bidragit till förbättrad hälsa, 
jobb och vidare studier. 
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DIAGRAM 8. 
Betydelsen av cirkeldeltagande. Deltagarpanel 2020. Ordmoln.
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Pandemin innebar från och mars och under resten 
av 2020 att studieförbunden  ställde in verksamhet  sköt upp verksamhet  genomförde verksamhet utomhus  anpassade verksamhet (exempel delade grup

per, större lokaler)  genomförde verksamhet på distans.77

Den största förändringen var övergången till dis
tans. Andelen distanscirklar ökade från 1 procent 2019 
till 9 procent under 2020. 

Cirkeluppläggen har varierat stort både inom och 
mellan olika studieförbund, men en röd tråd är att 
man satsat på att skapa möten och kommunikation 
med hjälp av olika bildkonferensprogram. Även text
baserad kommunikation har varit vanlig – exempelvis 
epost, Messenger, sms – men bildmötena har varit 
centrala.

Cirkelledaren beskrivs ha fått en annan och mer 
framskjuten betydelse i verksamheten på distans – 
som mötesledare, stöd i användningen av tekniken och 
som pedagog för att få de digitala mötena att upplevas 
som folkbildningsmässiga och meningsfulla och få in
teraktionen att fungera. Under 2020 har studieförbun
den genomfört ett omfattande arbete med att ta fram 
digitala verktyg och fortbilda sina medarbetare.

Studieförbundens erfarenheter av distansverk
samheterna är blandade. Vissa deltagare har haft 
svårare än andra att delta – de som inte har tillgång till 
teknik eller som saknar vana att hantera teknik, äldre 
deltagare och deltagare med funktionsnedsättning är 
grupper som lyfts fram. För andra, till exempel de med 
långa resvägar, oregelbundna arbetstider eller små 
barn, har distansformen inneburit att tillgängligheten 
ökar. Möjligen har digitaliseringen även gjort folkbild
ningen mer intressant för nya grupper som är vana 
att lära och interagera på internet, funderar några av 
studieförbunden.

Cirkelledare – en blandad grupp av sam-
hällsengagerade
Under 2019 rapporterade studieförbunden nästan 
113 800 cirkelledare. Det betyder att ungefär 1 procent 
av befolkningen över 13 år var aktiva som cirkelledare. 
Cirkelledarna speglar på det stora hela deltagargrup
pen, med en något större andel män och utrikes födda 
bland ledarna än bland deltagarna. En större andel 

77 Folkbildningsrådet genomförde under 2020 två enkätundersök-
ningar riktade till de tio studieförbunden. Därutöver genomför-
des även två fokusgrupper med representanter för studieför-
bunden.

bland cirkelledarna är också medelålders och fler än 
bland deltagarna har eftergymnasial utbildning.

Cirkelledarskap innebär samhällsengagemang. 
Folkbildningsrådet inrättade under 2018 en panel med 
nästan 11 000 cirkeldeltagare och ledare. Våren 2020 
svarade panelen på ett antal frågor på temat Cirkel-
deltagare som samhällsmedborgare. I svaren markerar 
ledarna starkare än andra att de kan påverka utveck
lingen i landet och lokalt och att deras samhällsenga
gemang påverkats av att medverka i en studiecirkel. 
Sina cirkelerfarenheter använder de i första hand 
inom föreningslivet eller i sitt arbete.78

De flesta arbetar ideellt, cirkelledarskapet är en 
del av ledarnas samhällsengagemang snarare än en 
inkomstkälla. Under 2019 var bara 12 procent arvo
derade. Detta är en minskning från ca 40 procent 
arvoderade drygt tio år tidigare. Inom fem av studie
förbunden genomförde mer än 90 procent av cirkel
ledarna sina uppdrag utan arvode. I övriga studieför
bund varierade denna andel mellan 62 och 85 procent.

Varje cirkelledare ska vara godkänd av en lokal 
studieförbundsavdelning och ha den kompetens som 
krävs för att fullfölja uppdraget. I princip alla cirkel
ledare går en några timmar lång introduktionsutbild
ning. Utöver introduktionen erbjuder varje studie
förbund cirkelledarutbildning. Omfattningen och 
upplägget ser olika ut. Under 2020 varierade studie
förbundens respektive andel cirkelledare som genom
gått grundläggande cirkelledarutbildning mellan 38 
och 100 procent, med en median på 50 procent. Det är 
en liten höjning jämfört med 2019.

78 I Folkbildningsrådets utvärdering Cirkelledare – folkbildningens 
fotfolk och drivkraft var nästan 94 procent av de undersökta 
cirkelledarna medlemmar i minst en förening, och 73 procent 
var medlemmar i fler än en.
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Utbildnings- och 
bildningssyftet
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FOLKBILDNINGSRÅDETS BEDÖMNING
Folkbildningen är en förutsättning för att en hög 
bildnings och utbildningsnivå ska kunna upp
rätthållas i landet. Studieförbund och folkhög
skolor tillför samhället hundratusentals tillfällen 
till studier och bildning varje år. Folkbildningens 
bildningssyn är inte ensidigt nyttoinriktad, utan 
står även för ett undersökande och prövande för
hållningssätt till kunskap och vetande.

Relationen mellan ett samhälles utbildnings 
och bildningsnivå och den demokratiska stabi
liteten är tydlig. Ju mer välutbildad och välin
formerad befolkningen är desto fler är det som 
står för demokratiska värderingar och förhåll
ningssätt, och desto stabilare blir den grund som 
demokratin vilar på. Även sambandet mellan 
utbildning och samhällsengagemang är starkt. 

Folkbildningen erbjuder livslångt lärande, med 
möjligheter till studier och bildning från ungdoms
åren och genom resten av livet. Folkhögskolans 
allmänna och särskilda kurser, och den studiemo
tiverande folkhögskolekursen, stärker deltagarnas 
förutsättningar till fortsatta studier och på arbets
marknaden. Många av folkhögskolans deltagare 
startar dessutom sin tid vid folkhögskolan långt 
ifrån både vidare studier och arbetslivet. 

Även cirkeldeltagande kan stärka deltagarnas 
förutsättningar på arbetsmarknaden.

Bredden och mångfalden i deltagargrupperna 
är en styrka för folkbildningen. Alla deltagare är 
viktiga. För att bidra till att utjämna utbildnings
klyftor behöver varje studieförbund och folkhög
skola, oavsett idégrund och profil, särskilt arbeta 
för att nå deltagare med kortare utbildning än 
treårigt gymnasium. 

Staten, landets regioner och kommuner behö
ver uppmärksamma och i större utsträckning ta 
folkbildningen i anspråk som resurs i samhällets 
kompetensförsörjning. Folkbildningen behöver 
arbeta systematiskt för att synliggöra och stärka 
sin roll i detta sammanhang.

Deltagarnas utbildnings-
bakgrund 
Cirkeldeltagare med kort och lång utbildning 
Många av studieförbundens cirkeldeltagare har rela
tivt lång formell utbildning: 45 procent hade efter
gymnasial utbildning 2020. Samtidigt är det en stor 
grupp som saknar treårigt gymnasium – 37 procent. 

Variationen mellan studieförbunden är stor. Olika 
studieförbund har:  från 22 till 71 procent deltagare med eftergymna

sial utbildning  från 7 procent till 47 procent deltagare med högst 
grundskola/motsvarande.

Cirkeldeltagarnas utbildningsnivå har totalt sett höjts 
något de senaste tre åren. Andelen med eftergymnasial 
utbildning har ökat med 3 procentenheter sedan 2018, 
medan andelen som saknar treårigt gymnasium minskat 
med 2 procentenheter.

Andelen utrikes födda deltagare är nästan dubbelt 
så stor bland deltagarna med grundskola/motsvarande 
som högsta formella utbildning jämfört med deltagarna 
med annan utbildning, och många av dem som saknar 
treårigt gymnasium är 65 år eller äldre. I gruppen med 
treårig gymnasieutbildning är könsfördelningen nästan 
jämn och deltagarna är relativt unga. I övrigt syns få 
tydliga skillnader mellan deltagare med olika utbildning.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 6c. Cirkeldeltagare med olika utbildningsbakgrund 2020. Andel 
(procent).

Utbildningsbakgrund och studienivå i allmän 
och särskild kurs

Allmän kurs

Deltagarnas utbildningsbakgrund
Folkhögskolans allmänna kurser är behörighetsgivande 
och det påverkar deltagargruppens utbildningsbak
grund. De här deltagarna har betydligt kortare formell 
utbildning än befolkningsgenomsnittet och än övriga 
grupper inom folkbildningen. Under 2020 hade 73 pro
cent av deltagarna i allmän kurs kortare utbildning än 
treårigt gymnasium, och 58 procent hade högst grund
skola/motsvarande utbildning. 

I den relativt lilla grupp deltagare på allmän kurs som 
har eftergymnasial utbildning är en jämförelsevis stor 
andel kvinnor och utrikes födda, och medelåldern är 
högre än bland övriga. 

Bland deltagarna som har högst grundskola/mot
svarande är en majoritet födda i Sverige. Här är även 
andelen deltagare med funktionsnedsättning jämförel
sevis stor.

Studiernas nivå
Studier i allmän kurs kan genomföras på grundskolenivå 
– för behörighet till gymnasieskolan – eller på gymna
sienivå – för behörighet till högskola och yrkeshögskola. 
Nästan en tredjedel av deltagarna i allmän kurs studera
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de 2020 på grundskolenivå, och drygt två tredjedelar 
på gymnasienivå. Andelen deltagare på grundskolenivå 
har minskat med tre procentenheter jämfört med 2019.

Folkhögskoledeltagarnas formella utbildnings
bakgrund korrelerar inte alltid med den nivå som de 
studerar på:

Av deltagarna på allmän kurs som studerade på 
grundskolenivå 2020 hade 14 procent eftergymnasial 
utbildning, vilket var en dubbelt så stor andel som 
bland dem som studerade på gymnasienivå. Även 
andelen deltagare med högst grundskola var högre. 
Bland de här deltagarna var andelen kvinnor relativt 
stor och medelåldern högre än på gymnasienivå, och 
hela 86 procent av deltagarna var utrikes födda – en 
andel som ökat med 2 procentenheter sedan 2018. 

Bland deltagarna som studerade på gymnasienivå 
dominerade de inrikes födda deltagarna, var könsför
delningen jämn och medelåldern lägre än bland dem 
som läste på grundskolenivå. Här hade drygt 40 pro
cent av deltagarna en funktionsnedsättning – jämfört 

med drygt 20 procent på grundskolenivå. Andelarna 
deltagare med funktionsnedsättning har ökat på både 
grundskole och gymnasienivå sedan 2018.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 6c. Deltagare i allmän kurs med olika utbildningsbakgrund 
2020. Andel (procent).

Särskild kurs 

Deltagarnas utbildningsbakgrund
Under 2020 hade 76 procent av deltagarna i särskild 
kurs treårigt gymnasium eller längre utbildning, 
övriga hade kortare gymnasieutbildning eller högst 
grundskola/motsvarande. 

Av deltagarna med treårigt gymnasium eller 
eftergymnasial utbildning var 82–90 procent födda i 
Sverige och de äldre deltagarna jämförelsevis många. 
Kvinnornas andel var särskilt stor bland deltagarna 
med eftergymnasial utbildning.

  Högst grundskola/motsvarande        Gymnasial utbildning, ej 3 år       Gymnasial utbildning, 3 år      Eftergymnasial utbildning
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DIAGRAM 9. 
Cirkeldeltagarnas utbildningsbakgrund 2020. Andelar (procent).
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Även bland deltagarna med kort gymnasieutbild
ning eller högst grundskola dominerade de inrikes 
födda deltagarna – cirka 75 procent, men här var de 
unga deltagarna relativt sett fler. Andelen deltagare 
med funktionsnedsättning var högst – 22 procent – 
bland deltagarna med högst grundskola/motsvarande.

Studiernas nivå
De särskilda kurserna kan vara behörighetsgivande, 
men är för det mesta inte det. Vissa av dem är yrkesut
bildningar. 

Studierna i särskild kurs genomförs främst på gymna
sial eller eftergymnasial nivå: 72 procent av deltagarna 
läste på gymnasienivå 2020, och 21 procent på eftergym
nasial nivå. Ytterligare 7 procent läste särskild kurs på 
grundskolenivå – i första hand grundläggande svenska.

Av deltagarna som läste på gymnasienivå 2020 
hade 78 procent minst treårig gymnasieutbildning. På 
den här nivån var andelen kvinnor och inrikes födda 
större än på andra nivåer, och andelen deltagare med 
funktionsnedsättning mindre.

Deltagargruppen på eftergymnasial nivå såg unge
fär likadan ut, dock med en något högre andel utrikes 

födda deltagare, män och deltagare med funktions
nedsättning, och med något högre medelålder, än på 
gymnasienivå. Och fler av deltagarna hade treårigt 
gymnasium och färre hade eftergymnasial utbildning 
jämfört med deltagarna på gymnasienivå.

I den relativt lilla grupp som läste särskild kurs 
på grundskolenivå var andelarna utrikes födda och 
deltagare med funktionsnedsättning betydligt större 
än på andra kursnivåer, samtidigt som deltagarna var 
tydligt äldre och hade kortare utbildning än på andra 
nivåer.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 6d. Deltagare i särskild kurs med olika utbildningsbakgrund 
2020. Andel (procent).

Folkhögskolan och livslångt 
lärande
Höstterminen 2020 sökte 6 255 tidigare folkhögsko
ledeltagare till högskolan, varav 3 732 antogs, dvs. 60 

DIAGRAM 10. 
Utbildningsbakgrund bland deltagare i allmän kurs som studerar på grundskolenivå respektive gymnasienivå 2020. 
Andel (procent). 
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procent. Det betyder att både antalet sökande och 
antagna ökade jämfört med föregående år – antalet 
sökande med nästan 600 personer och antalet antagna 
med nästan 300. Ungefär hälften antogs genom folk
högskolans urvalsgrupp.79 

SE TABELLBILAGA: 
Tabell 8a. Deltagare med grundläggande behörighet från folkhögskola 
som antagits till högskola per urvalsgrupp, höstterminen 2018–2020. 
Antal (N) och andel (procent).

79 Det finns tre betygsurvalsgrupper. De som studerat vid 
folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp vid ansökan till 
högskolan - folkhögskolegruppen. Alla studerande som 
är behöriga, oavsett från vilken skolform de kommer, har 
möjlighet att antas till högskolan genom urvalsgruppen för 
högskoleprovet. Under åtminstone de tre senaste åren har 
cirka 25 procent av folkhögskoledeltagarna antagits till 
högskolan den vägen.

Allmän kurs som behörighetsgivande  
utbildning 
Alla folkhögskolor har en allmän kurs. Detta är ett 
krav i folkbildningsförordningen.80 Kursen kan ge 
kunskaper för vidare studier motsvarande dem som 
fås genom det offentliga skolväsendet. Allmän kurs 
på grundskolenivå ger kunskaper för vidare studier 
på gymnasienivå. Allmän kurs på gymnasienivå ger 
kunskaper och behörigheter inför vidare studier på 
högskola, yrkeshögskola eller andra eftergymnasiala 
yrkesutbildningar.81

80 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 9 §: 
Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- 
och gymnasieutbildning, ska årligen utgöra minst 15 procent av 
verksamheten.

81 Den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, fungerar 
som ett översättningsverktyg som ska göra olika utbildningar 
lättare att förstå och jämföra. SeQF bygger på ett gemen-
samt europeiskt ramverk för kvalifikationer, EQF – European 
Qualification Framework. Allmän kurs är nivåplacerad på nivå 2 
respektive nivå 4 i SeQF.

DIAGRAM 11. 
Utbildningsbakgrund bland deltagare i särskild kurs som studerar på grundskole-, gymnasie- respektive eftergymnasial nivå 
2020. Andelar (procent). 
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Under läsåret 2019/20 utfärdade folkhögskolorna 
2 149 intyg om grundläggande behörighet för studier 
vid högskola, och ca 710 behörigheter för studier vid 
yrkeshögskolan.82. Dessutom utfärdades behörigheter 
i enstaka ämnen.83 

I rapporten Uppföljning av allmän kurs på folk-
högskolan undersöker SCB övergången till hög
skolestudier och andra studier och inträdet på 
arbetsmarknaden bland deltagare på folkhögskolans 
allmänna kurs. Statistiken omfattar deltagare som 
avslutat allmän kurs under läsåren 2013/14, 2015/16 
och 2017/18 och som fått allmän behörighet till 
högskolestudier eller yrkeshögskola. Resultaten visar 
att ungefär 60 procent av deltagarna som uppnått 
allmän behörighet har läst vidare på högskolan, 

82 Myndigheten för yrkeshögskolan har inga uppgifter om vilken 
typ av behörighet som de sökande och antagna till olika yrkes-
högskoleutbildningar har. Det går därför inte att få reda på hur 
många deltagare från folkhögskolan som har antagits till yh-ut-
bildningar. Inte heller SCB har något register över studerande 
inom yrkeshögskolan.

83 Folkhögskolan utfärdar inte bara behörigheter, utan har också 
en egen bedömningsmodell vilken innebär att deltagarna kan 
få ett studieomdöme. Studieomdömet är inte ett betyg utan en 
helhetsbedömning av deltagarens studieförmåga.

yrkeshögskolan eller andra utbildningar inom fem år 
efter allmän kurs. Av deltagarna läsåret 2017/18 var 
det 45 procent som läst vidare på en eftergymnasial 
utbildning inom ett år.84

Studiemotiverande folkhögskolekurs en väg 
vidare för många
Sedan 2010 har folkhögskolorna erbjudit Studiemoti-
verande folkhögskolekurser, som är ett regeringsupp
drag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. 
Från och med 2016 har insatsen permanentats. Kur
serna är tre månader långa och syftet är att motive
ra deltagarna till fortsatta studier. Målgruppen är 
arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller 
grundläggande behörighet till högskoleutbildning på 
grundnivå. Till och med 2020 har totalt cirka 38 920 
personer deltagit. Ungefär 10 procent har gått kursen 
två gånger.

Under 2020 medverkade 93 folkhögskolor och 
antalet deltagare uppgick till cirka 4 300. 

Resultaten är goda:   Av 2019 års unga deltagare mellan 16 och 24 år 
hade 28 procent gått vidare till folkhögskola i 
december 2020. Motsvarande andel bland delta
garna som var 25 år eller äldre var 19 procent.   Av dem som deltagit i en studiemotiverande 
folkhögskolekurs (fr.o.m. insatsens början) 
och därefter studerat vidare på allmän kurs, 
har hittills 2139 personer fått grundläggande 
behörighet för högskolestudier, och 618 har fått 
behörighet för yrkeshögskolestudier.85 

84 Även i SCB:s undersökning Vuxenutbildningens betydelse i det 
svenska utbildningssystemet. Kompensatoriska effekter av studier 
inom Komvux och inom folkhögskolans allmänna kurser och SMF 
undersöks deltagare i folkhögskolans allmänna kurs. Rapporten 
visar att av dem som läste vid allmän kurs på gymnasienivå 
under perioden 2013–2015 fanns 2 800 personer, 16 procent, 
registrerade vid högskolan höstterminen 2016. Bland dem som 
varit registrerade först på studiemotiverande folkhögskolekurs 
och därefter på allmän kurs på gymnasienivå hade 133 perso-
ner gått vidare till högskolestudier 2016.

85 I rapporten Vuxenutbildningens betydelse i det svenska utbild-
ningssystemet. Kompensatoriska effekter av studier inom Komvux 
och inom folkhögskolans allmänna kurser och SMF visar SCB 
att 23 procent av de deltagare som hade en påbörjad men inte 
avslutad svensk gymnasieutbildning 2012, hade höjt sin utbild-
ningsnivå minst en nivå 2017 efter att de deltagit i studiemo-
tiverande folkhögskolekurs under 2013–2015. Bland dem som 
både deltagit i den studiemotiverande kursen och som därefter 
gått vidare till allmän kurs på gymnasienivå var det 29 procent 
som höjt sin utbildningsnivå.

AKTUELL UTREDNING OM BERÖR 
FOLKBILDNINGEN:

SOU 2020:33: Gemensamt ansvar – 
en modell för planering och dimensio-
nering av gymnasial utbildning 
Utredningen om planering och dimensionering 
av komvux och gymnasieskola hade i uppdrag att 
föreslå en regionalt baserad modell för planering 
och dimensionering av gymnasial utbildning, 
samt att se över ansvarsfördelningen mellan 
staten, kommunerna och andra aktörer när det 
gäller planering och dimensionering. 

Folkbildningsrådet beklagar att utredning
en inte uppmärksammar folkhögskolan som 
resurs och samarbetspart vid planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning. I sitt 
yttrande framhåller man att folkhögskolan idag 
fyller en viktig komplementär roll vid sidan 
av det formella skolväsendet. Folkbildningen 
bidrar både till breddat ämnesutbud och till 
större geografisk spridning av gymnasial ut
bildning i landet.
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Av deltagarna i den studiemotiverande kursen var 
71 procent utrikes födda och könsfördelningen var i 
princip jämn. 67 procent av dem hade grundskola/
motsvarande som högsta utbildning och 63 procent är 
25–64 år. Sedan 2018 har de utrikes födda deltagarna 
blivit betydligt fler. 

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 2d. Deltagare i Studiemotiverande folkhögskolekurs 
2018–2020. Andel (procent).
Tabell F 8b. Studiemotiverande folkhögskolkurs: Folkhögskolor, 
deltagare samt deltagare som gått vidare till fortsatta studier eller 
arbete 2018–2020. Antal (N) och andel (procent).

Från särskild kurs till högskolan och andra 
studier
Folkhögskolans särskilda kurs är inte formellt behö
righetsgivande. SCB:s rapport Etablering på arbets-
marknaden och övergång till högskolestudier efter lång 
särskild kurs på folkhögskolan visar dock att nästan 
en tredjedel av deltagarna i särskild kurs 2012–2014 
studerade vid högskolan två år efter att de lämnat 
särskild kurs vid folkhögskola. Andelen kvinnor och 
män som gick vidare till högskolan var totalt sett 
jämn men med variationer inom enskilda ämnen. 
Störst andel som gått vidare fanns inom ämnesområ
dena hälso- och sjukvård – 45 procent, och konst och 
media – 44 procent. Konst och media var dessutom 
det enskilt största ämnesområdet, med nästan hälften 
av alla deltagare. Inom konstområdet utmärkte sig 
musikkursernas deltagare. Av dessa läste 58 procent 
vidare inom två år. Det var alltså vanligare att musik
kursernas deltagare läste vidare vid högskolan än att 
de inte gjorde det. 

Estetiska profilkurser som delar i ett utbildningssys-
tem
Folkbildningsrådet genomförde under 2017 utvärde
ringen Kulturell bildning i folkhögskolans regi. I denna 
undersöks folkhögskolans estetiskt inriktade utbild
ningar:  som delar i ett utbildningssystem för konstnär

ligt yrkesutövande  som yrkesutbildningar för konstnärligt yrkesut
övande   som arbetsmarknad för kulturarbetare.

Rapporten visar att de estetiska utbildningarna ofta 
ingår i ett informellt utbildningssystem för konstnärer. 
Drygt 30 procent av deltagarna kom till folkhögskolan 
efter estetiskt inriktade gymnasieutbildningar. Efter 
folkhögskolan sökte sig nästan 60 procent av deltagar
na 2005–2010 vidare till högskolan inom en tolvårs

period – främst till studier inom konst och humaniora, 
men även inom pedagogik och lärarutbildning.86

Folkhögskoledeltagarnas etablering på ar-
betsmarknaden
SCB har i även undersökt folkhögskoledeltagarnas 
etablering på arbetsmarknaden efter allmän kurs och 
studiemotiverande folkhögskolekurs, respektive efter 
särskild kurs.

I rapporten Vuxenutbildningens betydelse i det svens-
ka utbildningssystemet. Kompensatoriska effekter av 
studier inom Komvux och inom folkhögskolans allmänna 
kurser och SMF konstaterar SCB att deltagande i folk
högskolans allmänna kurs och/eller studiemotiverande 
folkhögskolekurs förbättrar personers situation på 
arbetsmarknaden:  Andelen som står utanför arbetsmarknaden 

minskade mellan 2012 och 2016 – från 53 till 35 
procent bland dem som studerade vid allmän 
kurs på grundskolenivå 2013–2015, och från 28 
till 20 procent bland deltagarna på gymnasienivå.   Andelen med etablerad ställning på arbetsmark
naden ökade mellan 2012 och 2016 – från 5 till 
11 procent bland dem som studerade vid allmän 
kurs på grundskolenivå 2013–2015, och från 14 
till 22 procent bland deltagarna på gymnasienivå.

I samma rapport visas en positiv utveckling även bland 
deltagarna i studiemotiverande folkhögskolekurs:  Andelen som står utanför arbetsmarknaden 

minskade mellan 2012 och 2016 – från 39 till 22 
procent bland dem som deltog i studiemotive
rande folkhögskolekurs 2013–2015, och från 30 
till 23 procent bland dem som först deltog i den 
studiemotiverande kursen och som därefter gick 
vidare till allmän kurs på gymnasienivå.   Andelen med etablerad ställning på arbetsmark
naden ökade mellan 2012 och 2016 – från 5 till 
12 procent bland dem som deltog i studiemoti
verande folkhögskolekurs 2013–2015, och från 4 
till 15 procent bland dem som först deltog i den 
studiemotiverande kursen och som därefter gick 
vidare till allmän kurs på gymnasienivå.

Rapporten Etablering på arbetsmarknaden och över-
gång till högskolestudier efter lång särskild kurs på 
folkhögskolan visar att av de deltagare som avslutat en 
lång särskild kurs inom folkhögskolan 2012–2014 hade 

86 I undersökningen ingår deltagare i folkhögskolans estetiskt 
inriktade yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå och särskilda 
kurser i estetiska ämnen höstterminerna 2005–2010.
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33 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden 
året efter avslutad kurs, och 12 procent en osäker ställ
ning. Etableringsgraden var högst, drygt 60 procent, 
inom de renodlat yrkesförberedande kurserna inom 
området Socialt arbete, omsorg och vägledning.

Folkhögskolans yrkesutbildningar
Under 2020 arrangerade folkhögskolorna sammanlagt 
ett drygt 30tal inriktningar av yrkesutbildning på ef
tergymnasial nivå, med ca 6 800 deltagare totalt inom 
ramen för den ordinarie verksamheten.87 Störst var 
Fritidsledarutbildningen. Andra populära kursinrikt
ningar var Beteendekunskap, humaniora och Informa-
tionsverksamhet & medieutbildning. 

Ungefär 1 300 deltagare erhöll under 2020 intyg om 
avslutad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå.

Jämfört med övriga deltagare i folkhögskolans 
särskilda kurser är andelen män jämförelsevis stor i de 
yrkesinriktade kurserna, och de utrikes födda delta
garna är jämförelsevis många. I yrkeskurserna är även 
andelen deltagare med treårig gymnasieutbildning 
större än i övriga inriktningar och deltagarna är yngre. 

Hösten 2020 tillsköt regeringen dessutom medel 
till det riktade uppdraget: Yrkesinriktade utbildning
ar – allmän kurs och särskild kurs. Verksamheterna 
omfattade ca 1 500 deltagare under 2020. Syftet med 
uppdraget är att möta det ökade behov av utbildning 
hos vuxna som behöver återkomma i arbete beroende 
på den pågående pandemi samt för att säkerställa att 
det finns tillräckligt många utbildningsplatser inom 
vård och omsorgsutbildningar kopplat till äldre
omsorgslyftet. 

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 5c. Deltagare i särskild kurs med yrkesinriktning 2020. 
Jämförelse med övriga kursinriktningar. Antal (N) och andel (procent).

Folkbildning inom yrkeshögskolan
Under 2020 startade 4 folkhögskolor sammanlagt åtta 
utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan (yh). 
Kurserna samlade nästan 170 deltagare, varav 68 pro
cent var 24 år eller yngre. Kvinnorna var i majoritet 
(70 procent).

Även två studieförbund arrangerade yrkeshög
skoleutbildningar, totalt 51 utbildningar med olika 
inriktning. Ungefär 960 deltagare registrerades, varav 
62 procent var kvinnor och 19 procent var under 25 år. 
Ett av studieförbunden stod för drygt 80 procent av 
deltagarna. 

87 Utöver dessa inriktningar fanns även ett antal mindre inrikt-
ningar med färre än 30 deltagare.

Cirkeldeltagares vägar till  
arbetsmarknaden
Cirkeldeltagandet hör samman med människors 
möjligheter till studier och arbete. I studien Cirkel-
deltagares vägar till arbetsmarknaden presenteras 
en nationalekonomisk analys av cirkeldeltagandets 
betydelse för vidare studier och arbete. I denna 
jämförs bland annat cirkeldeltagare med övriga i 
befolkningen som var arbetslösa 2012, för att se om 
de får jobb eller studerar vidare under perioden 
2013–2015. 

Analysen visar att deltagande i studiecirkel ökar 
sannolikheten att individen börjar arbeta någon 
gång under perioden. Sambandet gäller för både ut
rikes och inrikes födda cirkeldeltagare, för deltagare 
med högskoleutbildning och för deltagare med kort 
utbildning. Starkast är sambandet för deltagare med 
kortast utbildning.

En fördjupad analys visar att:  Gruppen som deltog i studiecirkel 2012 var 
proportionellt sett större bland inrikes födda 
(10,9 procent) än bland utrikes födda (8,5 
procent) i befolkningen. Störst var skillnaden 
i åldern 51–65 år.   Bland personer som var äldre än 65 år var 
dock andelen cirkeldeltagare större bland 
utrikes födda (11,4 procent) än bland inrikes 
födda (6,3 procent) i befolkningen.  Av de utrikes födda cirkeldeltagarna i åldern 
20–65 år som var arbetslösa 2012, hade 37,2 
procent fått arbete under perioden 2013–
2015. Det är en större andel än bland de utri
kes födda i befolkningen som var arbetslösa 
samma år och som inte deltagit i studiecirkel 
– 31,1 procent.   Andelen utrikes födda cirkeldeltagare som 
var arbetslösa 2012 och som fått jobb 2012–
2015 är också större än andelen inrikes födda 
cirkeldeltagare som var arbetslösa samma år. 
Bland dessa hade 29,1 procent fått jobb.

I Folkbildningsrådets rapport Cirkelns betydelser är 
det framför allt cirkeldeltagare som kommer från 
utomeuropeiska länder – ofta relativt unga män – 
som anger att de deltagit i en studiecirkel för att öka 
sina möjligheter på arbetsmarknaden, respektive att 
cirkeldeltagandet inneburit nya arbetsmöjligheter 
för dem. Författarnas slutsats är att många av delta
garna som flyttat till Sverige är i färd med att skapa 
sig en plattform på arbetsmarknaden och använder 
sig av studiecirklar som ett led i detta.
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Arbetsmarknadsnära insatser på distans
Arbetsmarknadsnära insatser på distans riktar sig till 
personer som blivit eller riskerade att bli korttidsper
mitterade, varslade eller arbetslösa under pandemin. 
Syftet är att skapa möjligheter för människor att vida
reutbilda sig eller utbilda sig för att byta bransch för 
att vara bättre rustade när det vänder. Verksamheten 
fokuserar på ämnen inom IT, ekonomi och språk. Sats
ningen inleddes andra halvåret 2020 och nådde då ca 
4 020 deltagare. Den fortsätter under 2021. 

Folkbildningen och samhällets 
kompetensförsörjning
Omfattande verksamheter
Folkbildningen tillför samhället hundratusentals till
fällen till studier och bildning varje år. 

Under 2020 anordnade studieförbunden 153 200 
studiecirklar, 54 100 arrangemang i form av annan 
folkbildningsverksamhet och 146 200 kulturprogram 
inom ramen för det generella statsbidraget. Antalet 
arrangemang med riktad statlig finansiering uppgick 
samtidigt till 7 000.88 

Med stöd av det generella statsanslaget erbjöd folk
högskolorna sammantaget 1 177 000 deltagarveckor i 
allmänna och särskilda kurser och korta kurser. Inom 
de långa kurserna motsvarade detta 33 000 helårs
platser. Dessutom anordnade folkhögskolorna 175 300 
deltagarveckor med riktad statlig finansiering.89

Under 2020 har coronapandemin inneburit att 
framför allt studieförbundens verksamheter minskat i 
volym, till cirka 60 procent av 2019 års volymer, räknat 
i studietimmar. Minskningen inom folkhögskolan har 
varit mer blygsam och de långa kurserna har knappast 
minskat i volym alls. Trots studieförbundens krym
pande volymer finns folkbildningens verksamheter 
fortfarande i hela landet, vilket gör det geografiskt 
möjligt för i princip hela den vuxna befolkningen att 
delta.90 Dessutom har övergången till distansutbild

88 Avser verksamheterna vardagssvenska; svenska från dag ett; upp - 
sökande och motiverande insatser till utrikes födda kvinnor; ar-
betsmarknadsnära insatser på distans; svenska för föräldralediga.

89 Avser verksamheterna studiemotiverande folkhögskolekurs; 
etableringskurs; bristyrkeskurs; svenska från dag ett; yrkesin-
riktad allmän kurs; yrkesinriktad särskild kurs.

90 I bland annat rapporten Har alla samma möjlighet att delta i det 
civila samhället? håller Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor fram närvaro och tillgänglighet som centrala 
förutsättningar för deltagande i det civila samhället.

ning i stora delar av verksamheterna ökat tillgänglighe
ten ytterligare.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 1. Studieförbundens verksamhet med statlig finansiering 
2018–2020.
Tabell F 1. Folkhögskolornas verksamhet med statlig finansiering 
2018–2020.

Folkbildning och regional kompetens-
försörjning
I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 framhåller regeringen att 
folkbildningen i högre grad än i dag bör tas tillvara som 
en resurs i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 
Som folkbildningens styrkor anges att studieförbund 
och folkhögskolor når många deltagare med sin verk
samhet, även de grupper som andra utbildningsformer 
kan ha svårt att nå, och att man får allt större betydelse 
för att ge utrikes födda en utbildning som leder till 
arbete och kunskaper i svenska.91

I Folkbildningsrådets studie Folkbildning och regio-
nal kompetensförsörjning är regionernas och folkbild
ningens företrädare är eniga om att folkbildningen kan 
och bör bidra till kompetensförsörjningen regionalt. 
Livslångt lärande, integration och möjligheter att 
nå grupper med kort utbildning som står långt från 
arbetsmarknaden är styrkor som hålls fram. I prakti
ken varierar deltagandet stort. I 14 av 21 regioner finns 
folkbildningen representerad i kompetensråd eller 
motsvarande. Folkhögskolorna, framför allt de offent
ligägda, har en betydligt mer framträdande roll än 
studieförbunden.

De förutsättningar som försvårar för folkbildningen 
att delta handlar i första hand om att det saknas gemen
samma ställningstaganden, gemensamma strategier och 
gemensam regional kapacitet inom folkbildningen. En
skilda studieförbund och folkhögskolor erbjuder kurser 
och andra verksamheter som är viktiga för kompetens
försörjningen i regionerna, men för mer strategiska 
insatser behövs gemensamma ansträngningar. Först då 
kan folkbildningen få en mer strategisk betydelse.

91 Inför 2010 gav regeringen i uppdrag till regionala självstyrelse-
organ och samverkansorgan eller (där dessa organ inte fanns) 
länsstyrelser, att etablera kompetensplattformar för samverkan 
inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och 
lång sikt. Tillväxtverket har sedan 2013 haft regeringens uppdrag 
att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattfor-
marna. I myndighetens rapport Regionala kompetensplattformar. 
En översikt av utvecklingsprojekten mellan 2013–2017 uppmärk-
sammas inte folkbildningen.
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SE REGIONAL TABELLBILAGA: 
www.folkbildningsradet.se 92

Folkbildningen och Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder cirka 10 
miljarder euro per år för sysselsättningsrelaterade 
projekt. 

Folkbildningsrådets tidigare rapport Folkbildningen 
och Europeiska socialfonden visar att under perioden 
2007–2013 stod studieförbund och folkhögskolor 
bakom motsvarade 7,5 procent av alla ansökningar till 
ESFfonden i Sverige. Ungefär en tredjedel av pro
jekten beviljades medel. Många av folkbildningens 
projekt handlade om att möta personer som står långt 
från arbetsmarknaden.

I rapporten På egna eller andras villkor? – Folk-
bildningens medverkan i Europeiska socialfonden 
2014–2020 ställs relationen mellan folkbildningen och 
ESF:s regionala partnerskap i centrum.93 Här talas om 
två kulturer som möts. De studieförbund och folk
högskolor som arbetat med ESFprojekt håller fram 
projekten som möjligheter att testa nya idéer för att på 
så sätt göra nyttiga erfarenheter och uppnå sina mål.

92 Som ett komplement till rapporten Folkbildningens betydelse 
för samhället 2020. Folkbildningsrådets samlade bedömning 
utarbetar Folkbildningsrådet en regional tabellbilaga som visar 
studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter per 
region. Denna finns tillgänglig på Folkbildningsrådets hemsida 
från och med slutet av maj 2021.

93 Av Socialfondens medel fördelas 75 procent via Sveriges 
åtta regionala strukturfondspartnerskap och 25 procent via 
ESF-rådet nationellt. Partnerskapen består av förtroendevalda 
representanter för kommuner och regioner, samt företrädare 
för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, Arbetsför-
medlingen, etc. De utgår i sitt arbete – sina utlysningar – från 
regionala handlingsplaner.
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Kultursyftet
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FOLKBILDNINGSRÅDETS BEDÖMNING
Kultur är en resurs för demokrati och samhälls
engagemang. I samhället fungerar kulturen 
som en utmanande och obunden kraft. Genom 
kulturen ges människor utrymme att förstå och 
uttolka samhället, att dela sina upplevelser och 
bidra till åsiktsbildning och debatt. 

Folkbildningen är Sveriges största kulturare
na. Omfattningen och spridningen av kultur
verksamheterna, och en omfattande samver
kan med andra kulturaktörer, ger människor i 
hela landet tillgång till kultur. Folkbildningen 
kompletterar den institutionella kulturen och 
medverkar därmed till ett varierat och lokalt 
förankrat kulturutbud. 

Studieförbundens omfattande musikverk
samhet är ett fundament i det svenska mu
siklivets infrastruktur och en förutsättning för 
dess utveckling. Vid den utökade kontroll som 
Folkbildningsrådet begärde av samtliga studie
förbund hösten 2020 upptäcktes felrapporterad 
verksamhet framför allt inom vissa musikverk
samheter. Inom studieförbunden pågår nu ett 
nödvändigt arbete med att höja kvaliteten och 
säkerställa att statsbidraget används korrekt. 
Det handlar då om att förbättra anordnarskapet 
med samverkansparter, förbättrade rutiner och 
effektivare ITstöd för registrering av deltagande 
och uppföljning.

Studieförbundens och folkhögskolornas 
kulturverksamheter bygger på delaktighet och 
eget skapande och ger deltagarna verktyg att 
växa bildningsmässigt, mänskligt och konstnär
ligt. Folkbildningens kulturverksamheter finns i 
gränslandet mellan å ena sidan amatörkultur och 
kulturutövande som sker som en del av människ
ors privata liv och ideella engagemang, å andra 
sidan det professionella kulturlivet. Folkhög
skolans kulturinriktade särskilda kurser funge
rar både studieförberedande och ger deltagare 
tillgång till arbetsmarknaden.

Studieförbunden och folkhögskolorna erbjud
er dessutom en rikstäckande arbetsmarknad för 
kulturarbetare och professionella konstnärer.

Den uppdelning som sker mellan inrikes och 
utrikes födda deltagare inom kulturverksam
heterna, och det faktum att de utrikes födda 
deltagarna inte sällan är underrepresenterade, 
är ett problem som folkbildningen delar med det 
övriga samhället. Folkbildningen behöver arbeta 
mer aktivt för att också inom kulturområdet 

skapa möten mellan deltagare som är födda i 
Sverige och de som är födda i andra länder.

Som ytterligare en del i sitt mångfaldsarbe
te behöver studieförbund och folkhögskolor i 
högre grad rikta sina kulturverksamheter mot 
grupper i befolkningen som mer sällan än andra 
deltar i kultur, exempelvis deltagare med kort 
utbildningsbakgrund. 

En förutsättning är att finansieringen av folk
bildningen utformas så att den ger utrymme för 
och stödjer studieförbundens och folkhögsko
lornas uppsökande verksamhet och insatser för 
breddad rekrytering. 

Studieförbundens och folkhögskolornas kul
turinriktade verksamheter uppmärksammas i lan
dets regionala kulturplaner och därigenom även i 
regionalt utvecklingsarbete mer generellt. För att 
kunna ta ett mer aktivt ansvar i utvecklingen av 
det lokala och regionala kulturlivet behöver folk
bildningen arbeta systematiskt för att stärka sin 
regionala och lokala förankring och samverkan.

Sveriges största kulturarena
Studieförbundens utbud domineras av kultur
Inom de flesta studieförbunden var kulturen – studie
cirklar och annan folkbildningsverksamhet inom det es
tetiska området samt kulturprogrammen – den enskilt 
största verksamheten under 2020. Sett till omfånget 
innebär detta att kultur skulle kunna beskrivas som stu
dieförbundens gemensamma verksamhetsinriktning.

Drygt 227 200 cirkeldeltagare samlades under 2020 
inom det estetiska ämnesområdet Konst, musik, media, 
som därmed stod för 45 procent av alla deltagare och 
57 procent av alla studiecirklar. Andelarna har ökat 
sedan 2018. Denna utveckling har delvis med ekonomi 
att göra: Statsbidragssystemen till studieförbunden 
har under senare år premierat studietimmar, och 
framför allt musikcirklarna genererar många studie
timmar per deltagare.94 95

94 I det system för statsbidrag till studieförbunden som trädde i 
kraft 2017 baseras verksamhetsbidraget på både antalet studie-
timmar och antalet unika deltagare i studiecirkel och annan 
folkbildningsverksamhet.

95 Den improvisatoriska musiken (pop- och rockcirklarna) var un-
der 2020 det ämne som genererade i särklass flest studietimmar 
(64 timmar) per deltagare. Detta kan jämföras med till exempel 
13 timmar per deltagare i Samhälls- och beteendevetenskap, och 
11 timmar per deltagare i Annan utbildning i religion. 



Folkbildningens betydelse för samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning 59

Under året erbjöd studieförbunden även nästan 
146 200 kulturprogram, med drygt 6 miljoner deltaga
re.96 Antalet kulturprogram ökade stadigt från 1990ta
let till och med 2019. Under 2020 har coronapande
min inneburit ett trendbrott, med ungefär 220 00 färre 
program jämfört med året innan. Kulturprogrammen 
stod 2020 för mellan 25 och 46 procent av respektive 
studieförbunds totala antal arrangemang. Det är en 
betydligt mindre andel än 2019.97 

SE TABELLBILAGA:
Tabell S 5a. Studiecirklarnas ämnesinriktning, samt deltagare, efter 
huvudämne 2020. Antal (N) och andel (procent).

Musiken i särställning
Inom studieförbunden växer det estetiska området i 
relation till övrig verksamhet, och när det gäller cir
kelverksamheten är det musikcirklarna som ökat mest 
under de senaste 15 åren. Andelen studietimmar i mu
sik har sedan 2005 ökat från 30 till 45 procent av den 
totala volymen. Mest har pop och rockcirklarna (im-
provisatorisk musik) ökat. Dessa stod för 28 procent av 
alla cirkeltimmar under 2020 – drygt 33 200 cirklar. 
Det betyder att den improvisatoriska musiken var mer 
än fyra gånger större än det näst största ämnet, Sång 
och musik i grupp (cirka 6 850 cirklar), och dessutom 
har ökat med tre procentandelar av det totala antalet 
cirkeltimmar jämfört med året innan.98

Musiken är också det ämne som samlar flest cirkel
deltagare, drygt 92 000 under 2020, vilket motsvarar 18 
procent av alla cirkeldeltagare, samma andel som 2018. 

Av studieförbundens kulturprogram är föreläs
ningar och sång/musikprogram i särklass vanligast. 
Under 2020 anordnade studieförbunden drygt 67 000 
föreläsningar – 46 procent av alla kulturprogram – 
och 47 100 sång och musikarrangemang – 32 procent 
av alla program. Sång och musikarrangemangen har 
minskat mest av alla kulturprogram under 2020.

I rapporten Basen i svenskt musikliv beskrivs de 
tio studieförbunden som ett fundament i det svenska 

96 Kulturprogrammens deltagare registreras inte. Alla uppgifter 
om deltagarantal är därför studieförbundens skattningar.

97 Under 2020 infördes nya, tillfälliga bidragsvillkor för stu-
dieförbundens kulturprogram Digitala kulturprogram kunde 
genomföras även innan pandemin, men då med en fysisk publik 
samlad. Skillnaden under pandemin var att man inte behövde 
ha publiken fysiskt samlad.

98 Under 2020 begärde Folkbildningsrådet en utökad särskild 
kontroll i alla studieförbund. Utfallet blev att cirka 3 procent 
av tidigare rapporterad verksamhet ströks, framför allt inom 
musikverksamheterna.

musiklivets infrastruktur. Studieförbunden erbjöd 
under 2017:  124 000 spelningar och konserter på 2 380 sce

ner (minst en spelning i varje kommun)   265 musikhus i drygt 100 kommuner  nästan 1 500 studieförbundsdrivna replokaler 
utanför musikhusen.

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 5e. Studiecirklar i musik 2018–2020. Deltagare och 
studietimmar. Antal (N) och andel (procent).

Hiphop inom studieförbunden
Flera av studieförbunden har etablerat samarbete med 
föreningar inom hiphoprörelsen som är förankrade i 
förorter och marginaliserade stadsdelar. 

I rapporten Folkbildning som hiphop med implika-
tioner på läs- och skrivfrämjande visas hur deltagarna 
i studieförbundens hiphopverksamheter utvecklar ett 
nära förhållande framför allt till textskrivande, och att 
detta tycks få betydelse både för relationen till språk 
generellt och för deltagarens identitet. En slutsats 
i rapporten är att hiphopen bidrar till att utveckla 
samhällsengagemang och därmed har implikationer 
på demokrati, medborgerlig bildning och kanske även 
på folkhälsa.

Mycket kultur även inom folkhögskolan
Folkhögskolans kulturutbud är också omfattande. 
Under 2020 arrangerades:99

  1 300 långa, särskilda kurser i musik, bild, form 
och målarkonst, scenisk konst, slöjd och konst
hantverk, kyrkomusiker och övriga estetiska 
ämnen, med drygt 15 700 deltagare   160 estetiskt inriktade yrkesutbildningar på 
eftergymnasial nivå, med drygt 1 500 deltagare   ca 1 860 kulturprogram för allmänheten, med 
nästan 62 600 deltagare  ca 330 korta kurser inom det estetiska området, 
med 4 800 deltagare  korta kurser för cirkelledare inom kulturområ
det. 

Kultur och kulturutövande är dessutom integrerade 
delar av folkhögskolans pedagogik, de långa kurserna 
har ofta inslag av estetiska ämnen. Det betyder att de 
allra flesta av folkhögskolornas deltagare kommer att 
delta i kulturaktiviteter som en del av sina studier, 
oavsett vilken kurs de valt.

99 Deltagaruppgifterna nedan avser grupprapporterade deltagare 
(ej unika personer).
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Inom folkhögskolan är musiken den näst största 
kursinriktningen totalt bland de långa kurserna, och 
den största inriktningen bland de estetiska ämnena – 
med fler deltagarveckor och deltagare än något annat 
enskilt estetiskt ämne i allmän kurs, särskild kurs och i 
de korta kurserna.

SE TABELLBILAGA:
Tabell F 5a. Kursinriktningar i allmän och särskild kurs 2020. Antal 
(N) och andel (procent).

Betydelsen av att delta i folkbildningens 
kulturverksamheter 

Kulturell bildning i folkhögskolans regi för individ 
och samhälle
I rapporten Kulturell bildning i folkhögskolans regi 
framhåller författarna att folkhögskolans estetiska 
utbildningar har bred betydelse. Folkhögskolans am
bition är inte bara att utbilda kulturutövare, utan även 
konsumenter, kännare och beställare av kultur. I rap
porten framhålls att kreativitet och entreprenörskap 
efterfrågas såväl på arbetsmarknaden som i samhället. 

Som beskrivits tidigare fungerar de estetiskt inrik
tade kurserna meriterande. De kan både ge tillträde 
till fortsatt utbildning inom det estetiska eller andra 
områden, och till arbetsmarknaden.

Många av lärarna inom de estetiska utbildningarna 
är själva professionella eller semiprofessionella kul
turarbetare, med deltidsanställningar inom folkhög
skolan. Ungefär 70 procent av dem beskriver sig själva 
som professionellt verksamma konstnärer, ytterligare 
10 procent ägnar sig åt kultur som hobby. Folkhögsko
lan står ofta för huvuddelen av deras försörjning, men 
den betyder mer än så. I rapporten beskriver flera 
lärare hur viktig undervisningen och mötet med delta
garna är för att man ska utvecklas i sitt eget konstnär
liga skapande. 

Studieförbundens kulturprogram för samhällsenga-
gemang och personlig utveckling
Många av de deltagare som kommer till tals i Folkbild
ningsrådets utvärdering Kulturprogrammens betydelse 
för deltagarna är jämförelsevis gamla och har kort 
utbildning. De hör till befolkningsgrupper som i andra 
sammanhang än folkbildning ägnar sig jämförelsevis 
lite åt kultur. 

Deltagarna framhåller att kulturprogrammen ger 
mer än kulturupplevelser, att deltagandet betyder 
mer än så. Det ger kunskap och nya perspektiv, ska
par engagemang och påverkansmöjligheter, stärker 
självkänslan och inbjuder till kreativitet och eget 
skapande. Kulturprogrammens deltagare är oftare än 

övriga i befolkningen aktiva i kulturlivet, föreningsli
vet och den politiska diskussionen. Eftersom kultur
programmen för det mesta anordnas i samverkan med 
föreningar eller i anslutning till cirkelverksamhet ges 
deltagarna möjligheter att arrangera och delta aktivt 
i kulturhändelser. Det beskrivs som en skillnad mot 
då kulturinstitutioner arrangerar framträdanden av 
professionella kulturarbetare.

Studieförbundens kulturprogram som arbets-
marknad 
Av de som medverkade i studieförbundens kulturpro
gram 2020, dvs. de som framträdde inför andra, rap
porterades 40 procent som yrkesverksamma konst
närer, övriga var semiprofessionella eller amatörer.100 
Studieförbunden är viktiga för landets professionella 
kulturarbetare. I rapporten Kulturprogrammens bety-
delse för kulturutövarna poängterar utvärderarna att 
antalet uppdrag per år sannolikt gör studieförbunden 
till den största uppdragsgivaren för landets konstnä
rer.

För de yrkesverksamma konstnärerna spelar 
kulturprogrammen roll, men inte i första hand som in
komstkälla. Det framgår av rapporten. De ersättningar 
som ges är i allmänhet för små. Istället innebär kultur
programmen att andra resurser ställs till förfogande, 
till exempel tillgång till scen, lokaler, utrustning och 
nätverk. 

En slutsats som utvärderarna drar är att inom 
kulturprogrammen är de medverkandes personliga 
bildningsprocess minst lika viktig som slutprodukten 
– uppträdandet – och det är en process som innehåller 
både konstnärligt och praktiskt arbete tillsammans 
med andra. Det här är enligt utvärderarna viktiga 
erfarenheter för medborgare i en demokrati. 

Folkbildningens kultur –  
geografisk spridning
Folkbildningen ger kultur i hela landet 
Konstnärspolitiska utredningen konstaterar i betän
kandet Konstnär – oavsett villkor? att konsten bidrar 
till lokal och regional utveckling och har en central 
roll för sammanhållningen av landet. Att konstnärer 
bor och verkar på en plats gör att fler perspektiv till
förs lokalsamhället.

100 I studieförbundens klassificering varierar gränserna för vem 
som inkluderas i konstnärsbegreppet. Uppgifterna ska därför 
betraktas som osäkra.
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Och i rapporten Kulturens geografi visar Myndig
heten för kulturanalys att bibliotek och studieförbund 
står för de kulturverksamheter som har den nationellt 
sett mest heltäckande spridningen, och på så sätt 
blir avgörande för att det ska finnas ett kulturutbud 
i landets alla kommuner. Studieförbunden bidrar till 
kulturutbudet i hela landet men är särskilt betydel
sefulla på landsbygden, dels för att man ibland är de 
enda kulturaktörerna på plats, dels för att man bidrar 
till ett varierat kulturutbud i och med att man ofta 
samarbetar med bibliotek, museer, kommuner och 
religiösa samfund.101 Även folkhögskolorna, framhålls 
i rapporten, har på flera håll etablerat sig som mer 
allmänna lokala kulturinstitutioner.

I rapporten Kulturanalys 2020 varnar samtidigt 
myndigheten för att försämrade ekonomiska förutsätt
ningar för bibliotek, studieförbund och övriga aktörer 
inom det civila samhället kan leda till att det blir svårt 
att upprätthålla och utveckla kulturlivet i mer avlägs
na kommuner.

Kulturverksamheter i olika typer av  
kommuner
Att boendeort och kulturvanor hör samman framgår 
av rapporten Kulturvanor i Sverige 1989–2018 från 
Myndigheten för kulturanalys. Mest kulturaktiva 
är invånare i storstäder och större orter. Rapporten 
bekräftar samtidigt att kulturaktiviteter som är lätt 
tillgängliga och kräver små resurser är jämnare förde
lade i befolkningen. Här spelar boendeort och inkomst 
mindre roll. 

Om filialerna räknas in, erbjuder folkhögskolorna 
kurser och kulturprogram på över 300 platser i landet 
– nästan överallt med kulturinslag som delar av verk
samheten. Skolorna fungerar ofta som kulturcentra i 
lokalsamhället, samtidigt som de utbildar framtidens 
kulturpersoner och konstnärer.

Av deltagarna i folkhögskolans långa kurser med 
estetisk inriktning återfanns 34 procent i och omkring 
landets mindre städer/tätorter, 31 procent i och om
kring de större städerna och 24 procent i storstadsom
rådena. Endast 11 procent studerade i en landsbygds
kommun.

För många som bor på landsbygden och i mindre 
tätorter är däremot studieförbundens kultur en del 
av vardagen. Ungefär 3 procent av invånarna i landets 
landsbygdskommuner deltog i en estetiskt inriktad 

101 I rapporten Bottendöd eller kulturell glöd? menar Ideell 
kultur allians att samverkan mellan det ideella kulturlivet och 
länsinstitutionerna i praktiken är en förutsättning för att det ska 
finnas kultur i hela landet.

studiecirkel under 2020. Dessutom 62 procent i ett 
kulturprogram. 

I förhållande till befolkningens storlek har de 
som bor i de kommuner som omger storstäderna 
och de större städerna mindre tillgång till studie
förbundens kulturverksamheter än andra. Lägst 
var deltagandet i landets pendlingskommuner nära 
storstäderna.

Folkbildningen tar plats i de regionala kul-
turplanerna
Folkbildningsrådets rapport Folkbildningen tar plats i 
de regionala kulturplanerna visar att studieförbundens 
och folkhögskolornas kulturinriktade verksamheter 
finns med i alla regionala kulturplaner 2017.102 

Den bild som ges av folkbildningen och dess bety
delse är positiv. Fyra roller framhålls:  folkbildningen som samverkanspart  folkbildningen som infrastruktur och arrangör  folkbildningens fokus på deltagarnas eget kultu

rutövande, amatörkultur och deltagarkultur  folkhögskolornas estetiska utbildningar.

Rapporten visar också på den ambivalens som finns 
bland både regioner och bland studieförbund och 
folkhögskolor när det gäller folkbildningen och 
kulturplanerna: Samverkansmodellen förutsätter att 
regionerna samråder även med det civila samhället, 
däremot ger den bara medel att fördela till lokala och 
regionala institutioner. Medel till det civila samhället, 
inklusive folkbildningen, beslutas i andra samman
hang. Studieförbund och folkhögskolor har å sin 
sida ett intresse av att synas och delta i det regiona
la kulturplanearbetet, samtidigt som de värnar sin 
oberoende ställning som folkbildningsaktörer och 
dessutom i första hand är verksamma lokalt – ute i 
kommunerna.103

I rapporten Bottendöd eller kulturell glöd? menar 
Ideell kulturallians att regionernas samråd med civil

102 Kultursamverkansmodellen, som infördes 2010, är en modell 
för fördelning av statliga medel till regional och lokal kultur-
verksamhet. Modellen innebär att regionerna tillsammans med 
kommunerna och i samråd med civilsamhälle och kulturskapare 
tar fram regionala kulturplaner som sedan bildar underlag inför 
statens beslut om medfinansiering. 

103 Riksdagens kulturutskott genomförde 2015 en uppföljning av 
kultursamverkansmodellen. Rapporten Är samverkan modellen? 
En uppföljning och utvärdering av Kultursamverkansmodellen 
bekräftar att det har varit svårt att hitta folkbildningens och det 
övriga civilsamhällets roll i modellen, och att dialogen är under 
utveckling. 
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samhällets kulturorganisationer har stärkts och for
maliserats sedan kultursamverkansmodellen infördes, 
samtidigt som utmaningarna fortfarande är många.104 

Mångfaldig kultur?
Få med kort utbildning och utrikes födda 
inom kultursektorn 
Kultursektorn är relativt homogen när det gäller 
produktion, organisation och publik. Denna proble
matik belyser bland annat Myndigheten för kultu
ranalys i flera rapporter. Myndigheten publicerade 
till exempel en kartläggning 2015 bland anställda 
i den del av kultursektorn som styrs av staten, och 
ansvarade 2017 för motsvarande analys i de nordiska 
länderna. Rapporterna Kultur av vem? och Kultur 
med olika bakgrund visar att andelen anställda inom 
kultursektorn med utländsk bakgrund befinner sig 
på en konstant och tydligt lägre nivå än i befolkning
en. Den ökade mångfalden i befolkningen avspeglas 
inte i kultursektorns personal, och myndigheten 
menar att: 

Kultursektorn ligger längre från målet om att 
spegla befolkningen än för tio år sedan.105

Frågan om etnisk mångfald beskrivs som svårhan
terlig för kulturinstitutionerna även i Kulturana
lys Nordens antologi Vem får vara med?, i artikeln 
Inkluderingskulturen,. Oklarheter i kulturpolitiken, i 
den statliga styrningen, hålls fram som en av förkla
ringarna.

I betänkandet Konstnär – oavsett villkor konsta
terar Konstnärspolitiska utredningen att konstnärer 
oftast kommer från hem med välutbildade föräldrar, 
och att personer med utländsk bakgrund är sämre 
representerade bland konstnärerna än i befolkning
en i stort. Utredningen visar också att det är ungefär 

104 I Folkbildningsrådets utvärdering Kulturprogrammens betydelse 
för lokalsamhället beskrivs studieförbundens kulturprogram 
som en lättillgänglig väg till både folkbildningen och kulturs-
fären, bland annat eftersom de är jämförelsevis billiga – eller 
gratis – att delta i. Kulturprogrammen inriktas mot amatörkul-
tur och mot grupper som inte i första hand nås av kommu-
nernas kulturverksamhet: ungdomar, äldre, personer med 
invandrarbakgrund och boende på landsbygden. De genomförs 
ofta i samverkan med föreningslivet eller tillsammans med 
kommunala verksamheter som t.ex. äldreboenden och ung-
domsgårdar. 

105 Kultur av vem?, Sid. 5.

lika många kvinnor som män som är verksamma som 
konstnärer, men med stora variationer inom olika 
konstområden. Över en tioårsperiod har andelen 
kvinnor ökat, vilket har resulterat i en jämnare balans 
mellan könen. 

Landsorganisationen i Sverige, LO, finner i 
rapporten Brobyggare eller vattendelare? att per
soner från tjänstemanna eller företagarfamiljer, 
med relativt hög inkomst och – framför allt – med 
lång utbildning deltar i kultur oftare än andra. Att 
vara av utländsk härkomst, dvs vara född i ett annat 
land eller ha föräldrar som är födda utanför Sverige, 
beskrivs inte i sig en lika särskiljande faktor.

Myndigheten för kulturanalys publicerade 
2019 rapporten Kulturvanor i Sverige 1989–2018. I 
rapporten visas ett starkt samband mellan utbild
ningsnivå och kulturvanor. Med högre utbildning 
följer i allmänhet fler kulturaktiviteter. Det finns 
också ett samband mellan ålder och kultur – ju 
äldre man är desto mindre ägnar man sig i allmän
het åt kultur.106

Folkbildningens deltagare i kulturinriktade 
arrangemang

Studieförbundens deltagare i kulturinriktade verk-
samheter
LO konstaterar att de grupper som är underrepresen
terade i den s k konsumerande kulturen är mer aktiva 
i egenutövad kultur, till exempel i ”studiecirklar i 
vävning, målning, dans, teater m.m.”.107

Men även inom folkbildningen är vissa grupper 
underrepresenterade inom kulturområdet. Andelen 
utrikes födda deltagare är betydligt mindre i studie
förbundens studiecirklar inom ämnesområdet konst, 
musik och media än inom andra ämnesområden. Inom 
det här området var 14 procent av cirkeldeltagarna 
utrikes födda 2020, jämfört med 29 procent i studie
cirklar med annan inriktning. 

Statistiken visar också att de vanligaste ämnesva
len bland inrikes födda deltagare var inriktade mot 
kultur: improvisatorisk musik, husdjursskötsel och 
körsång. Bland de utrikes födda deltagarna var det 
vanligast att välja annan utbildning i religion, svenska 

106 Rapporten bygger på data från SOM-institutet vid Göteborgs 
universitet samlade in 2018. Sambandet mellan deltagande och 
ålder är omvänt när det gäller aktiviteten ”gått på konstutställ-
ning” – där återfinns de största andelarna i de äldre ålders-
grupperna. När det gäller ”gått på museum” syns få skillnader 
mellan olika åldersgrupper.

107 Brobyggare eller vattendelare? Sid. 53.
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som främmande språk respektive samhälls- och bete-
endevetenskap – allmän inriktning.108

Inom det estetiska området är även andelen del
tagare med eftergymnasial utbildning större än inom 
övriga ämnesområden, och andelen med högst grund
skola/motsvarande mindre. 

SE TABELLBILAGA: 
Tabell S 5b. Cirkeldeltagare inom ämnesområdet Konst, musik och 
media 2020. Jämförelse med övriga ämnesområden. Andel (procent).
Tabell S 5d. Vanligaste ämnesval i studiecirkel inom olika 
deltagargrupper 2020. Andel av grupp (procent).

Folkhögskolornas deltagare i kulturinriktade verk-
samheter
Även inom folkhögskolan finns skillnader mellan 
deltagare i estetiska verksamheter och andra. Inom 
särskild kurs med estetisk inriktning är andelen utri
kes födda jämförelsevis låg – 10 procent jämfört med 
21 procent i övriga inriktningar. 

De här deltagarna är även tydligt yngre än deltagare 
i andra kursinriktningar, och de har i allmänhet längre 
utbildning. Dock är variationen mellan olika ämnesin
riktningar stora, med till exempel de äldsta deltagarna 
med längst utbildning i Slöjd och konsthanterverk. 

Mönstret med jämförelsevis få deltagare från andra 
länder återkommer i folkhögskolornas allmänna och 
korta kurser med estetisk inriktning.

I utvärderingen Kulturell bildning i folkhögskolans 
regi var 94 procent av lärarna inom de estetiskt inrik
tade kurserna uppväxta i Sverige, medan endast ca 1 
procent hade vuxit upp i ett utomeuropeiskt land.109

SE TABELLBILAGA: 
Tabell F 5b. Deltagare i särskild kurs med estetisk inriktning 2020. 
Jämförelse med övriga kursinriktningar. Andel (procent).

Mångfald och förnyelse?
I Folkbildningsrådets rapport Mångfald och förnyel-
se? bekräftas och fördjupas bilden av folkbildningens 

108 I rapporten Cirkeldeltagare från andra länder jämför författarna 
vilka ämnen som är mest populära bland utrikes och inrikes födda 
cirkeldeltagare. Statistiken visar på en uppdelning: Bland de delta-
gare som är födda i Sverige hör nio av de elva vanligaste ämnena 
hemma inom kultur-/hantverksområdet. I särklass störst är den 
improvisatoriska musiken, dvs. pop. rock, jazz, osv. Bland de cirkel-
deltagare som kommer från andra länder är bilden i princip motsatt 
– bara ett av de elva vanligaste ämnena har kulturinriktning.

109 Uppgifterna om lärarnas bakgrund är hämtade från en enkät som 
skickades till samtliga lärare inom folkhögskolans kulturinriktade 
kurser 2017, inom ramen för utvärderingen.

estetiska verksamheter: Deltagarna i estetiska studie
cirklar är i allmänhet yngre än andra cirkeldeltagare, 
de har längre utbildning och lever i hushåll med högre 
disponibel årsinkomst. I de estetiskt inriktade cirklarna 
är också andelen män större än i övriga cirklar medan 
andelen som är födda utanför Norden är påtagligt min
dre – 12 procent jämfört med 34 procent.110 

Deltagarna i estetiska cirklar liknar i de flesta avse
enden befolkningen i stort. Undantaget är deltagarnas 
födelseland, det vill säga att att andelen utomnordiskt 
födda deltagare är mindre i de estetiska cirklarna än i 
befolkningen (18 procent).

Mönstret är liknande i folkhögskolans särskilda 
kurser med estetisk inriktning: Deltagarna är yngre än 
i särskilda kurser med annan inriktning, och färre av 
dem är födda utanför Norden – 9 procent jämfört med 
15 procent i övriga inriktningar. Dessutom har del
tagarnas föräldrar i allmänhet längre formell utbild
ning inom de estetiska inriktningarna. framför allt är 
andelen med eftergymnasial utbildning tydligt högre. 
Däremot skiljer sig inte könsfördelningen generellt 
mellan estetiska och övriga kurser, även om variationen 
är stor mellan olika estetiska inriktningar.

De fältstudier som ingår i utvärderingen ger en enty
dig bild av anställda i studieförbund och folkhögskolor 
som bärare av idéer om mångfald och inkludering och 
som betonar vikten av en folkbildning med kulturverk
samheter som når ut brett. Men rapporten visar också 
att mångfalden knappast förändras om inte ett riktat 
mångfaldsarbete faktiskt äger rum. Deltagargrupper
nas sammansättning med avseende på födelseland, kön, 
ålder och socioekonomiska förutsättningar förändras 
inte om inte studieförbund och folkhögskolor arbetar 
aktivt för att förändra. 

Rapporten tyder vidare på att det är relativt ovan
ligt med strategiska insatser för att ändra mångfalden 
inom kulturverksamheterna, framför allt när det gäller 
deltagarnas bakgrund i olika länder. Många av studie
förbunden och folkhögskolorna i rapporten beskriver 
traditioner, kontaktnät och utbud som är förankrade i 
västeuropeiska eller svenska kulturtraditioner, vil
ket i sin tur innebär att man kommer att reproducera 
liknande deltagargrupper år efter år. Man talar även om 
ekonomiska och andra förutsättningar  statsbidragssys
temens utformning  som gör att utrymmet för resurs
krävande rekrytering och nyskapande utbud begränsas.

110 Statistiken i rapporten Mångfald och förnyelse avser 2017.
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2020 2019 2018

cirkeldeltagare

Antal deltagare (N)  420 283 599 357 617 924
Kvinnor 62 62 62
Män 38 38 38
Inrikes födda 79 79 79
Utrikes födda 21 21 21
Eftergymnasial utbildning 45 44 42
Gymnasial utbildning 3 år 17 17 17
Gymnasial utbildning, ej 3 år 20 20 21
Högst grundskola/motsvarande 17 19 19
65– år 38 38 38
45–64 år 25 24 24
25–44 år 24 23 24
20–24 år 5 5 6
13–19 år 8 8 8
Med funktionsnedsättning* 4 6 7

deltagare i annan folkbildningsverksamhet

Antal deltagare (N)  361 471 495 668 482 182
Kvinnor 67 65 65
Män 33 35 35
Inrikes födda 86 85 85
Utrikes födda 14 15 15
Eftergymnasial utbildning 52 50 49
Gymnasial utbildning 3 år 17 19 19
Gymnasial utbildning, ej 3 år 18 18 19
Högst grundskola/motsvarande 13 13 14
65– år 29 25 25
45–64 år 24 25 24
25–44 år 18 20 20
20–24 år 4 4 4
13–19 år 9 9 9
-12 år 17 16 16
Med funktionsnedsättning* 3 4 4

TABELL S 2A.  
Cirkeldeltagare och deltagare i annan folkbildningsverksamhet 2018–2020. Antal (N) och andel (procent).

* Grupprapporterade deltagare (ej unika personer).
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2020 2019 2018

vardagssvenska

Antal deltagare (N)* 7 258 10 427 14 095
Kvinnor* 47 41 37
Män* 53 59 63
65– år** 1 0 0
25–65 år** 99 98 98
13–24 år** 1 2 2
–13 år** 0 0 0
Med funktionsnedsättning** 0 0 0

svenska från dag ett

Antal deltagare (N)  9 882 15 012 20 138
Kvinnor* 44 42 29
Män* 56 58 71
65– år** 0 0 0
25–65 år** 97 96 96
13–24 år** 2 3 4
–13 år** 1 0 0
Med funktionsnedsättning** 0 0 0

TABELL S 2B.  
Deltagare i Vardagssvenska och Svenska från dag ett 2018–2020. Antal (N) och andel (procent).

*  Avser unika personer. Könsfördelning beräknas utifrån gruppstatistik.
** Uppgifterna bygger på grupprapporterade uppgifter där deltagare registrerades enligt majoritetsprincipen, dvs. alla deltagare hamnar 

under samma kategori om majoriteten av deltagare finns i denna kategori.
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TABELL S 3C.  
Cirkeldeltagare i relation till befolkningen i olika kommungrupper 2020. Antal (N) och andel (procent).

befolkning 13 år 
 och äldre (n)

cirkeldeltagare  
(n) 

andel cirkeldeltagare av 
befolkning  

13 år och äldre

Storstad 1 908 514 67 980 4
Pendlingskommun nära storstad 1 944 410 51 693 3
Större stad 2 472 774 109 636 4
Pendlingskommun nära större stad  1 493 066 64 119 4
Mindre stad/tätort 1 316 235 60 878 5
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 601 770 28 797 5
Landsbygdskommun  641 714 37 180 6

Totalt 10 378 483 420 283 4

TABELL S 4A.  
Nya cirkeldeltagare 2020. Jämförelse med återkommande deltagare.* Andel (procent).

nya  
cirkeldeltagare

återkommande  
cirkeldeltagare 

Andel deltagare av alla deltagare (procent) 18 82

andel deltagare per nya/återkommande (procent)

Kvinnor 59 62
Män 41 38
Inrikes födda 76 80
Utrikes födda 24 20
Eftergymnasial utbildning 49 44
Gymnasial utbildning 3 år 21 17
Gymnasial utbildning, ej 3 år 15 21
Högst grundskola/motsvarande 15 18
65– år 17 42
45–64 år 27 24
25–44 år 35 21
20–24 år 9 5
13–19 år 11 7
Med funktionsnedsättning - -
Storstad 20 15
Pendlingskommun nära storstad 14 12
Större stad 26 26
Pendlingskommun nära större stad 14 16
Mindre stad/tätort 14 15
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 6 7
Landsbygdskommun 7 9

* Med nya deltagare avses deltagare i studiecirkel 2020, som inte deltagit under perioden 2017–2019. Med återkommande deltagare 
avses deltagare i studiecirkel 2020, som även deltagit någon gång under perioden 2017–2019.
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studiecirkel annan folkbildningsverksamhet

distans
ej  

distans
deltagit 

i båda distans
ej  

distans
deltagit 

i båda

Andel deltagare av alla deltagare (procent) 4 91 5 5 91 4

andel deltagare per distans/ 
ej distans (procent)

Kvinnor 58 62 53 65 67 65
Män 42 38 47 35 33 35
Inrikes födda 38 82 50 77 87 75
Utrikes födda 62 18 50 23 13 25
Eftergymnasial utbildning 55 45 47 61 51 64
Gymnasial utbildning 3 år 18 17 17 18 17 16
Gymnasial utbildning, ej 3 år 11 21 13 12 18 11
Högst grundskola/motsvarande 16 17 22 8 14 9
65– år 12 40 16 16 30 18
45–64 år 25 25 25 33 23 30
25–44 år 42 22 37 32 17 22
20–24 år 11 5 11 6 3 5
13–19 år 11 8 12 7 9 8
–12 år 0 0 0 7 18 17
Med funktionsnedsättning* 1 5 - 1 4 -

TABELL S 4C.  
Deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet som läser på distans 2020. Jämförelse med delta-
gare som ej läser på distans eller har deltagit i båda typerna av verksamhet. Andel (procent).

* Grupprapporterade deltagare (ej unika personer).
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arrangemang deltagare*

antal (n) andel (%) antal (n)   andel (%)

Konst, musik och media 87 690 57 227 206 45
varav Bild- och formkonst 5 663 21 592
varav Musik, dans och dramatik 63 588 136 632
varav medieproduktion 2 128 3 501
varav Formgivning 209 768
varav Konsthantverk 16 102 64 713
Humaniora (språk, historia) 24 106 16 96 860 19
varav Religion 5 660 22 801
varav Främmande språk 9 060 34 265
varav Svenska och litteraturkunskap (inkl. hemspråk) 5 621 21 527
varav Historia och arkeologi 2 825 13 744
varav Livsåskådning, filosofi, logik och etik 940 4 523
Samhälls- och beteendevetenskap 8 969 6 37 039 7
Personliga tjänster 7 082 5 33 820 7
Lantbruk, trädgård, skog och fiske 7 892 5 35 651 7
Data 2 070 1 7 734 2
Hälso- och sjukvård 2 132 1 10 008 2
Socialt arbete och omsorg 1 903 1 7 232 1
Företagsekonomi, handel och administration 1 572 1 6 437 1
Teknik och teknisk industri 1 125 1 3 160 1
Pedagogik och cirkelledarutbildning 2 416 2 9 432 2
Läs- och skrivinlärning för vuxna 284 0 687 0
Övriga 5 958 4 24 600 5

TABELL S 5A.  
Studiecirklarnas ämnesinriktning, samt deltagare, efter huvudämne  2020. Antal (N) och andel (procent).

*  Antalet deltagare är unika per ämne.
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2020 2019 2018

Antal studiecirkeltimmar totalt 7 213 871 12 143 886 13 032 989
Antal studietimmar i musikcirklar 3 259 669 4 914 191 5 070 130
varav antal timmar improvisatorisk musik 2 054 919 2 985 370 3 154 689
Andel studietimmar i musikcirklar, av alla studietimmar 45 40 39
varav andel studietimmar i improvisatorisk musik, av alla studietimmar 28 25 24
Antal cirkeldeltagare totalt * 499 866 753 120 779 123
Antal deltagare i musikcirklar * 92 036 128 766 132 426
varav antal deltagare i improvisatorisk musik 31 936 39 206 40 356
Andel deltagare i musikcirklar, av alla deltagare 18 18 18
varav andel deltagare i improvisatorisk musik av alla deltagare 6 6 6

TABELL S 5E.  
Studiecirklar i musik 2018–2020. Deltagare och studietimmar. Antal (N) och andel (procent).

* Unika personer per ämne och år. Antalet unika deltargare har uppdaterats för 2019 och 2018 
pga utökade möjligheter att ta fram unika deltagare utifrån microdata.

kvinnor män totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent) 62 38 100

andel deltagare per kön (procent)

Inrikes födda 81 77 79
Utrikes födda 19 23 21
Eftergymnasial utbildning 48 41 45
Gymnasial utbildning 3 år 14 22 17
Gymnasial utbildning, ej 3 år 21 17 20
Högst grundskola/motsvarande 17 19 17
65– år 42 31 38
45–64 år 25 24 25
25–44 år 20 29 24
20–24 år 4 7 5
13–19 år 7 8 8
Med funktionsnedsättning* 3 1 4

TABELL S 6A.  
Cirkeldeltagare fördelade efter juridiskt kön 2020. Andel (procent).

* Grupprapporterade deltagare (ej unika personer)
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inrikes utrikes totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent) 79 21 100

andel deltagare per födelseland (procent)

Kvinnor 63 42 59
Män 37 58 41
Eftergymnasial utbildning 47 39 45
Gymnasial utbildning 3 år 18 14 17
Gymnasial utbildning, ej 3 år 20 18 20
Högst grundskola/motsvarande 15 29 17
65– år 42 20 38
45–64 år 24 28 25
25–44 år 21 35 24
20–24 år 5 8 5
13–19 år 8 10 8
Med funktionsnedsättning* - - 4

* Grupprapporterade deltagare (ej unika personer).

* Grupprapporterade deltagare (ej unika personer).

TABELL S 6B.  
Inrikes och utrikes födda cirkeldeltagare 2020. Andel (procent).

eftergymna-
sial utbild-

ning

gymnasial 
utbildning 

3 år

gymnasial 
utbildning, 

ej 3 år

högst  
grundskola/ 
motsvarande totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent) 45 17 20 17 100

andel deltagare per utbildningsnivå (procent)

Kvinnor 65 51 67 59 62
Inrikes födda 83 85 82 68 81
Utrikes födda 17 15 18 32 19
65– år 35 25 59 49 40
45–64 år 30 24 31 15 26
25–44 år 32 35 9 14 25
20–24 år 3 16 1 5 5
13–19 år 0 0 0 19 3
Med funktionsnedsättning* - - - - 4

TABELL S 6C.  
Cirkeldeltagare med olika utbildningsbakgrund 2020. Andel (procent). 
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13–19 år 20–24 år 25–44 år 45–64 år 65– år totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent) 8 5 24 25 38 100

andel deltagare per åldersgrupp (procent)

Kvinnor 58 51 53 63 69 62
Män 42 49 47 37 31 38
Inrikes födda 76 70 70 77 89 79
Utrikes födda 24 30 30 23 11 21
Eftergymnasial utbildning 0 28 58 51 39 45
Gymnasial utbildning 3 år 1 53 25 16 11 17
Gymnasial utbildning, ej 3 år 0 4 7 24 29 20
Högst grundskola/motsvarande 99 16 10 10 21 17
Med funktionsnedsättning* - - - - - 4

TABELL S 6D.  
Cirkeldeltagare i olika åldersgrupper 2020. Andel (procent).

* Grupprapporterade deltagare (ej unika personer)

minsta andel största andel median

Kvinnor 49 68 59
Män 32 51 41
Inrikes födda 18 89 82
Utrikes födda 11 82 18
Eftergymnasial utbildning 22 71 47
Gymnasial utbildning 3 år 15 23 17
Gymnasial utbildning, ej 3 år 8 27 16
Högst grundskola/motsvarande 7 47 16
65– år 3 54 27
45–64 år 19 32 24
25–44 år 16 36 30
20–24 år 3 13 7
13–19 år 4 28 7
Med funktionsnedsättning** 0 11 2

TABELL S 7.  
Kategorier av cirkeldeltagare vid olika studieförbund 2020. 
Största och minsta andel samt median (procent).*

*  Statistiken är framtagen med hjälp av microdata vilket gör att andelarna inte är jämförbara med andelarna för 2019.
** Grupprapporterade deltagare (ej unika personer).
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folkbildningsanslaget

antal  
deltagarveck-

or  
(n)*

antal  
folk hög-   

 skolor  
(n)

antal  
deltagare  

(n)
kvinnor  

(procent)
män  

(procent)

2020
Allmän kurs 560 205 155 21 776 55 45
Särskild kurs 596 282 154 35 797 68 32
Kort kurs 20 566 109 21 341 61 39
Kulturprogram** 1 862 62 62 580 55 45
Allmän kurs, yrkesinriktad*** 8 815 40 432 61 39
Särskild kurs, yrkesinriktad*** 17 866 64 1 057 65 35
2019
Allmän kurs 559 647 156 22 414 54 46
Särskild kurs 602 580 155 36 974 67 33
Kort kurs 51 872 128 50 347 60 40
Kulturprogram** 4 700 83 184 646 54 46
2018
Allmän kurs 522 299 155 21 322 54 46
Särskild kurs 575 639 154 35 455 66 34
Kort kurs 53 189 125 54 277 61 39
Kulturprogram** 4 738 79 176 786 54 46

annan statlig finansiering 

2020
Studiemotiverande folkhögskolekurs 70 674 93 4 268 52 48
Etableringskurs 55 531 66 1 830 62 38
Svenska från dag ett 22 430 70 1 573 51 49
2019
Studiemotiverande folkhögskolekurs 63 034 93 3 743 50 50
Etableringskurs 80 672 86 2 770 61 39
Bristyrkeskurs 12 730 18 379 71 29
Svenska från dag ett 27 210 72 2 094 44 56
2018
Studiemotiverande folkhögskolekurs 67 770 94 3 862 51 49
Etableringskurs 159 935 109 5 405 54 46
Bristyrkeskurs 25 349 27 666 64 36
Svenska från dag ett 24 243 76 1 777 39 61

TABELL F 1.  
Folkhögskolornas verksamhet med statlig finansiering 2018–2020.

*  Verksamhetens omfattning beskrivs som deltagarveckor - antal deltagare och deras deltagande i antal veckor. 
Helårsstudier i de långa kurserna, allmän och särskild kurs bedöms pågå 35 veckor.

**  Grupprapporterade deltagare (ej unika personer).
***  Det finns en viss underrapportering i allmän och särskild kurs, yrkesinriktad.
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2020 2019 2018

grundskole-
nivå

gymnasie-
nivå

grundskole-
nivå

gymnasie-
nivå

grundskole-
nivå

gymnasie-
nivå

Andel deltagare av alla deltagare (procent)  31  69 34 66 32 68

andel deltagare per kursnivå (procent)

Kvinnor 61 53 58 51 58 51
Män 39 47 42 49 42 49
Inrikes födda 14 68 15 68 16 70
Utrikes födda 86 32 85 32 84 30
Eftergymnasial utbildning 14 7 16 7 18 6
Gymnasial utbildning 3 år 5 23 6 23 6 23
Gymnasial utbildning kortare än 3 år 15 15 15 14 16 15
Högst grundskola/motsvarande 66 55 63 56 60 56
65– år 2 2 4 2 4 2
45–64 år 18 3 17 3 15 3
25–44 år 46 35 45 35 47 36
20–24 år 30 50 30 51 28 49
18–19 år 3 9 4 9 6 10
Med funktionsnedsättning 21 41 21 41 19 36

TABELL F 2A.  
Deltagare i allmän kurs 2018–2020 per kursnivå.  Andel (procent).
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2020 2019 2018

Kvinnor  61 60 61
Män  39 40 39
Inrikes födda  88 89 89
Utrikes födda  12 11 11
Eftergymnasial utbildning  46 46 46
Gymnasial utbildning 3 år  24 22 22
Gymnasial utbildning, ej 3 år  17 19 18
Högst grundskola/motsvarande  13 13 14
65– år  20 25 24
45–64 år  32 33 32
25–44 år  25 25 26
20–24 år  5 5 6
18–19 år  5 3 3
–17 år  13 9 9
Med funktionsnedsättning  4 5 -

TABELL F 2C.  
Deltagare i kort kurs 2018–2020. Andel (procent).

2020 2019 2018

Kvinnor 52 50 51
Män 48 50 49
Inrikes födda 29 29 34
Utrikes födda 71 71 66
Eftergymnasial utbildning 10 8 8
Gymnasial utbildning 3 år 10 11 13
Gymnasial utbildning, ej 3 år 13 15 13
Högst grundskola/motsvarande 67 66 66
65– år 0 0 0
45–64 år 22 25 21
25–44 år 41 41 41
20–24 år 31 27 30
18–19 år 6 6 7
–17 år 1 1 1
Med funktionsnedsättning 5 5 4

studiernas nivå

Gymnasienivå 53 54 56
Grundskolenivå 47 46 44

TABELL F 2D.  
Deltagare i Studiemotiverande folkhögskolekurs 2018–2020. Andel (procent).
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2020 2019 2018

Kvinnor 62 54 47
Män 38 46 53
Inrikes födda 0 0 0
Utrikes födda 100 100 100
Eftergymnasial utbildning * 12 14 20
Gymnasial utbildning 3 år * 2 3 4
Gymnasial utbildning, ej 3 år * 12 14 15
Högst grundskola/motsvarande * 74 69 61
65– år 0 0 0
45–64 år 30 30 26
25–44 år 57 57 56
20–24 år 13 13 16
18–19 år 0 0 2
–17 år 0
Med funktionsnedsättning 0 1

studiernas nivå 0

Gymnasienivå 19 9 8
Grundskolenivå 81 91 92

TABELL F 2E.  
Deltagare i Etableringskurs 2018–2020. Andel (procent).

*   Endast cirka hälften av deltagarna återfinns i SCB:s Utbildningsregister (UREG). Uppgifterna om utbildningsbakgrund är därmed mycket osäkra.

2020 2019 2018

Kvinnor 51 44 40
Män 49 56 60
Inrikes födda
Utrikes födda 100 100 100
Eftergymnasial utbildning * - - -
Gymnasial utbildning 3 år - - -
Gymnasial utbildning, ej 3 år - - -
Högst grundskola/motsvarande - - -
65– år 1 2 1
45–64 år 18 17 14
25–44 år 65 64 61
20–24 år 15 16 19
18–19 år 1 1 4
–17 år 0 - 1
Med funktionsnedsättning 1 1 1

studiernas nivå

Gymnasienivå 1 4 6
Grundskolenivå 91 93 90
(okänd) 8 3 4

TABELL F 2F.  
Deltagare i Svenska från dag ett 2018–2020. Andel (procent).

*   Uppgifter saknas i alltför stor omfattning i SCB:s Utbildningsregister (UREG) för en relevant presentation av deltagarnas utbildningsbakgrund.
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allmän kurs särskild kurs

befolkning  
18 år och 
äldre (n) deltagare (n)

andel (%) 
deltagare av 

befolkning 18 
år och äldre deltagare (n)

andel (%) 
deltagare av 

befolkning 18 
år och äldre

Storstad 1 526 852 5 265 0,3 7 779 0,5
Pendlingskommun nära storstad 1 487 666 2 773 0,2 5 284 0,4
Större stad 1 958 600 4 737 0,2 8 091 0,4
Pendlingskommun  nära större stad 1 176 647 2 710 0,2 4 509 0,4
Mindre stad/tätort 1 051 862 2 926 0,3 5 645 0,5
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 481 764 1 269 0,3 2 215 0,5
Landsbygdskommun  522 068 1 597 0,3 2 419 0,5

TABELL F 3C.  
Deltagare i allmän och särskild kurs i relation till befolkningen i olika kommungrupper 2020.  
Antal (N) och andel (procent).

allmän kurs särskild kurs

Antal skolor med filial* 45 50

filial huvudskola filial huvudskola

Andel deltagare av alla deltagare (procent)  16  84  14  86 

andel deltagare per filial/huvudskola (procent)

Kvinnor  59  54  67  68 
Män  41  46  33  32 
Inrikes födda  41  54  81  83 
Utrikes födda  59  46  19  17 
Eftergymnasial utbildning  11  8  37  38 
Gymnasial utbildning 3 år  14  19  36  38 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  17  14  9  10 
Högst grundskola/motsvarande  58  58  18  15 
65– år  3  2  11  13 
45–64 år  12  7  21  19 
25–44 år  42  38  37  40 
20–24 år  37  45  24  24 
18–19 år  5  8  5  4 
Med funktionsnedsättning  29  36  10  13 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  -  0  18  21 
Gymnasienivå  59  71  73  72 
Grundskolenivå  41  29  8  7 

TABELL F 4A.  
Deltagare i allmän och särskild kurs vid filial 2020. Jämförelse med deltagare vid huvudskola.  
Andel (procent).

* Med deltagare vid filial avses deltagare i kurser rapporterade i annan kommun än skolans hemkommun.



93Folkbildningens betydelse för samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning

allmän kurs särskild kurs

Antal skolor med internat 82 86

internat ej internat internat ej internat

Andel deltagare av alla deltagare (procent)  6  94  11  89 

andel deltagare per internat/ej internat (procent)

Kvinnor  37  56  58  69 
Män  63  44  42  31 
Inrikes födda  76  50  92  82 
Utrikes födda  24  50  8  18 
Eftergymnasial utbildning  2  9  15  40 
Gymnasial utbildning 3 år  25  18  58  35 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  9  15  3  10 
Högst grundskola/motsvarande  63  58  25  14 
65– år  -  2  1  14 
45–64 år  1  8  3  21 
25–44 år  23  40  22  42 
20–24 år  64  43  61  19 
18–19 år  12  7  13  3 
Med funktionsnedsättning  59  33  21  12 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  -  0  15  22 
Gymnasienivå  85  68  83  71 
Grundskolenivå  15  32  2  7 

TABELL F 4B.  
Deltagare i allmän och särskild kurs som bor på internat 2020.  
Jämförelse med övriga deltagare. Andel (procent).*

* Sättet att beräkna andelen deltagare som bor på internat har förändrats från och med 2019. Därmed försvåras jämförelser mot tidigare år.
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allmän kurs särskild kurs

Antal skolor med planerad distansundervisning samt med 
kurser omställda till distans på grund av pandemin

132 149

planerad 
distans

ej distans / 
omställning 
till distans 
på grund av 
pandemin**

planerad  
distans

ej distans / 
omställning 
till distans 
på grund av 
pandemin**

andel deltagare per distans/ej distans eller omställ-
ning till distans på grund av pandemin (procent)

 9  91  39  61 

Kvinnor  65  54  72  65 
Män  35  46  28  35 
Inrikes födda  67  50  83  82 
Utrikes födda  33  50  17  18 
Eftergymnasial utbildning  10  8  52  28 
Gymnasial utbildning 3 år  19  18  30  43 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  14  15  10  9 
Högst grundskola/motsvarande  57  58  8  20 
65– år  0  2  9  15 
45–64 år  8  8  32  12 
25–44 år  44  38  49  34 
20–24 år  39  44  9  33 
18–19 år  9  7  1  6 
Med funktionsnedsättning  29  35  4  19 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  -  0  19  22 
Gymnasienivå  85  68  80  67 
Grundskolenivå  15  32  1  10 

TABELL F 4C.  
Deltagare i allmän och särskild kurs som läser på planerad distans 2020. Jämförelse med deltagare som ej 
läser på distans samt på kurs som ställts om till distans på grund av pandemin. Andel (procent). *

* Redovisningen baseras på individstatistik. Med individstatistik möjliggörs framställning av 
redovisnings variabler som beskriver deltagarnas bakgrund och utbildningsbakgrund.

** Redovisningskategorin "ej distans/omställning till distans på grund av pandemin" avser 
deltagare som ej läser på distans samt deltagare som ej hade planerat att studera på 
distans men fick ställa om till distansstudier på grund av pandemin.
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planerad distans

omställning till  
distans pga. pandemin

 
ej distans

2020
Allmän kurs  8  47  46 
Särskild kurs  39  25  36 

2019
Allmän kurs  5  -  95 
Särskild kurs  37  -  63 

2018
Allmän kurs  5  -  95 
Särskild kurs  36  -  64 

TABELL F 4D.  
Deltagare i allmän och särskild kurs som läser på planerad distans, på kurs som ställts om till distans på grund 
av pandemin eller ej på distans 2018–2020. Andel (procent).*

*  Grupprapporterade deltagare (ej unika personer). En särskild bearbetning har tillämpats för att skilja ut andelen deltagare som gick 
kurserer som ställdes om till distans på grund av pandemin.

*  Redovisningen baseras på gruppstatistik för samtliga år.

totalt antal  
helårsplatser planerad distans

omställning till  
distans pga. pandemin ej distans

2020
Allmän kurs  16 010  6  23  71 
Särskild kurs  17 040  24  14  62 

2019
Allmän kurs  15 990  4  -  96 
Särskild kurs  17 220  22  -  78 

2018
Allmän kurs  14 920  4  -  96 
Särskild kurs  16 450  21  -  79 

TABELL F 4E.  
Helårsplatser i allmän och särskild kurs; planerad distans, kurs som ställts om till distans på grund av pande-
min respektive ej distans 2018–2020. Antal (N) och andel (procent).*
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kursinriktningstyp allmän kurs särskild kurs

långa kurser 2019

antal  
deltagar- 

veckor (n)
antal del-

tagare (n)*
andel del-
tagare (%)

antal  
deltagar -

veckor (n)
antal del-

tagare (n)*
andel del-
tagare (%)

Allmän, bred ämnesinriktning  533 854  29 045  94,8  40 552  3 327  7,3 
Beteendekunskap, humaniora  1 064  68  0,2  19 199  1 038  2,3 
Religion och livsåskådningsfrågor  -  -  43 392  3 845  8,4 
Historia  521  51  0,2  2 111  221  0,5 
Fritidsledarutbildning  -  -  23 939  1 316  2,9 
Cirkelledarutbildning  -  -  90  5  0,0 
Annan ledarutbildning inkl organisation  -  -  23 759  2 345  5,1 
Litteratur  242  11  0,0  10 688  870  1,9 
Beteendekunskap, humaniora Övrigt  1 515  79  0,3  23 410  1 783  3,9 
Estetiska ämnen  -  -  21 919  1 433  3,1 
Musik  352  22  0,1  84 221  5 900  12,9 
Scenisk konst (dans, film och teater)  -  -  30 864  1 836  4,0 
Slöjd och konsthantverk  344  19  0,1  23 706  1 763  3,8 
Bild, form och målarkonst  540  28  0,1  49 975  3 605  7,9 
Kyrkomusiker/kantor  -  -  3 559  276  0,6 
Estetiska ämnen Övrigt  -  -  13 499  896  2,0 
Företagsekonomi, handel och kontor  -  -  1 444  98  0,2 
Ekonomi  -  -  854  98  0,2 
Administration  -  -  738  37  0,1 
Administration med datorstöd  -  -  4 980  250  0,5 
Företagsekonomi, handel och kontor Övrigt  -  -  1 372  98  0,2 
Matematik, naturvetenskap  2 892  149  0,5  3  1  0,0 
Matematik  107  24  0,1  397  83  0,2 
Biologi, inkl ekologi  -  -  3 506  335  0,7 
Miljövård  -  -  7 609  778  1,7 
Matematik, naturvetenskap Övrigt  1 425  76  0,2  6 117  696  1,5 
Medicin, hälsa och sjukvård  372  24  0,1  11 160  675  1,5 
Friskvård  346  18  0,1  19 357  1 749  3,8 
Medicin, hälsa och sjukvård Övrigt  542  27  0,1  13 084  878  1,9 
Samhällsvetenskap  1 717  86  0,3  1 091  123  0,3 
Fackliga frågor  -  -  2 141  380  0,8 
Arbetsliv, övrigt  -  -  2 021  108  0,2 
Informationsverksamhet & mediautbildning  -  -  20 613  1 251  2,7 
EG/EU frågor  -  -  2 108  245  0,5 
Internationella frågor, övrigt  -  -  3 232  287  0,6 
Samhällsfrågor, allmänt  1 402  79  0,3  9 249  1 038  2,3 
Föreningskunskap  -  -  124  33  0,1 
Socialpolitik  119  11  0,0  2 658  153  0,3 
Samhällsvetenskap Övrigt  -  -  6 091  528  1,2 
Språk  -  -  6 874  854  1,9 
Svenska  5 866  411  1,3  9 926  794  1,7 
Engelska  439  75  0,2  1 939  238  0,5 
Tyska  -  -  1 541  95  0,2 
Tecken- och dövblindtolkutbildning  -  -  3 951  211  0,5 
Skrivtolkutbildning  -  -  568  29  0,1 
Sfi/svenska för invandrare  1 551  81  0,3  148  17  0,0 

TABELL F 5A.  
Kursinriktningar i allmän och särskild kurs 2020. Antal (N) och andel (procent). (Fortsätter på nästa sida)
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TABELL F 5A.  
Kursinriktningar i allmän och särskild kurs 2020. Antal  (N) och andel (procent). (Fortsättning från föregående sida)

kursinriktningstyp allmän kurs särskild kurs

långa kurser 2019

antal  
deltagar- 

veckor (n)
antal del-

tagare (n)*
andel del-
tagare (%)

antal  
deltagar -

veckor (n)
antal del-

tagare (n)*
andel del-
tagare (%)

Kontakttolkutbildning  -  -  2 201  229  0,5 
Språk Övrigt  -  -  2 766  314  0,7 
Teknik  240  11  0,0  386  21  0,0 
Datorteknik  -  -  4 501  428  0,9 
Transport, trafik  -  -  331  20  0,0 
Teknik Övrigt  -  -  3 937  258  0,6 
Idrott  1 252  66  0,2  4 463  337  0,7 
Hushålls-, textil-, konsument-  
och varukunskap

 610  33  0,1  3 077  154  0,3 

Övrigt  2 893  152  0,5  14 841  1 457  3,2 

SUMMA  560 205  30 646  100  596 282  45 837  100 

*  Unika personer per kursinriktning. En och samma person kan ha läst mer än en inriktning.
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övriga 
kursin-

riktning-
ar 

estetiska  
kurs-

inriktningar 
totalt

varav  
musik

varav scenisk 
konst (dans, 

film och 
teater)

varav slöjd 
och konst- 

hanverk

varav bild, 
form och 

målarkonst

varav  
övriga este-
tiska ämnen

Andel deltagare av  
alla deltagare (procent)

 66  34  13  4  4  8  5 

andel deltagare per  
kursinriktning (procent)

Kvinnor  68  67  51  68  81  80  77 
Män  32  33  49  32  19  20  23 
Inrikes födda  79  90  90  90  90  91  89 
Utrikes födda  21  10  10  10  10  9  11 
Eftergymnasial utbildning  38  37  32  21  49  44  43 
Gymnasial utbildning 3 år  35  42  46  56  29  36  38 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  11  6  4  3  11  8  7 
Högst grundskola/ motsvarande  15  15  18  21  11  12  12 
65– år  13  11  9  3  17  17  10 
45–64 år  21  16  14  3  29  20  18 
25–44 år  45  30  25  30  39  32  36 
20–24 år  18  35  42  51  14  26  32 
18–19 år  3  7  10  13  2  5  4 
Med funktionsnedsättning  12  15  11  20  13  19  15 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  27  10  11  26  3  5  9 
Gymnasienivå  65  86  81  72  95  94  89 
Grundskolenivå  8  4  8  3  2  1  1 

TABELL F 5B.  
Deltagare i särskild kurs med estetisk inriktning 2020. Jämförelse med övriga kursinriktningar. 
Andel (procent).
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eftergymnasial  
yrkesinriktad kurs  
kortare än två år

eftergymnasial  
yrkesinriktad kurs  

minst två år
övriga  

kursinriktningar

Antal (N) 3 990 2 821 28 986

Andel deltagare av alla deltagare (procent) 11 7 81

andel deltagare per kursinriktning (procent)

Kvinnor  67  60  68 
Män  33  40  32 
Inrikes födda  78  82  83 
Utrikes födda  22  18  17 
Eftergymnasial utbildning  29  18  38 
Gymnasial utbildning 3 år  52  58  38 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  9  11  10 
Högst grundskola/motsvarande  10  13  15 
65– år  0  0  12 
45–64 år  20  14  19 
25–44 år  56  60  40 
20–24 år  22  23  24 
18–19 år  2  2  4 
Med funktionsnedsättning  16  18  7 

TABELL F 5C.  
Deltagare i särskild kurs med yrkesinriktning 2020. Jämförelse med övriga kursinriktningar. 
Antal (N) och andel (procent).*

*  De särskilda insatserna Yrkesinriktad allmän och särskild kurs ingår inte i redovisningen.
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allmän kurs särskild kurs

kvinnor män totalt kvinnor män totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent)  55  45  100  68  32  100 

andel deltagare per kön (procent)

Inrikes födda  50  54  52  84  81  83 
Utrikes födda  50  46  48  16  19  17 
Eftergymnasial utbildning  11  6  9  41  30  38 
Gymnasial utbildning 3 år  17  20  18  35  42  38 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  15  14  15  10  9  10 
Högst grundskola/motsvarande  57  60  58  14  18  15 
65– år  3  1  2  14  9  12 
45–64 år  10  5  8  22  14  19 
25–44 år  44  32  39  39  41  40 
20–24 år  36  54  44  21  30  24 
18–19 år  8  7  8  4  5  4 
Med funktionsnedsättning  33  37  35  12  16  13 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  0  0  0  20  23  21 
Gymnasienivå  66  73  69  73  70  72 
Grundskolenivå  34  27  31  7  7  7 

TABELL F 6A.  
Deltagare fördelade efter juridiskt kön i allmän och särskild kurs 2020. Andel (procent). 
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allmän kurs särskild kurs

inrikes 
födda

utrikes 
födda totalt

inrikes  
födda

utrikes 
födda totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent) 52 48 100 83 17 100

andel deltagare per födelseland (procent)

Kvinnor  54  58  56  69  64  68 
Män  46  42  44  31  36  32 
Eftergymnasial utbildning  4  14  9  37  40  38 
Gymnasial utbildning 3 år  24  12  18  40  23  38 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  12  18  15  9  14  10 
Högst grundskola/ motsvarande  60  56  58  14  23  15 
65– år  3  1  2  14  7  13 
45–64 år  2  14  8  18  26  20 
25–44 år  32  46  39  38  49  40 
20–24 år  50  37  44  25  16  24 
18–19 år  12  3  8  5  2  4 
Med funktionsnedsättning  51  20  36  14  10  13 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  0  0  0  21  24  21 
Gymnasienivå  92  47  71  75  58  72 
Grundskolenivå  8  53  29  4  18  7 

TABELL F 6B.  
Inrikes och utrikes födda deltagare i allmän och särskild kurs 2020. Andel (procent). 



102 Folkbildningens betydelse för samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning 

efter-
gymnasial 
utbildning

gymnasial  
utbildning  

3 år

gymnasial  
utbildning,  

ej 3 år

högst  
grund skola/ 
motsvarande totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent)  9  18  15  58  100 

andel deltagare per  
utbildningsbakgrund (procent)

Kvinnor  72  54  59  56  58 
Män  28  46  41  44  42 
Inrikes födda  26  71  46  57  55 
Utrikes födda  74  29  54  43  45 
65– år  13  1  3  0  2 
45–64 år  24  5  12  7  9 
25–44 år  59  42  53  36  42 
20–24 år  4  52  32  44  40 
18–19 år  -  0  0  13  8 
Med funktionsnedsättning  12  34  31  42  36 

studiernas nivå

Gymnasienivå  55  92  72  69  72 
Grundskolenivå  44  8  28  31  27 

TABELL F 6C.  
Deltagare i allmän kurs med olika utbildningsbakgrund 2020. Andel (procent). 
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efter-
gymnasial 
utbildning

gymnasial  
utbildning  

3 år

gymnasial  
utbildning,  

ej 3 år

högst  
grundskola/ 
motsvarande totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent)  38  38  10  15  100 

andel deltagare per  
utbildningsbakgrund (procent)

Kvinnor  74  64  69  61  68 
Män  26  36  31  39  32 
Inrikes födda  82  90  76  75  83 
Utrikes födda  18  10  24  25  17 
65– år  22  4  25  7  13 
45–64 år  30  9  42  11  20 
25–44 år  44  43  28  32  40 
20–24 år  5  44  6  23  22 
18–19 år  -  0  -  26  4 
Med funktionsnedsättning  6  15  13  22  12 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  15  30  23  16  22 
Gymnasienivå  80  68  65  69  72 
Grundskolenivå  5  2  12  15  6 

TABELL F 6D.  
Deltagare i särskild kurs med olika utbildningsbakgrund 2020. Andel (procent). 
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65– år 45–64 år 25–44 år 20–24 år 18–19 år totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent)  12  19  40  24  4  100 

andel deltagare per åldersgrupp (procent)

Kvinnor  76  76  67  59  63  68 
Män  24  24  33  41  37  32 
Inrikes födda  90  77  79  89  92  83 
Utrikes födda  10  23  21  11  8  17 
Eftergymnasial utbildning  63  55  41  8  -  38 
Gymnasial utbildning 3 år  10  17  40  74  2  38 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  18  19  7  2  -  10 
Högst grundskola/ motsvarande  9  8  12  16  98  15 
Med funktionsnedsättning  7  9  13  19  15  13 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  2  21  29  19  9  21 
Gymnasienivå  82  70  65  77  89  72 
Grundskolenivå  16  9  5  4  2  7 

TABELL F 6F.  
Deltagare i särskild kurs i olika åldersgrupper 2020. Andel (procent).

65– år 45–64 år 25–44 år 20–24 år 18–19 år totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent)  2  8  39  44  8  100 

andel deltagare per åldersgrupp (procent)

Kvinnor  77  70  62  45  57  55 
Män  23  30  38  55  43  45 
Inrikes födda  86  16  43  59  82  52 
Utrikes födda  14  84  57  41  18  48 
Eftergymnasial utbildning  54  24  12  1  -  9 
Gymnasial utbildning 3 år  12  10  19  24  1  18 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  23  20  19  12  0  15 
Högst grundskola/ motsvarande  11  46  50  63  99  58 
Med funktionsnedsättning  13  18  29  42  48  35 

studiernas nivå

Gymnasienivå  72  29  63  79  86  69 

Grundskolenivå  28  71  37  21  14  31 

TABELL F 6E.  
Deltagare i allmän kurs i olika åldersgrupper 2020. Andel (procent). 
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allmän kurs särskild kurs

funktions- 
nedsättning övriga totalt

funktions- 
nedsättning övriga totalt

Andel deltagare av alla deltagare (procent) 35 65 100 13 87 100

andel deltagare per med funktions-
nedsättning/övriga (procent)

Kvinnor  53  56  55  61  69  68 
Män  47  44  45  39  31  32 
Inrikes födda  73  40  52  86  82  83 
Utrikes födda  27  60  48  14  18  17 
Eftergymnasial utbildning  3  12  9  19  40  38 
Gymnasial utbildning 3 år  17  19  18  44  37  38 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  13  16  15  10  9  10 
Högst grundskola/motsvarande  67  53  58  27  13  15 
65– år  1  2  2  7  13  12 
45–64 år  4  10  8  13  20  19 
25–44 år  32  42  39  40  40  40 
20–24 år  53  39  44  36  22  24 
18–19 år  10  6  8  5  4  4 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  -  0  0  28  20  21 
Gymnasienivå  81  63  69  58  74  72 
Grundskolenivå  19  37  31  14  6  7 

TABELL F 6G.  
Deltagare i allmän kurs och särskild kurs med funktionsnedsättning 2020. Jämförelse med övriga deltagare. 
Andel (procent). 
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allmän kurs särskild kurs

minsta  
andel

största 
andel median

minsta  
andel

största 
andel median

Kvinnor  21  100  54  -  99  68 
Män  -  79  46  -  85  32 
Inrikes födda  1  94  56  -  98  86 
Utrikes födda  6  99  44  -  100  13 
Eftergymnasial utbildning  -  42  6  -  92  35 
Gymnasial utbildning 3 år  4  49  16  -  71  40 
Gymnasial utbildning, ej 3 år  2  29  14  -  35  8 
Högst grundskola/ motsvarande  14  90  62  -  63  14 
65– år  -  98  -  -  91  4 
45–64 år  -  42  5  -  75  18 
25–44 år  -  81  37  -  77  41 
20–24 år  -  77  48  -  71  21 
18–19 år  -  34  6  -  19  2 
Med funktionsnedsättning  -  100  38  -  100  11 

studiernas nivå

Eftergymnasial nivå  -  7  -  -  100  14 
Gymnasienivå  13  100  78  -  100  75 
Grundskolenivå  -  87  22  -  100  - 

TABELL F7.  
Kategorier av deltagare i allmän och särskild kurs vid olika folkhögskolor 2020.  
Minsta och största andel samt median (procent).
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ht 2020 ht 2019 ht 2018

antal andel antal andel antal andel

Behöriga sökande fhsk 6 255 5 669 5 474
Antagna totalt 3 732 60 3 452 61 3 269 60

antal och andel antagna per urvalsgrupp

Gymnasiebetyg/KomVux 153 4 135 4 137 4
Behörighet med studieomdömen fhsk 1 821 49 1 635 47 1 627 50
Högskoleprovresultat 791 21 830 24 785 24
Urvalsgrupper som bestäms direkt av universitet/högskola 967 26 852 25 720 22

Totalt 3 732 100 3 452 100 3 269 100

TABELL 8A.  
Deltagare med grundläggande behörighet från folkhögskola som antagits till högskola per urvalsgrupp, höst-
terminen 2018–2020. Antal (N) och andel (procent).

TABELL F 8B.  
Studiemotiverande folkhögskolkurs: Folkhögskolor, deltagare samt deltagare som gått vidare till fortsatta 
studier eller arbete 2018–2020. Antal (N) och andel (procent).

2020 2019 2018

Antal folkhögskolor 93 93 111

Antal deltagare* 4 268 3 743 3 862

Andel deltagare 24 år och yngre 39 34 38
varav andel kvinnor 41 39 40
varav andel män 59 61 60
varav andel deltagare från respektive årskull som har studerat vidare på allmän kurs 
(AK) respektive särskild kurs (SK) senast december året därpå.**

28 33 36

Andel utrikes födda deltagare 44 40 36

Andel deltagare 25 år och äldre 61 66 62
varav andel kvinnor 59 57 57
varav andel män 41 43 43
varav andel deltagare från respektive årskull som har studerat vidare på allmän kurs 
(AK) respektive särskild kurs (SK) senast december året därpå.**

19 18 22

Andel utrikes födda deltagare 84 84 81

Andel deltagare per år som fått arbete efter avslutad kurs*** - 15 12

*  Unika deltagare per år.
**  Utöver dessa finns även deltagare som gått vidare till Komvux och SFI
***  Uppgifter om andelen som har fått arbete för år 2020 finns inte tillgängliga i SCB:s sysselsättningsregister.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/118 

§ 128 Beslut om Uppföljning månadsrapport för Tidaholms 
kommun januari-april år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 
handlingarna.   

 att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter juni och juli 
månad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan 
och Budget 2021-2023 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram 
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 166/2019, att nämnderna utöver 
de befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till 
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.  
 
Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs.  Kommunstyrelsen beslutade 
även att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa 
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.  
 
Med anledning av den snäva tidsplanen, var inte alla rapporter inkomna och 
protokoll justerade vid utskick av tjänsteskrivelsen.  
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner 
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner 
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att 
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte har kompletterats sedan 
rapporterna i februari och mars. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att 
underskottet beror på att arbetet med delarna i fastighetsstrategin inom 
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samhällsbyggnadsnämnden är försenade. När försäljningar och förändringar 
inom fastighetsbeståndet är genomförda har samhällsbyggnadsnämnden en 
budget i balans inför år 2022. 
 
Kultur- och fritidsnämndens rapport förklarar att underskottet beror helt på 
pandemin.  Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att en åtgärdsplan 
inte har upprättats.  Nämndens rapport förklarar att anledningen till att en 
åtgärdsplan inte upprättats är att åtgärder/neddragningar inte skulle få effekt 
2021, utan påverka på längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar 
igen. 
 
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter april månad visar ett resultat på 33,7 miljoner kronor, vilket är 
ett överskott mot budget på 16,7 miljoner kronor. Det motsvarar 4,1 procent av 
skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.  
 
Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de 
ekonomiska förutsättningarna på grund av den på gående pandemin. 
Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun har de senaste tre 
åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr för de tre åren. 
Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att 
kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs. 
 
Tidigare år så har kommunstyrelsen inte begärt in prognoser efter juni och juli 
månad.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 
handlingarna.   

- att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter juni och juli 
månad.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning månadsrapport för Tidaholms kommun 

januari-april år 2021”, controller Louise Holmvik, 2021-05-05. 
 Rapport – Månadsrapport – april 2021 (Tidaholms kommun) 
 Rapport – Månadsrapport april 2021 (Barn- och utbildningsnämnd) 
 Rapport – Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende 

april 2021 
 Rapport – Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende 

januari-april år 2021 
 Rapport – Månadsrapport april 2021 social- och omvårdnadsnämnden 

 
 



 3/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 
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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 

  

  

Resultat 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 33,7 miljoner kronor, vilket är ett resultat 
på 4,1 procent av skatter och generella bidrag. 

Det prognostiserade resultatmålet om 4,1 procent betyder att de finansiella målen avseende 
resultatet uppfylls. 

Tidaholms kommun har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som totalt uppgår till 
25,9 miljoner kronor.  Om kommunen har ett överskott mot budget 2021 skulle det innebära 
att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till delvis återställs. 
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3 Verksamhet 

3.1 Viktiga händelser 

Under januari – april har samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen påverkats av 
pandemin. Samtliga nämnder, styrelse och fullmäktige sammanträder digitalt. 
Rekommendationen om fortsatt hemarbete i så stor utsträckning som möjligt kvarstår. 

För barn- och utbildningsnämndens verksamheter medför pandemin fortsatt en ökad 
arbetsbelastning samt förändrade förutsättningar för planering och beslutsfattande. Barn- 
och utbildningsnämnden rapporterar att förvaltningen ser stora utmaningar i att möta alla 
elevers behov utifrån deras förutsättningar. Det är ett ökat behov hos elever/familjer vilket 
ställer krav på både resurser och kompetens. Förvaltningen arbete med att förbättra det 
systematiska kvalitetsarbetet på såväl enhets- som huvudmannanivå har utvecklats 
ytterligare. 

Social- och omvårdnadsnämndens utåtriktade verksamhet är fortfarande begränsad med 
anledning av pandemin. Familjecentralen, liksom frivilligverksamheten och dagverksamheten 
är fortsatt stängd. Inom äldreomsorgen har alla brukare och personal har erbjudits en första 
dos vaccin. Samtidigt kvarstår regionens rekommendationer om att fortsatt hålla avstånd och 
undvika att samla större grupper av människor, vilket gör att verksamheten ännu inte är sig 
lik. Det är sedan en tid tillbaka tillåtet att besöka kommunens äldreboenden, men även detta 
uppmanas ske med restriktivitet. 

Under våren har social- och omvårdnadsnämnden avvecklat HVB Ariel samt minskat 
bemanningen på det särskilda boendet Solvik genom schemaförändringar. I april fattade 
nämnden beslutet att utöka antalet korttidsplatser/växelvårdsplatser med ytterligare fyra 
platser. Förvaltningen upplever ett fortsatt högt tryck inom barn- och ungdomsvården. Antalet 
orosanmälningar ökar och enligt förvaltningen är det ofta fråga om allvarliga 
missförhållanden som kräver grundliga utredningar. 

Kultur- och fritidsnämnden rapporterar att vårens planerade publika evenemang har ställts in 
eller ersatts av digitala alternativ. Däremot pågår planering av smittsäkra 
sommarlovsaktiviteter och sommarkollo. Verksamheternas öppettider och tillgänglighet har 
begränsats. Sedan den 26 januari har idrottshallar varit bokningsbara för föreningarnas barn- 
och ungdomsverksamhet, dock inte för tävlingar och matcher. I bibliotekshuset pågår 
ombyggnation för den öppna ungdomsverksamheten. Sedan den 26 april tar Turistbyrån 
emot fysiska besök i bibliotekshuset, då restriktioner gällande icke-nödvändiga verksamheter 
har hävts. 

För besöksenheten med Tidaholms museum, turistbyrån och Barnens hus har ombyggnation 
av Vulcanen pågått under vinter och vår. Första etappen har slutbesiktigats och kan nu tas i 
bruk. 
Det nya boknings- och bidragssystemet för idrottshallar är nu klart att användas och berörda 
föreningar har fått utbildning i systemet. 

Påverkan på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter i form av ökade sjukskrivningar har 
varit hanterbar. Arbetet med fastighetsöversyn har varit ett viktigt tema i förvaltningen under 
våren. Målsättningen har varit att så snabbt som möjligt nå den budgetutmaning som satts 
upp. 

Den 26 april behandlade kommunfullmäktige ärendet gällande folkomröstning om det 
särskilda boendet Lindängen samt om föreskrifter för genomförande. Fullmäktige beslutade 
då att återremittera ärendet till valnämnden för att få två områden tydligare belysta inför 
folkomröstningen. Ärendet administreras av kansliet vid kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen noterar att projektet för införande av ett nytt ekonomisystem har 
återupptagits efter en paus. Den avsiktsförklaring som undertecknades initialt gäller 
fortfarande. Genom projektet vill de deltagande kommunerna utveckla sin samverkan och att 
skapa ett starkt underlag inför upphandlingar. 
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Näringslivsenheten planerar tillsammans med lokala föreningar ett arrangemang i augusti, då 
Motorlördagen med cruising och Tidaholms bluesfestival kan genomföras. Kommunstyrelsen 
noterar även att pandemin försenar leveranser av IT-utrustning vilket har ökat 
förvaltningarnas behov av IT-support. 
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4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.2 Prognos kommunen 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

x -30,8 -31,4 -33,7         

Budgete
rat 
resultat 

 -17,0 -17,0 -17,0         

Avvikels
e (mnkr) 

 13,8 14,4 16,7         

             

Prognos 
resultat 
(%) 

 3,7 % 3,8 % 4,1 %         

             

  

Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 33,7 miljoner kronor, vilket är ett resultat 
på 4,1 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett överskott mot 
budget på 16,7 miljoner. 

Överskottet beror till största del på: 

• Skatter och generella bidrag som är 8,9 miljoner kronor  

• Prognososäkerheten 7,0 miljoner kronor 

• Social- och omvårdnadsnämndens överskott om 2,3 miljoner kronor 

• Avskrivningar 1,4 miljoner kronor 

Prognostiserat underskott för 2021 redovisas för 

• Samhällsbyggnadsnämnden om 2,5 miljoner kronor 

• Kultur- och fritidsnämnden om 0,5 miljoner kronor 

Prognosen är 2,3 miljoner bättre än prognosen daterad mars 2021. 

Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
 

Utfall 
2020 

Avvikelse 
mot fg år 

Verksamhetens intäkter     -196 250 196 250 

Verksamhetens kostnader 749 329 755 700 -6 371  930 886 -181 557 

Avskrivningar 38 274 39 683 -1 409  36 495 1 779 

Verksamhetens nettokostnader 787 603 795 383 -7 780  771 131 -19 647 

Skatteintäkter -592 253 -578 371 -13 882  -572 606 -19 647 

Generella statsbidrag och utjämning -234 559 -239 512 4 953  -217 095 -17 464 

Verksamhetens resultat -39 209 -22 500 -16 709  -18 570 -56 758 

Finansiella intäkter     -1 322 1 322 
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Finansiella kostnader 5 500 5 500 0  1 069 4 431 

Resultat efter finansiella poster -33 709 -17 000 -16 709  -18 823 -51 005 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat -33 709 -17 000 -16 709  -18 823 -51 005 

  

Nämndernas prognoser 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos är ett överskott för helåret 2021 på 2,4 
miljoner kronor.  Överskottet motsvarar nämndens medel för oförutsedda behov 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos motsvarar en budget i balans. 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 2,5 miljoner kronor.  
Underskottet beror på åtgärderna i verksamhetsplanen avseende fastigheter inte bedöms 
uppnå effekt 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 0,5 miljoner kronor. 
Underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av pandemin. 

Kommunstyrelsens prognos motsvarar en budget i balans. 

Finansförvaltningens prognos är ett överskott på 7 miljoner kronor.  Prognosen inkluderar 
de 7,0 miljoner kronor som avser ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela 
kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen. 

  

  

Budgetavvikelser 

Sammanställning 
budgetavvikelser (tkr) 

Budget 2021 Helårsprognos Prognos avvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 63 315 63 315 0 

Jävsnämnd 316 316 0 

Kultur- och fritidsnämnd 34 478 34 978 -500 

Barn- och utbildningsnämnd 340 485 340 485 0 

Social- och omvårdnadsnämnd 315 167 312 796 2 371 

Samhällsbyggnadsnämnd 32 439 34 939 -2 500 

Finansförvaltningen -30 500 -37 500 7 000 

Summa nämnder 755 700 749 329 6 371 

    

Finansiering 

Skatteintäkter -578 371 -592 253 13 882 

Generella bidrag -239 512 -234 559 -4 953 

Finansiell kostnad och intäkt 5 500 5 500 0 

Avskrivningar 39 683 38 274 1 409 

Summa finansiering -772 700 -783 038 10 338 

    

Totalt skattefinansierad -17 000 -33 709 16 709 
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verksamhet 

    

Affärsdrivande verk 

Vatten- och avloppsverk    

Renhållningsverk    

Summa affärsdrivande verk    

    

Totalt -17 000 -33 709 16 709 

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 nämnd 

  Budget 2021 Ack Utfall Prognos 2021 
Avvikelse 
helår 2021 

Kommunstyrelsen 11 167 71 11 167 0 

Kultur- och fritidsnämnd 2 300 0 2 300 0 

Barn- och utbildningsnämnd 1 125 215 1 125 0 

Social- och omvårdnadsnämnd 602  602 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 84 479 20 098 84 479 0 

Skattefinansierad verksamhet 99 673 20 384 99 673 0 

Vatten- och avloppsverk 8 912 148  8 912 

Renhållningsenhet 3 848 73  3 848 

Affärdrivande verksamhet 12 760 221  12 760 

Totalt kommunen 112 433 20 605 99 673 12 760 

Investeringar per projekt 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning av investeringsprojekt 

  Budget 2021 Ack Utfall Prognos 2021 
Avvikelse helår 

2021 

Samhällsbyggnadsnämnd 84 479 20 098 84 749 -270 

Skattefinansierad 
verksamhet 

84 479 20 098 84 749 -270 

Vatten- och avloppsverk 8 912 148  8 912 

Renhållningsenhet 3 848 73  3 848 

Affärdrivande verksamhet 12 760 221  12 760 

Totalt 97 239 20 319 84 749 12 490 

Framtida bostadsområden 

Projektnamn Projekt Total Ack Ack Utfall Återstår Följer 
tidsplan

Följer 
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Nr budget Budget ? budget? 

Framtida 
bostadsområden 

93099 5 000 5 000 15 4 985 Ja Ja 

        

        

        

Planerat fastighetsunderhåll 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Planerat 
Fastighetsunderhål
l 

93044 7 500 8 605 1 471 6 029 Ja Nej 

        

        

        

        

Några projekt försenas pga covid-19. 

Planerat underhåll - gata/park 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Planerat underhåll 
- gata/park 

93101 4 000 4 000 122 3 878 Ja Ja 

        

        

        

        

Förskola Ekedalen 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Förskola Ekedalen 93092 13 800 13 800 42 13 758 Nej Nej 

Försening pga folkomröstningen/covid-19 vilket har gjort att projekteringsfas ej beslutats. 

Exploatering Rosenberg 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Exploatering 
Rosenberg 
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Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp 

  
Projekt 

Nr 
Total 

budget 
Ack 

Budget 
Ack 

Utfall 
Återstår 

Följer 
tidsplan

? 

Följer 
budget? 

Reservvattentäkt 95019 7 000 7 000 116 6 884 ? Nej 

Reinvesteringar 95029 1 912 1 912 32 1 880 Ja Ja 

        

        

        

        

        

        

        

Summa  8 912 8 912 148 8 764   

95019: Inmätningar och detaljprojektering pågår. Total kostnadsbild ska tas fram. 
Uppgörelse med Borgunda vatten om ägarförhållanden samt fördelning av kostnader ej klart. 
Total budget på 7 mnkr kommer inte att räcka. 

Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet 

  
Projekt 

Nr 
Total 

budget 
Ack 

Budget 
Ack 

Utfall 
Återstår 

Följer 
tidsplan

? 

Följer 
budget? 

Ombyggnation ÅVC -
 Siggestorp 

96013 460 -351 817  Nej Nej 

Farlig avfall 96014 700 700 11 689 Ja Nej 

Grönt kort 96019 500 500 8 492 Nej Nej 

Planerat underhåll 
renhållning 

96021 3 000 3 000 48 2 952 Ja Ja 

        

        

        

        

        

Summa  4 660 3 849 884 4 133   

96013: Ombudgetering krävs för reglering av projekt. 

96014: Anbud över budget, omfördelning av projektmedel. 

96019: Ombyggnad av ÅVC krävs innan kunder kan släppas in på obemannad tid. 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01  -  2021-

04-30 
2020-01-01 - 2020-

12-31 
2019-01-01 - 2019-

12-31 

Antal anställda 1 174 1 184 1 208 

- Kvinnor 975 981 999 

- Män 199 203 209 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 83,0 82,9 82,7 

Könsfördelning (andel män, i %) 17,0 17,1 17,3 

    

Antal årsarbetare 1 136 1 145 1 161 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 

96,8 96,7 96,1 

Sjukfrånvaro (%) 5,8 7,2 5,5 

Antalet anställda och årsarbetare har totalt i Tidaholms kommun minskat sedan 2020 med 10  
respektive 9 anställda. 

Sjukfrånvaron är på 5,8 % vilket är något lägre än det normalt brukar vara för samma period. 
Anledningen till detta kan vara att vi arbetar hemifrån i större utsträckning och att vi följer 
restriktionerna från FHM, det vill säga hålla avstånd, tvätta händerna m.m. 

Kommunledningsförvaltningen - Personalstyrkan i arbete per 2021-04-30, oavsett per 
anställningsform, är 39 anställda motsvarande 37 årsarbetare. Räknas även 
tjänsteledigheter och föräldraledigheter bort är antalet årsarbetare i tjänst 35. Detta innebär 
att kommunledningsförvaltningen har fortfarande en begränsad personalstyrka. 

Sjukfrånvaron har ökat med 1,0 procentenheter från bokslutet 2020, vilket motsvarar ungefär 
en halv heltidssjukskrivning för ett helt år. 

Kultur och fritidsförvaltningen - Sjukskrivningstalet för förvaltningen har ökat under vintern 
och är nu 9,2 procent och bedömningen är att sjukskrivningstalet ökat främst med anledning 
av covid-19-pandemin. Dessutom har flera medarbetare kunnat beredas möjlighet att jobba 
hemifrån för att bidra till att minska smittspridningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Utökningen av Rosenberg påverkar personalsiffror. 
Anställda vid näringslivsenheten finns även med i siffrorna. 
Sjukfrånvaron har följts månatligen. 

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Kommunledningsförvaltningen -  Har inte haft några förändringar i bemanning på grund av 
heltidsprojektet. 

Kultur och fritidsförvaltningen -   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. 

Samhällsbyggnad - Heltidsprojektet har gett att ett antal individer har gått upp i tid. 

Social- och omvårdnadsförvaltningen -  I verksamheterna pågår nu omläggning av scheman 
med syftet att effektivisera utökad arbetstid efter införande av heltid som norm. 

Antal disponibla arbetspass i schema ökas och enheter kan med utökat samarbete kring 
disponibla turer minskar behovet av vikarier. 
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Anställningsrestriktion 

Kommunledningsförvaltningen - Personalvakanser som uppkom under 2020 motsvarande 
två heltidstjänster har inte kunnat tillsättas på grund av gällande anställningsrestriktioner. 

Barn och utbildningsförvaltningen - Alla anställningar/pågående rekryteringar skall ha 
förvaltningschefens godkännande. Det har gjort eller görs anställningar inom följande 
förskola, fritids, grundskola samt CRT. Rekryteringar har gjorts utifrån att besätta tjänster där 
det finns obehöriga pedagoger i dagsläget samt vid avslutningar. Inga utökade behov utan 
för att kvalitetssäkra verksamheten. 

Kultur och fritidsförvaltningen - 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. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Alla anställningar har godkänts av förvaltningschef. 

Social och omvårdnadsförvaltningen - följer anställningsrestriktion och tillsättning av tjänster 
godkänns av förvaltningschef. Då stora delar av förvaltningen hanterar verksamhet där det 
de facto behöver finnas människor på plats som utför arbete dygnet runt är det svårt att 
vakanssätta tjänster. Andelen helårsarbetare har dock successivt minskat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/111 

§ 133 Beslut om Stråk- och handelsetableringsplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till stråk- och 
handelsetableringsplan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta ett upprättat förslag till stråk- och 
handelsetableringsplan. 
 
Stråk- och handelsetableringsplanen har tagits fram av 
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med tidigare näringslivsenheten 
(som då var organiserad inom kommunledningsförvaltningen).  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare, 2021-02-25, antagit stråk- och 
handelsetableringsplanen, detta då den främst bedömdes beröra 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Det är dock kommunstyrelsen 
som, enligt reglementet, ansvarar för ”åtgärder för att utveckla näringsliv och 
sysselsättning i kommunen, inklusive ett gott företagsklimat” och därför bör 
kommunstyrelsen besluta anta planen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunens 
näringslivsenhet tagit fram en stråk- och handelsetableringsplan för Tidaholm 
centralort. Som hjälp för att ta fram planen har arbetsgruppen även anlitat 
konsultfirman Tyréns AB. Planen togs fram med utgångspunkt i tidigare arbete 
kring visuell vision för centralortens stadskärna, vilket arbetades igenom under 
ett workshop-tillfälle 2019-10-11 med 20-tal deltagare. Resultatet av detta 
arbete har sammanställts i den föreslagna stråk- och 
handelsetableringsplanen. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat 
förslag till stråk- och handelsetableringsplan. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 67/2021 ”Beslut om antagande av stråk- och 

handelsetableringsplan”, 2021-05-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och 

handelsetableringsplan”, kanslichef Anna Eklund, 2021-05-12. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 60 ”Beslut om antagande av 

stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-04-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och 

handelsetableringsplan”, 2021-03-30. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 21 ”Beslut om antagande av 

stråk- och handelsetableringsplan” 2021-02-25. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och 
handelsetableringsplan”, samhällsbyggnadschef, 2020-12-23. 

 Rapport ”Stråk- och handelsetableringsplan”, Tyréns AB, 2020-01-20 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 



Stråk- och handelsetablerinsplan
Tidaholm

2020-01-20



Arbetsgrupp
Beställare: 
Johan Elgh, Ida Elf & Malin Lundberg, Tidaholms 
kommun

Konsult: 
Elouise Le Veau & Tomas Kruth, Tyréns AB

Hösten 2019



Framtidens stråk & 
handelsetableringar

Nuläge Workshop
och analys

Rekommen-
dationer

Prioriterade 
stråk

Etableringar  

Denna rapport om framtidens stråk och handelsetableringar i Tidaholm ska 
ses som en förlängning av det tidigare arbetet med den visuella visionen för 
Tidaholms stadskärna. Vi använde denna vision som utgångspunkt när vi lät 
ett antal av stadens aktörer och kommunens tjänstepersoner fundera kring 
genomförandet av visionen i den fysiska miljön. En workshop genomfördes 
därför den 11 oktober 2019 där ett 20-tal personer arbetade fram de idéer 

och framtidsspaningar som du nu läser.

Syftet med detta arbete är att tydliggöra en gemensam plan kring framtidens 
handelsetableringar samt tillgänglighet och stråk för alla trafikslag, gående, 

cyklande och bilåkande. 

Detta är avgörande för att utveckla det attraktiva Tidaholm, med utgång-
spunkt i den aktörsgemensamma visionen och platsvarumärket.

Här följer alltså en visionär beskrivning av Tidaholms framtida utbud, 
handelsetableringar och stråk.



Mot Skövde

Mot F
alköpin

g

Mot Hjo

Gångväg

Cykelväg

Bilväg

Prioriterade 
stråk

 

Strategiska möjligheter
• Det ska vara tydligt i den fysiska miljön 

vilka trafikslag som vägen är tänkt för, 
gående, cykel eller biltrafik. Den upplevda 
tillgängligheten är många gånger lika viktig 
som den fysiska.

• I det tidigare visionsarbetet finns ett 
stråk utmed Tidan angivet som en 
utvecklingsmöjlighet. Det kan möjliggöras 
genom ett gångstråk utmed Tidan, vilket är 
inritat på kartan.

• En möjlighet är att arbeta för fler cykelstråk 
som sträcker sig förbi Ringleden och 
sammanbinder ytterområden med 
centrum.
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Strategiska möjligheter
• De innersta delarna av centrum bör vara 

prioriterade för gående och cyklister. 

• Den ljusgula (färg utifrån kartans design) 
zonen ska bilar tillåtas men med lägre 
hastighet och på de gåendes villkor.

• En ny parkering öster om centrum skulle 
avlasta så att en minskning av biltrafiken i 
de innersta delarna möjliggörs.

• Gång- och cykelstråken som förbinder 
centrum med Vulcanön samt stråken längs 
Tidan utvecklas enligt visionsbilderna.

• Entréerna till centrum tydliggörs med 
portaler som välkomnar och visar att 
man är i Tidaholms centrum. Portalernas 
utseende följer platsvarumärket. Entréerna 
till staden och centrum markeras här med 
pilar.
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Strategiska möjligheter
• En bärande del i upplevelsen av Tidaholm är 

Tidan. Stråken utmed detta vattendrag bör 
inte bara förstärkas och tydliggöras utan 
även förses med upplevelser såsom konst 
och utsmyckning. 

• Handel med bil samt handel med bil och 
släp bör koncentreras utanför Ringleden. 
Denna handel kan samsas med mindre 
företag i andra branscher.

• Shopping och sällanköpshandel finns idag 
och i framtiden i centrum. 

• Den utrymmeskrävande dagligvaruhandeln 
kan fortsättningsvis lokaliseras i 
centrumnära lägen, men också i 
centrum om lokaler finns. Småskaliga 
dagligvaruverksamheter såsom bagerier 
och delikatessbutiker bör lokaliseras i det 
innersta av stadens centrum.

Handel 

Handel, service, kultur, 
restaurang/café

Kultur och rekreation

Handel

Restaurang/café

Service 

Kultur

Etableringar 
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Strategiska möjligheter
• För att binda ihop centrum bör Nya torget 

ses som ett potentiellt utvecklingsområde 
för service och kontor.

• Shopping och sällanköpshandeln är i 
huvudsak lokaliserad på Torggatan där 
de flesta butiker finns. Handel finns också 
runt Gamla Torget och utmed Västra 
Drottningvägen. Här ska man också kunna 
hitta bagerier, konditorier och kanske 
delikatessbutiker.

• Gamla Torget bör på sikt få en större 
koncentration av caféer och restauranger. 
Visionsbilderna säger att detta blir stadens 
restaurangtorg, då det här finns alla fysiska 
förutsättningar och karaktär.

• Kultur- och upplevelseområdet Vulcanön 
kan på sikt förstärkas med kafé och/eller 
restauranger som förstärker upplevelsen av 
kulturen.

• Resecentrum utvecklas för att hänga ihop 
med Gamla Torget. Det utvecklas med ett 
serviceutbud.
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• Målet med planen är att möjliggöra en tydligare positionering 
av de olika områdenas karaktär förstärks. Detta genom att 
utbudet över tid utvecklas och där igenom upplevs mer unikt.

• De tänkta portalerna ska fylla två syften. Det ena är att 
välkomna och tydliggöra stadens entréer. Det andra syftet 
är att möjliggöra en upplevd länk mellan centrum och 
Vulcanön/Turbinshusön. Idag hänger dessa områden 
inte ihop, därför kan portaler vara en åtgärd för att binda 
samman.

• Tidaholm har tydliga kvaliteter som är viktiga att lyfta. Det är 
i sammanhanget stadskaraktären, Tidan och kulturmiljöerna. 
Alla dessa kvaliteter är kopplade till platsvarumärket och till 
stadens visionsbilder och är därför viktiga att prioritera i all 
strategisk planering.

• En röd tråd genom diskussionerna, både under visionsarbetet 
och arbetet med denna plan, har varit en önskan om att 
öppna upp mot Tidan genom trevliga gångstråk. Därför är 
denna åtgärd prioriterad även i denna plan.

• Om det i den fysiska gatumiljön blir tydligt vilka trafikslag som 
gatan är avsedd för, blir det lättare att första var man kan 
gå och var man inte ska köra bil. Ju närmare in mot centrum 
man kommer desto tydligare bör prioriteringen av gående 
och cyklande vara.

• Ringleden är en kvalitet i det tillgängliga Tidaholm. Men det 
bör bli tydligare var man ska svänga av från leden och vart de 
olika infarterna leder. Är det mot handel eller mot industrier? 

• Cykelleder bör sträcka sig ut mot ytterområdena så att 
systemet av gång och cykelvägar upplevs mer som en helhet.

• En del i framgången i det fortsatta arbetet ligger i hur denna 
plan kommuniceras och används av de olika aktörerna. 
Om den görs synlig på hemsidor, mm, så blir den dessutom 
en viktig presentation av staden för tilltänkta etablerare. 
Genom att göra spelplanen tydlig avseende etableringar så 
blir det enklare att både hitta till Tidaholm och även till rätt 
etableringsplats i Tidaholm.

Rekommendationer

 



Sammanfattning
Denna rapport binder samman tidigare arbeten kring platsvarumärket, 
visionsbilderna för centrum och arbetet med översiktsplanen. Här anges 
hur Tidaholms handelsstråk och tillgänglighet strategiskt kan utvecklas 
för att staden ska nå sina mål och ambitioner. Tidaholm är en bra bit på 

väg, färdriktningen är tydlig, visionen och strategin bör nu göras mer 
känd för att bli ett verktyg för stadens aktörer i utvecklingsarbetet.

Staden Tidaholm är unik på många sätt. Staden har, trots att den inte 
är så stor, en tydlig stadskaraktär. Stadens historia och berättelser 
är till viss del tydliga i de olika stadsdelarna. Visionsbilderna, som 

presenterades i juni 2019, byggde på tidaholmarnas egna drömmar. 
Visionsbilderna visade på utvecklingsmöjligheter och vad som finns att 
göra. Det går att lyfta egenskaper och unika företeelser som gör staden 

ännu mer levande och attraktiv. Vi hoppas nu att denna Stråk- och 
handelsetableringsplan kan bidra till utvecklingen av utbudet i Tidaholm.
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2020/319 

§ 137 Beslut om inrättande av gemensam bemanningsenhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en gemensam bemanningsenhet 
med start 2022-01-01 för samtliga förvaltningar som ett projekt under 
ett år. Effekten av projektet ska därefter utvärderas.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet beslutade 2020-01-27 om att utreda möjligheten till en 
gemensam bemanningsenhet. Arbetet med att utreda en gemensam 
bemanningsenhet startade 2020-10-15.  

Förvaltningen redovisar resultatet i en slutrapport där förslag till beslut är 
kommunstyrelsen inrättar en gemensam bemanningsenhet som ett projekt 
under ett år för att sedan utvärdera effekterna. 

Förvaltningen framhåller att syftet men en gemensam bemanningsenhet är att 
få en effektiv bemanning i kommunens verksamheter till exempel minskad 
övertid, minskat nyttjande av timvikarier, bättre kontinuitet samt att avlasta 
arbetsledning. En del i att skapa en gemensam enhet är också att arbeta med 
en god personalpolitik. Inför framtiden är det viktigt att erbjuda heltidstjänster 
som är attraktiva och som ger möjlighet för den enskilde arbetstagaren att 
utvecklas inom sitt yrke.  

Idag är varje enhet ansvarig för att själva boka in vikarier när det finns 
vakanser. Det gör att det tidvis upptar en stor del av arbetstiden för 
enhetschefer och motsvarande att göra scheman och boka resurspersonal 
och timvikarier. Det finns stora skillnader i hur olika förvaltningar hanterar sina 
vakanser.  

Förutom det arbete som olika personer, oftast chefer, lägger på att se till att 
bemanningskravet är tillgodosett är det även svårt för de som vill vara vikarie 
inom kommunen att veta vart de ska vända sig eftersom enheterna rekryterar 
vikarier separat.  

De olika förvaltningarna anser att en gemensam bemanningsenhet är 
nödvändig för att personalresurser ska kunna tas tillvara på ett optimalt sätt. 
Om heltidstjänster ska kunna nyttjas fullt ut måste det ske en samordning 
samt för att kunna minska antalet timvikarier till förmån för heltidstjänster 
behövs en samordning. 

Dock har samhällsbyggnadsförvaltningen önskemål om att få avvakta med att 
ansluta till en gemensam bemanningsenhet, detta då förvaltningen står inför 
organisationsförändringar. 
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Inför det fortsatta arbetet är utkast på strategi och rutin framtagna. I dessa 
finns förslag på praktiska arbetssätt som den blivande enheten kan arbeta 
vidare med. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens personalutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

besluta att inrätta en gemensam bemanningsenhet för samtliga 
förvaltningar som ett projekt under ett år. Effekten av projektet ska 
därefter utvärderas.  

 
Beslutsunderlag 
 Personalutskottets beslut § 14/2021 ”Beslut om inrättande av 

gemensam bemanningsenhet”, 2021-05-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Bemanningsenhet”, personalchef Maria Johansson, 

2022-03-22. 
 Slutrapport gemensam bemanningsenhet. 
 Strategi gemensam bemanningsenhet. 
 Rutin bemanningsenhet (utkast). 
 Bilaga 1 finansieringsmodell. 

 
 
Sändlista 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga förvaltningar 



 

Beslutande instans 
Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr: 2020/319 Ärendenummer 

 

Fastställd:  Datum  
 Reviderad: Datum 
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Bakgrund 
I september 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om att heltid ska vara en 
rättighet för alla anställda i Tidaholms kommun. Syftet med beslutet i Kom-
munstyrelsen och det centrala avtalet med Kommunal (Heltid som norm) är 
kopplat till verksamheternas kompetensförsörjningsbehov. Målsättningen är 
att en större andel av våra medarbetare ska arbeta heltid samtidigt som ande-
len timanställda minskar. Detta ger en ökad personalkontinuitet gentemot våra 
kunder i och med att våra ordinarie medarbetare i större utsträckning kan täc-
ka upp för varandra vid frånvaro. Detta bidrar i sin tur positivt till kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare eftersom vi erbjuder tryggare anställningar samt 
att jämställdheten ökar eftersom deltidsanställningar idag är vanligare bland 
kvinnor än män. 

När medarbetare erbjuds heltid i mycket större utsträckning än tidigare är det 
inte säkert att personalresurserna vid varje enskild arbetsplats matchar det be-
manningsbehov som finns just där. Därför behöver förvaltningarna i större ut-
sträckning än innan ha rutiner för hur medarbetare ska kunna arbeta på andra 
arbetsplatser än den man vanligtvis sett har sin placering vid. 

För att på ett effektivt sätt kunna arbeta på detta sätt krävs en noggrann pla-
nering och ökad samverkan inom kommunen. 
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Om projektet 
Personalutskottet fattade beslut 2020-01-27 om att utreda möjligheten till en 
gemensam bemanningsenhet. Arbetet med att utreda en gemensam beman-
ningsenhet startade 2020-10-15.  

Syftet men en gemensam bemanningsenhet är att få en effektiv bemanning i 
våra verksamheter tex minskad övertid, minskat nyttjande av timvikarier, bättre 
kontinuitet samt att avlasta arbetsledning. En del i att skapa en gemensam en-
het är också att arbeta med en god personalpolitik. Inför framtiden är det vik-
tigt att erbjuda heltidstjänster som är attraktiva och som ger möjlighet för den 
enskilde arbetstagaren att utvecklas inom sitt yrke.  

Projektorganisation 
Projektledare har tillsammans med en styrgrupp, en arbetsgrupp och en finan-
sieringsgrupp upprättat ett förslag till en gemensam bemanningsenhet som 
finns beskrivet i en strategi och ett utkast till rutin för enheten. 

Styrgruppen har informerats om det pågående arbetet vid fyra tillfällen.  

Arbetsgruppen har haft fem möten då mycket tid lagts på att beskriva och dis-
kutera de olika verksamheternas olika behov och förutsättningar. Att få en 
samsyn och förståelse för olika förvaltningars och verksamheters nuläge har 
varit avgörande för att kunna forma ett förslag som passar alla. 

Finansieringsgruppen har arbetat fram ett förslag på hur bemanningsenheten 
ska arbeta för att vara effektiv och för att det ska gå att följa upp ekonomin på 
ett effektivt sätt, då effektivitet och ekonomi är en mycket viktig och avgörande 
del i en bemanningsenhet. 
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Nulägesanalys 
Idag är varje enhet ansvarig för att själva boka in vikarier när det finns vakan-
ser. Det gör att det tidvis upptar en stor del av arbetstiden för enhetschefer 
och motsvarande att göra scheman och boka resurspersonal och timvikarier. 
Det finns stora skillnader i hur olika förvaltningar hanterar sina vakanser.  

Förutom det arbete som olika personer, oftast chefer, lägger på att se till att 
bemanningskravet är tillgodosett är det svårt för den som vill vara vikarie inom 
kommunen att veta vart man ska vända sig eftersom enheterna rekryterar vi-
karier separat.  

Vikariehantering idag 
Nedan redovisas hur olika förvaltningar inom kommunen hanterar vikarier 
idag. 

Social- och omvårdnadsförvaltningen 
Resursgrupp: 19 personer är anställda i en gemensam resursgrupp, dessa har 
goda kunskaper, erfarenhet och delegering på att utföra medicinska uppgifter. 
Resursen lägger in tider de är tillgängliga och bokas av arbetsledare via ett sy-
stem. 

Timvikarier: Varje enhet är ansvariga för att anställa timvikarier. Innan en tim-
vikarie får ta egna pass ska hen gå bredvid ordinarie personal och ha en teo-
retisk genomgång av rutiner och regler. För att få pass lägger de in ledig tid i 
ett system och får sms från systemet som de kan svara på för att boka sig på 
pass. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förskola: Rekrytering till timvikarielista görs av centralt utsedd rektor. Innan en 
timvikarie får börja ska hen träffa ansvarig rektor på enheten för att få informa-
tion och visa upp utdrag ur belastningsregistret. Varje förskola kontaktar per-
sonal vid behov, när en vikarie ska arbeta skrivs det upp i delat dokument. 

Grundskolor: Skolorna anställer timvikarier på egen hand. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Vikariebehov finns inom lokalvård, fastighet, gata/park samt VA/Avfall. Inom 
lokalvård finns en pool (2 personer, ej heltid) som täcker frånvaro i första 
hand. Annars rings personal in, helst sådana som vikarierat tidigare. För sä-
songstjänster tas en dialog varje säsong. Förvaltningen kan vid behov anlita 
F-skattare. Körkort är önskvärt (B alt. BC, YKB) och i vissa fall även specialut-
bildning som golvvårdskunskap eller att kunna hantera verktyg och maskiner. 
Ny enhet, kostenheten, kommer inom kort att tillhöra förvaltningen.  
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Vaktmästare: Förvaltningen har en person som rings in som vaktmästare. 
Krävs kunskap i att köra ismaskin. Personen rings in vid behov av enhetschef. 

Badet i Forshallen: Behövs vikarier i snitt 2–3 pass per vecka. Arbetsledare 
ringer in vid behov. I dagsläget finns fem personer som kan vikariera. Alla vi-
karier ska ha genomgått internutbildning i bla. livräddning och vissa har simlä-
rarutbildning för att kunna undervisa. 

Antal timvikarier 
Antal timvikarier november 2020 per förvaltning:  

 Kommunledningskontoret: 2 stycken 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen: 8 stycken 
 Kultur- och fritidsförvaltningen: 13 stycken 
 Barn- och utbildningsförvaltningen: 136 stycken 
 Social- och omvårdnadsförvaltningen: 182 stycken (13 på IFO och övri-

ga 169 på OMV) 
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Omvärldsbevakning  
Omvärldsbevakning är gjord genom kontakter med andra kommuner, dels via 
telefonkontakter, dels via mailkontakter med kommuner i närområdet samt 
några andra kommuner som varit med i nätverket Heltid som norm. 

Det vanligast är att kommunerna har bemanningsenheter för vård och omsorg 
och ibland även för förskolan. Några av de kontaktade kommunerna har inte 
någon bemanningsenhet men fundera, likasom Tidaholms kommun, på att på-
börja arbetet med att bygga upp en sådan enhet. 

Bland de kommuner som har bemanningsenhet är upplägget lite olika, exem-
pel från några av våra grannkommuner är: 

 Vara kommun har en gemensam bemanningsenhet. Vara kan jämföras 
med Tidaholm, invånarantalet är cirka 16 000.Där arbetar fem perso-
ner med Bemanningsenheten plus en enhetschef tillika HR-chef. Verk-
samhetssystemet som de använder är Besched /schema-bemanning. 

 Skara kommun har en bemanningsenhet som servar vård och omsorg 
samt förskolorna. Där arbetar två planerare plus en enhetschef. Verk-
samhetssystemet som de använder är TimeCare. 

 Ulricehamn kommun har en bemanningsenhet för hela kommunen 
men har bara timanställd personal. Där arbetar fyra planerare plus en 
enhetschef. Verksamhetssystemet som de använder är TimeCare. 
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Förslag för bemanningsenhet 
Bemanning och schemaplanering inom kommunen ska alltid ske inom ramen 
för de lagar och avtal som reglerar området.  

Förslag till strategi och rutin för Bemanningsenheten är framtagna inom ramen 
för projektet. Se separata dokument. 

Finansieringsmodell 
Finansieringsmodellen är framtagen i dialog mellan representanter från ekono-
miavdelningen, personalavdelningen, enhetschef från omvårdnadsförvaltning-
en samt projektledare. Tjänsteperson från ekonomiavdelningen har haft dis-
kussion med respektive ekonom på förvaltningarna. 

Gruppen har tagit del av statistik på utförd vikarietid, antal timvikarier, hur för-
valtningar budgeterar vikariekostnader med mera samt tagit del av hur andra 
kommuner har budgeterat sina bemanningsenheter. Bilaga 1. 

Tidaholms kommun behöver inte investera i något nytt verksamhetssystem ef-
tersom kommunen har verksamhetssystemet schema/bemanning. 

Bemanningsenheten huvuduppdrag 

Bemanningsenheten huvuduppdrag är att säkerställa att verksamheternas be-
manningskrav är tillgodosett. Bemanningskravet utgör grund för hela beman-
ningsprocessen och kravet sätts av ansvarig chef. Bemanningskravet visar hur 
många medarbetare som måste vara på plats vid varje given tidpunkt och med 
vilken kompetens för att vi ska kunna tillhandahålla insatser av god kvalitet för 
dem vi är till för. Detta ska göras i schema/bemanning. 

Grundprincipen är att medarbetaren gör så mycket som möjligt av arbetstiden 
på huvudarbetsstället. I första hand sker samplaneringen mellan avdelningar 
på egna arbetsstället, därefter genom samarbetspartner inom likartade verk-
samheter och i sista hand tas timvikarier in. 

Mottagande enhets ansvar 
Alla som arbetar inom kommunen har ansvar att ta emot nya medarbetare på 
ett bra och välkomnande sätt. Det är viktigt att det känns tryggt att komma till 
sin arbetsplats och att den information som var och en behöver för att kunna 
utföra sitt arbete finns lättillgänglig och är uppdaterad. 

  



   
  
  
Slutrapport 
 

9/12 
 
 

  

Konsekvensbeskrivning 
Kommunens ambition att erbjuda alla medarbetare heltidstjänster får effekter 
för verksamheten eftersom det försvårar för deltidsanställningar även om det 
är behovet en verksamhet har. Detta kommer att få konsekvenser inför framti-
den när behovet av arbetskraft inom välfärden ökar samtidigt som vi ska ha 
färre individer anställda (exempelvis en person som arbetar heltid istället för 
två personer som arbetar halvtid). Färre personer ska då klara av arbetsupp-
gifterna inom den kommunal verksamhet. Samtidigt vill kommunen vara en at-
traktiv arbetsgivare, då är det viktigt att kunna erbjuda tillsvidareanställning 
och heltidsanställningar i stället för timvikariat och deltidsanställningar. 

Genom en bemanningsenhet kan behoven inom kommunen samordnas och 
vikarier inom olika verksamheter kan vara tillsvidareanställda och tillhöra en 
bemanningsenhet. Att centrera bemanningsuppdraget innebär att chefer inom 
de olika verksamheterna i kommunen kan släppa uppdraget att rekrytera vika-
rier, något som för vissa idag upptar deras tid varje dag. 

SWOT-analys 
Arbetsgruppen har genomfört en SWOT-analys för att kartlägga de styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot som projektet ger upphov till.  

Styrkor 
 Samlad funktion skapar tydlighet för både organisation och vikarier. 

 Tydligt ansvar för bemanning, sparar resurser/tid och är positivt ur ett 
arbetsmiljöperspektiv för de som ansvarar för det idag. 

 En väg in är bättre för vikarier och ger oss ökade möjligheter att satsa 
på dem vilket ger en kvalitetshöjning och trygghet i kontakt med kom-
munen. 

 Lättare att följa upp kostnader. 

 Lärdomar från en förvaltning kommer andra till gagn. 

 Svagheter  
 Under perioder då det behövs många timvikarier är antalet viktigare än 

att få arbetar många timmar.  

 Risk för att personer utan utbildning blir inlasade men inte kan anstäl-
las på tjänster. 

Möjligheter 
 Kan bli lättare att rekrytera vikarier. 
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Möjlighet till fast bemanningspool för att hantera oplanerad ledighet. 

Hot 
 Risken finns att samma vikarier önskas av många verksamheter och 

att men får sämre kontinuitet. 

 Alla använder inte Bemanningsenheten utan fortsätter med ”egna” lis-
tor.  

 Vi tappar ”fingertoppskänslan” när ansvarig på avdelningen inte har di-
rekt kontakt med vikarien. 

Sammanfattning av SWOT-analysen 
Analysen är tydligt positiv när det gäller styrkor och möjligheter. Att få en sam-
lad funktion innebär en väg in för vikarier, lättare att rekrytera personal och 
ökad samsyn och samverkan inom kommunen. 

Farhågor är att en del verksamheter inte kommer att utnyttja Bemanningsen-
heten, men detta är en risk som bör kunna hanteras. 
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Redovisning av uppdraget 
Uppdraget redovisades på Central Samverkans Grupp (referensgrupp) den 
4/3 2021. 

Samt skickades till styrgruppen för synpunkter. 

Uppdraget redovisas till personalutskottet för vidare handläggning. 

Förslag på uppföljning av nytta/effekt 
Effekten av en gemensam bemanningsenhet kan inte redovisas förrän enhe-
ten varit i gång förslagsvis 1 år. 

Ansvarig för det blir den chef som kommer att vara ansvarig för enheten. 

Nytta/effekt Typ av undersökning 
Minskade timvikarie-timmar Uppföljning av faktureringsunderlag 

Färre med deltidsanställningar Uppföljning av personalstatistik 

Minskad arbetsbelastning för 
enhetschefer och motsvarande 

Enkät (nollmätning kan göras innan en-
heten startas) 

 

Erfarenheter av projektarbetet 
Projektgruppen har varit engagerad och positiv. Det har varit bra möten men 
en utmaning att inte kunna träffas fysiskt på grund av pandemin.  
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Överlämning av resultat / leverans 
En gemensam bemanningsenhet är nödvändig för att personalresurser ska 
kunna tas tillvara på ett optimalt sätt. Ska heltidstjänster kunna nyttjas fullt ut 
måste en samordning ske. För att kunna minska antalet timvikarier till förmån 
för heltidstjänster behövs en samordning. 

Inför det fortsatta arbetet är utkast på strategi och rutin framtagna. I dessa 
finns förslag på praktiska arbetssätt som den blivande enheten kan arbeta vi-
dare med. 

Kvarstående frågor och förslag till förbättringar  
Förslaget till rutin är inte färdigt, konkreta arbetssätt behöver utvecklas. 

Lokalfrågan bör diskuteras. 

Rekommendation om fortsatt arbete 
Starta upp en gemensam bemanningsenhet och utvärdera effekten efter 1 år.  

Uppstarten bör ske med samtliga förvaltningar samtidigt men kan ske stegvis 
om den bedömningen görs. 

Rekrytering av chef och planerare bör komma igång snarast för att få allt på 
plats. Enheten bör kunna börja sitt uppdrag den 1 januari 2022.
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Inledning 
Bemanningsenheten ska säkerställa att resurspersonal och vikarier används 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Bemanningsenheten ska utifrån behovet in-
om kommunens förvaltningar anställa och fördela uppdrag inom kommunen. 
Bemanningsenheten ska verka för att kommunen når sitt mål om att heltid ska 
vara norm. 

Roller och ansvar 
Det ska finnas en mycket god samverkan mellan bemanningsenheten och för-
valtningarna. Roller och ansvar för beställande enhet respektive bemannings-
enheten ska tydliggöras i rutinen för bemanningsenheten. 

Beställande enhet 
Beställande enhet ska ansvara för att meddela Bemanningsenheten om kom-
mande vakanser. Beställaren ska också säkerställa att bemanningsenheten 
får den information som är relevant för att en bokning ska kunna göras. 

Alla vakanser som understiger sex månader ska kommuniceras till beman-
ningsenheten. I de fall bemanningsenheten inte kan tillsätta en vakans ska be-
ställande enhet föra en dialog med bemanningsenheten om hur tillsättning av 
vakansen sker. Beställande enheter får inte, om detta inte särskilt avtalats 
med bemanningsenheten, ha egna vikarier.  

Bemanningsenheten  
Bemanningsenheten ska ha tydliga rutiner för hur vakansbeställningar ska 
mottas och tillsättas. Bemanningsenheten ska också tydligt kommunicera till 
beställande enhet hur vakansen hanterats. 

Bemanningsenheten ska alltid göra sitt yttersta för att tillgodose beställarnas 
behov vid tillsättning av vakanser. I de fall det inte går återgår dock uppdraget 
att tillsätta vakansen till beställaren. 

Bemanningsenheten ansvarar för rekrytering av vikarier och resurspersonal.  

Finansiering 
Beställande enheter köper resurstimmar av bemanningsenheten vi internfaktu-
rering. Bemanningsenheten ska finansieras genom ett administrativt påslag på 
köpta resurstimmar. 

Om bemanningsenheten har ett överskott vid årsslut ska överskottet fördelas 
tillbaka till dem som köpt resurstid. 
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Inledning  
Bemanningsenheten ska säkerställa att resurspersoner inom enheten samt vi-
karier används på ett så effektivt sätt som möjligt. Bemanningsenhet har en 
fast resurspool men hanterar också resurstid och timvikariat.  

Bemanningsenheten ska utifrån behovet från kommunens förvaltningar anstäl-
la de vikarier som behövs för att verksamheten ska fungera effektivt. Beman-
ningsenheten ska också ansvara för att fylla luckor som uppkommer med så-
väl lång som kort varsel. 

Heltid som norm 
I Tidaholms kommun har alla som önskar rätt att arbeta heltid. Den rätten kan 
innebära att man inte alltid kan jobba hela sin tjänst på sin arbetsplats utan 
ska vara tillgänglig för arbete på andra enheter. 

Bemanningsenheten ska säkerställa att kommunen utnyttjar den personalka-
pacitet som finns på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär att personal 
kan ha en del av sin tjänst på en specifik arbetsplats och resterande tid stå till 
bemanningsenhetens förfogande. 
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Organisation 
Bemanningsenheten består av fyra personer med administrativa tjänster; en 
chef och tre planerare. Utöver dessa finns en fast resurspool med resursper-
sonal som alltid står till bemanningsenhetens förfogande. Bemanningsenheten 
ska också anställa timvikarier i den omfattning som behövs. 

Arbetstider 
Bemanningsenheten ska vara öppen kl. 6.30-17 helgfria vardagar. 
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Roller, ansvar och samverkan  
Bemanningsenheten ska samverka med alla kommunens verksamheter. För 
att samverkan ska fungera är det viktigt att alla är införstådda med ansvarsför-
delningen mellan bemanningsenheten och förvaltningarna: Alla ska känna till 
sin roll och hur bemanningsprocessen går till. 

Ansvarig chef (beställare) 
Chefen på respektive enhet gör vid vakanser beställningar till bemanningsen-
heten. Beställaren ansvarar för att:  

 avgöra vilken bemanning som ska gälla för enheten 
 se över bemanning och behov av vikarier för kommande två veckor 

och skicka övertaliga turer och vakanser till bemanningsenheten 
 så snart som möjligt göra bemanningsenheten uppmärksammad på 

oplanerade vakanser 
 introducera nya vikarier i sin verksamhet 

Bemanningsenhetens chef 
Chefen på bemanningsenheten är ansvarig för enheten och chef för enhetens 
planerare samt fast resurspersonal och timvikarier. Utöver det ansvarar be-
manningsenheten chef för: 

 att enheten är bemannad med planerare på de tider som fastställs 
 att upprätthålla god dialog med beställare för att fånga upp behov och 

synpunkter 
 budget samt beställnings- och faktureringsrutiner 
 LAS-bevakning 
 att säkerställa att nya resurspersoner och timvikarier får en grundläg-

gande introduktion till kommunen som arbetsplats 

Bemanningsenhetens planerare 
Planerarna hanterar ärende som kommer in till bemanningsenheten. Planerar-
na ansvarar för att:  

 Följa enhetens rutiner för bokningar av vakanser 
 Uppdatera information om resurspersonal och vikarier, ex. säkerställa 

att rätt kompetens, kontaktuppgifter och erfarenheter är registrerade i 
personalportalen. 

Resurspersonal 
Den fasta resurspersonalen i resurspoolen lägger in sitt arbetsschema senast 
15:e månaden innan det ska gälla. Systemet hanterar därefter tiderna och gör 
dom bokningsbara för pass. Genom sin kalender ser de var och när de ska 
vara på plats. Den personal som har anmälda resurspass ansvarar för att kon-
trollera i sms och kalender var man är bokad 
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Timvikarie 
Timvikarier kan, efter introduktion, lägga in tider då de är tillgängliga för arbete 
i personalportalen. Vid en sökning kommer de upp som alternativ för det sökta 
arbetspasset. Arbetspass erbjuds och bokas företrädesvis via SMS.  
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Rutin vid vakans 
Nedan specificeras hur bokning görs via schema/bemanning i personalporta-
len samt rutin för hantering av ovanliga uppdrag och då en vakans inte kan till-
sättas. 
 
Rutin vid planerad vakans 
1. Vakansbeställning 
Beställaren gör en vakansbeställning till bemanningsenheten senast två vec-
kor innan vakansen. I vakansbeställningen ska framgå: 

 Kompetenskrav 
 Arbetstid samt rast  
 Arbetsplats  
 Vem vikarien ska ersätta 
 Gäller vakansen en arbetsanhopning/extra bemanning ska detta fram-

gå 

2. Bokning 
Vakanser tas emot av planerare på bemanningsenheten. Planeraren kontrolle-
rar om det finns lediga resurspass inom:  

1. Beställande enhet 
2. Resurspersonal 

Om det finns en matchning mellan vakansen och en ledig personal tillsätts 
passet i schema/bemanning och ett SMS skickas automatiskt till berörd perso-
nal. 

Om inget av ovanstående finns att tillgå läggs vakansen i systemet schema 
/bemanning i personalportalen. Vakansen skickas då via SMS till de timvikari-
er som anmält att de kan arbeta. Den som bokar sig på passet svara och får 
en bekräftelse via SMS.  

Rutin vid oplanerad vakans 
Vid en oplanerad vakans exempelvis vid sjukdom eller VAB avgör enhetens 
rutiner för sjukanmälan om det är den anställda själv eller dennes chef som 
meddelar bemanningsenheten om behovet av en ersättare.  
 
Särskilda rutiner för olika funktioner bör upprättas. 
 
Särskilda rutin vid ovanliga uppdrag 
Om en beställare behöver bemanningsenhetens hjälp med tillsättning av en 
vakans som går utanför det bemanningsenheten vanligen gör ska beställaren 
kontakta bemanningsenheten så snart hen fått kännedom om vakansen. Be-
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ställaren och chefen för bemanningsenheten för en dialog om huruvida be-
manningsenheten kan hjälpa till med tillsättning av vakansen. 

Om en vakans inte kan täckas 
Om varken resurspersonal eller timvikarie finns för att täcka en vakans återgår 
vakansen till beställande enhet genom att vakansen markeras som olöst i per-
sonalportalen. Bemanningsenheten ska ta direktkontakt med beställande en-
het om vakansen är med kort varsel.  

Beställande enhet får under dessa förutsättningar lösa arbetspasset genom: 

1. att tillfråga deltidsanställd personal om mertid 
2. ändra arbetstid på ordinarie personal 
3. beordra övertid. Om inte ordinarie chef är på plats har planerare på be-

manningsenheten mandat att beordra övertid 
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Rekrytering av vikarier 
Bemanningsenheten ansvarar för att rekrytera resurspersonal och timvikarier i 
den utsträckning som behövs. Bemanningsenheten ansvarar även för som-
marvikariat.  

Bemanningsenheten ansvarar inte för bemanning av vikariat längre än sex 
månader. Dessa rekryteras av respektive förvaltning/enhet. 

Introduktion 
Personalen på bemanningsenheten kommer att arbeta på många olika arbets-
platser och behöver därför ha introduktion på flera olika arbetsställen.  

Introduktion planeras i samråd mellan ansvarig chef och bemanningsenheten.  

Bemanningsenheten bekostar introduktionen. 

Särskilda rutiner för olika funktioner bör upprättas. 

Kompetensbehov 
Olika verksamheter har olika kompetensbehov. Personer som ingår i resursen 
ska ha relevant utbildning men det kravet gäller inte timvikarier.  

Kompetenser som bemanningsenheten bör eftersträva att anställa är:  

 lokalvårdare 
 kock/kokerska 
 barnskötare 
 undersköterska 
 stödpedagog 
 stödassistent 

Vid krav på särskild kompetens 
Vid rekrytering till vakanser som kräver speciell kompetens ska beställande 
enhet ha särskilt nära dialog med bemanningsenheten. Det är inte alltid be-
manningsenheten kan tillgodose speciella krav men denna ska alltid tillfrågas. 
Om vakanser inom särskilda specialistområden förekommer ofta kan beman-
ningsenheten få i uppdrag att även börja tillsätta dessa. 

Tillfällig övertalighet 
Resurspersonal ska alltid användas innan timvikarier tas in. 

Om övertalighet uppstår i den fasta resurspoolen (det vill säga att det saknas 
arbetstillfällen för dessa medarbetare) ska tiden i första hand användas till in-
troduktion på annan arbetsplats. I andra hand ska tiden användas till att avlas-
ta på någon enhet.   
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Finansiering och fakturering 
Enheter med vakanser köper timmar av bemanningsenheten. Det finns två 
timpriser, ett med och ett utan OB-tillägg.  

Timpriset för en resurs består av resursens totala personalkostnad inklusive 
sjuklön, semesterersättning och introduktion samt ett administrativt påslag 
som används till att finansiera bemanningsenhetens administration. I beräk-
ningen av timpriset ingår även tid för APT, medarbetarsamtal och lönesamtal 
för resursen. 

Priset per timme ses över årligen. 

Bemanningsenheten bekostar även timmar som görs under introduktion på 
nya arbetsplatser eller i nya sysslor. 

Fakturering 
Bemanningsenheten intern fakturerar enheter för de timmar de köpt. För att 
förvaltningarna ska få kostnaden i rätt tid gäller att:  

 Rapporteringen av timmarna ska vara klar senaste den 5:e i månaden 
efter den som avses (hanteras av respektive verksamhet) 

 Faktureringsunderlaget ska vara klart den 6:e-7:e i månaden efter den 
som avses (hanteras av personalavdelningen) 

 Fakturering sker den 8:e-9:e i månaden efter den som avses (hanteras 
av bemanningsenheten) 

Utifrån underlaget för fakturering ska uppföljning göras i befintliga system. 

Hantering av eventuellt underskott/överskott 
Det bör politiskt beslutas om hur underskott respektive överskott ska hanteras 
mellan Bemanningsenheten och förvaltningarna. 

Förslag är att fördela underskott/överskott mellan förvaltningar enligt sålda tim-
mar. 



Bilaga 1

Finansieringsmodell för 
bemanningsenhet



Projektdirektivet
Ökad kvalité och effektivitet Behov Nuvarande system/

förutsättningar

Kostnadsmässigt 
- sysselsättningsgraden ska stämma överens 
med verksamhetens behov av timmar

Effektivt kunna analysera/jämföra 
behovet av timmar.

Effektivisera användningen av ökad 
grundbemanning orsakad av projektet 
’’heltid som norm’’.

Schema/Bemanning.

Användarmässigt 
- spara tid, god arbetsmiljö

Registrera och beställa tid, kontera 
lönekostnaden till berörd verksamhet 
under rätt period, registrera/debitera ett 
administrativt påslag per timme.

Avlasta bland annat enhetscheferna, 
minska övertid, minska nyttjande av 
timvikarier.

Det går att registrera och beställa 
tid i Schema/bemanning både via 
dator och mobil (i nu läget finns 
det ingen app). Möjligheten till 
kontering av lönekostnaden och 
registrering av administrativt 
påslag måste undersökas vidare.

Kvalité 
- färre personal hos brukare/barn/elever Uppföljningsverktyg Inom respektive verksamhet



Antal timvikarie-timmar per förvaltning
Antalet timmar utförd timtid av timanställda 2017 2018 2019
Omvårdnadsförvaltningen 106 765,34 104 109,10 101 433,08

Socialförvaltningen 8 763,85 3 670,52 4 387,91

Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 541,95 8 270,70 9 104,75

Kultur och fritidsförvaltningen 6 248,80 7 787,40 2 413,08

Barn och utbildningsförvaltningen 44 695,16 40 633,42 43 097,35

Kommunstyrelsen 883,75 626,08 988,92

Totalt 177 898,85 165 097,22 161 425,09

Antalet timmar utförd timtid av timanställda, omräknat i antal årsarbeten 2017 2018 2019
Omvårdnadsförvaltningen 62,80 61,24 59,67

Socialförvaltningen 5,16 2,16 2,58

Samhällsbyggnadsförvaltningen 6,20 4,87 5,36

Kultur och fritidsförvaltningen 3,68 4,58 1,42

Barn och utbildningsförvaltningen 26,29 23,90 25,35

Kommunstyrelsen 0,52 0,37 0,58

Totalt 104,65 97,12 94,96

Ett årsarbete är definierat till 1 700 timmar enligt schablon från SKR.



Finansieringsmodell med administrativt påslag



Finansieringsmodell med administrativt påslag

Uppdrag
§ Ansvara för rekrytering och för introduktion av nya anställda inom resursen.

§ Förse alla verksamheter i kommunen med personal vid korttidsfrånvaro (max 6 månader), 
såsom sjukdom, VAB, semester, julledigheter, korta tjänstledigheter samt vakanser. Enheten 
ansvarar även för rekrytering av sommarvikarier.

§ Sammanställa och effektivisera användningen av disponibla turer.

§  Fakturera sålda timmar månadsvis.



Finansieringsmodell med administrativt påslag

Organisation § Bemanningsenheten ingår under kommunstyrelsen med egen personal (4 heltidstjänster 
varav en enhetschef).

§ Nuvarande bokningssystem Schema/Bemanning kommer att användas.

§ Personalavdelningen kontera lönekostnaden för alla anställda inom resursen mot 
bemanningsenehetens id samt förser bemanningsenheten med ett faktureringsunderlag 
varje månad.

 1 . VERKSAMHETER 2. PERSONALAVDELNING 3. BEMANNINGSENHET

SCHEMA/BEMANNING

Rapporteringen klar
senaste 5:e månaden efter

FAKTURERINGSUNDERLAG

Personalavdelningen ta fram 
faktureringsunderlaget 6:e/7:e 

månaden efter

FAKTURERING

Faktureringen klar senaste 
8:e/9:e månaden efter
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§ 141 Beslut om utredning av delegering av arbetsmiljöansvar av 
personal inom annan nämnds ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen genom 
att ta bort p. 4.10. 

 Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in 
motsvarande delegation i sina delegationsordningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har 2021-01-13 (§ 18/2020) beslutat att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av 
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.  
 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten.  
 
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller lagen för varje 
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.  
 
Arbetsmiljölagen utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de 
reglementen som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som 
respektive nämnd ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se 
till att dessa regler följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av 
nämndernas reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal. 
 
Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras på så sätt att p. 4.10 tas bort. Istället bör nämnderna uppmanas att ta 
in motsvarande delegation i sina egna delegationsordningar.  

 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 
delegationsordningen genom att ta bort p. 4.10. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana 
nämnderna att ta in motsvarande delegation i sina 
delegationsordningar. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 62/2021 ”Beslut om utredning av delegering 

av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds 
ansvarsområde”, 2021-05-26.  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning av delegering av 
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds ansvarsområde”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03. 

 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder



1 
 

 

 

 

 

 

2021-06-15 

Dnr 23, u2021, 6/ds  

 

 

Till Sveriges regioner och kommuner 

 

 

Skrivelse angående bidragen till studieförbunden 

De kommunala och regionala bidragen till studieförbunden är, vid sidan om 

statsbidraget, mycket viktiga för studieförbundens möjlighet att driva lokal 

verksamhet. Studieförbunden i samverkan ser mycket goda skäl för kommuner och 

regioner att ge ekonomiskt stöd till studieförbundens verksamhet eftersom den 

betyder mycket för invånarna samt för ortens och regionens utveckling.  

De tio studieförbunden följer de omfattande och strikta statsbidragsvillkor som 

Folkbildningsrådet beslutat.1 Villkoren har växt fram över tid och anger vilken typ av 

verksamhet som kan få del av statsbidraget med klart angivna begränsningar.  

Villkoren innefattar riktlinjer för uppföljning och kvalitetsarbete, krav på 

dokumentation, rapportering, redovisning samt studieförbundens ansvar för 

internkontroll. Folkbildningsrådets villkor grundar sig på statens fyra syften med 

stöd till folkbildningen, vilka är att: 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

 

1 https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/statsbidrag-
studieforbund/2020/statsbidragsvillkor-stfb-2021_webb.pdf 
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3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället, och 

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

En viktig grundsats är att folkbildningsverksamheten ska vara fri, frivillig och 

deltagarstyrd. 

Teman som tro och livsåskådning eller politiska studier är vanliga inom 

folkbildningen i Sverige. I studiecirklar ligger fokus på det gemensamma lärandet, 

tillsammans utforskar deltagarna nya kunskaper i en mängd olika ämnen inklusive 

politik och religion. Vad som däremot inte räknas som folkbildningsverksamhet är 

utövande av religion eller politik. Detta framgår av Folkbildningsrådets 

statsbidragsvillkor. Det vore djupt oroande för ett fritt civilsamhälle om offentliga 

myndigheter lade begränsningar som förhindrar studier inom ämnen kopplade till 

politik eller religion.  

Studieförbunden uppmanar kommuner och regioner att fördela bidraget 

i linje med Folkbildningsrådets gällande fördelningsmodell och villkor. 

För det första skapas då förutsättningar för kommun, region och stat att dra åt 

samma i stället för olika håll i relation till studieförbundens verksamhet. För det 

andra blir administrationen i studieförbunden kring det offentliga stödet enklare och 

mer resurseffektiv om alla kommuner och regioner följer samma modell, jämfört med 

om alla har olika modeller. På så sätt kan mer resurser gå direkt till folkbildning och 

mindre till administration.  

När kommuner och regioner följer Folkbildningsrådets fördelningsmodell bidrar de 

till en förutsägbar och långsiktig finansiering som ger stabila förutsättningar för 

studieförbunden. Riktade bidrag som omprövas på årsbasis innebär svårigheter för 

studieförbunden att långsiktigt planera sin verksamhet, att ha egen fast anställd 

personal och egna verksamhetslokaler. Det påverkar i sin tur studieförbundens 

förmåga att driva folkbildning med hög kvalitet som gör skillnad i människors liv. 

 

Studieförbunden i samverkan 

 

 

Ann-Katrin Persson    David Samuelsson 
Ordförande     Generalsekreterare 
 



From:                                 Anna Ider
Sent:                                  Mon, 14 Jun 2021 16:07:12 +0200
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Till Kultur och fritidsnämnden - Angående utredningen om driften av ishallen

Angående utredningen om driften av ishallen
Efter vårt möte den 1/6 så har några frågor uppkommit som vi behöver få klarhet i. 
Enligt nämndeprotokollet från januari så ålades förvaltningen att utreda driften av ishallen. Först 
nu i senaste protokollet från arbetsutskottet från 1/6 så ser vi att det rapporterades om 
utredningen. Vårt möte hölls samma dag på kvällen. Detta sammanträdesprotokoll ligger som 
underlag för nästkommande nämndemöte 15/6, så vi antar att rapport från vårt möte kommer att 
ske då. 
Det vi efterfrågar är gången i ärendet där vi blir inblandade som förening. Vi vill ha ett formellt 
underlag för hur utredningen ska gå till i den mån vi blir inblandade. Likaså ett protokoll från vårt 
möte där vi ombeds undersöka våra ”förutsättningar, resurser/begränsningar” som det stod i 
inbjudan till mötet. Vad förväntas av oss som förening? Inga siffror presenterades men det 
framgick att vi ska se över vad vi kan bidra med gällande driften. I praktiken innebär detta en 
omorganisation och omställning för oss som förening för att kunna genomföra delvis drift av 
hallen. Vi förväntas återkoppla i augusti men vi önskar tydligare skrivelse över omfattningen av 
driften som vi förväntas överta om vi finner det möjligt. 
I vilken utsträckningen är övriga berörda nämnder involverade i utredningen? 
Samhällsbyggnadsnämnden? I beslutet i KF står att: Kultur-och fritidsnämnden i samråd med 
andra nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen. Vad är alternativen?
Vi är införstådda med att det krävs en översyn för att minska kostnaderna för driften och att 
kommande investeringskostnader för ishallen i stor förhållandevis. Vi har för avsikt att samarbeta 
i er utredning. Kan vi bidra på något sätt så gör vi gärna det men vi efterfrågar ett tydligare 
utrednings/beslutsunderlag i frågan gällande vår förening. 

/Styrelsen 
Tidaholms Hockeyförening 

Skickat från min iPhone

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 

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hc2Euc2pvZ3JlbkB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjIzNjc5NjQ1O3V1aWQ9NjBDNzYyOUM2RkIxRUY1OEVCRkY0MUE4MUY4MjQ2N0U7dG9rZW49MmY0MzE0ZWYzODdlMTk2ZWM4MjE1MDVlNDA5MDMzZWY5ZWRkMjM4NDs=
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2021/101 

§ 64 Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun år 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2020 års årsredovisning 
enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett överskott på 18,8 
mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapport över 
avtalssamverkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har sammanställt årsredovisningen för 2020.  
Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 18,8 mnkr. Detta är en förbättring 
av resultatet jämfört med 2019 med 4,0 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till – 
4,3 mnkr.  
 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att 
kommunen delvis uppnår vart och ett av de 11 strategiska mål som hör till 
målområdena Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Boende, Näringsliv, 
Livslångt lärande samt Attraktiv arbetsgivare. Tidaholms kommun når målet 
om en god ekonomisk hushållning år 2020. Denna värdering bygger på att 
kommunen delvis har uppnått 11 strategiska mål samt har uppnått det 
finansiella målet om soliditet och närmat sig det finansiella målet för 
kommunens resultat. 
 
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
redovisas huruvida kommunen uppfyller kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning, det så kallade balanskravet. Det framgår av balans-
kravsutredningen att Tidaholms kommun år 2020 klarar balanskravet 
 
Investeringar för 2020 uppgår till 115,0 mnkr. Detta är 48,5 mnkr lägre än 
budget. Detta beror främst på att investeringsprojektet, Förskola på 
Rosenbergsområdet, lokaler för verksamheten Barnens hus samt renovering 
av lokaler för AME inte är klara enligt tidsplanen. 
 
Kommunstyrelsen har 2019-11-27, § 211/2019, beslutat att i samband med 
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal. 
Nämnderna har därför fattat beslut om att godkänna en rapport över 
samverkansavtal. Dessa rapporter har sedan kommunledningsförvaltningen 
sammanställt till en övergripande rapport för kommunen.  
 
Förslag till beslut 
 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
2020 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till 
ett överskott på 18,8 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen 
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visar att kravet på balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens 
krav. 

 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

rapport över avtalssamverkan. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 68/2021, ” Beslut om årsredovisning, 

verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2020”, 2021-04-
07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse 
och revisionsberättelse för år 2020”, ekonomichef Henrik Johansson 

 Rapport avtalssamverkan 2021, 2021-03-30. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25/2021 ”Beslut om 

godkännande av rapport om avtalssamverkan 2021”, 2021-02-25. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 12/2021 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-23. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut  §16/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse 2020”, 2021-02-23. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 17/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-18. 

 Underskott och Överskott nämnder Tidaholms kommun, 2021-03-29 
 Investeringsbilaga 2020 inklusive ombudgeteringar, 2021-03-29 
 Årsredovisning 2020 Tidaholms kommun, 2021-03-29 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder
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2021/101 

§ 66 Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder 
avseende verksamhetsår 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för nedanstående 
styrelse, nämnder och beredning för verksamhetsår 2020 med 
hänvisning till de förslag och övriga omständigheter som redovisas i 
revisorernas berättelse: 
1. Kommunstyrelsen 
2. Social- och omvårdnadsnämnden 
3. Barn- och utbildningsnämnden 
4. Samhällsbyggnadsnämnden 
5. Kultur- och fritidsnämnden 
6. Valnämnden 
7. Jävsnämnden 
8. Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS, gemensam nämnd) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Prövningen avser 
det föregående verksamhetsåret och det är den politiska organisationen med 
de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. 
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i ansvarsfrågan för föregående års 
verksamhet senast 31 juni.  
 
Kommunfullmäktige ska:  

 Bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras om det inte är 
uppenbart obehövligt. 

 Besluta om en anmärkning från revisorerna även ska framställas från 
kommunfullmäktige. Beslutet ska motiveras.  

 
Det är kommunfullmäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning.  
 
För att kunna pröva ansvar måste det finnas tillgång till information som är 
saklig och oberoende. Till grund för kommunfullmäktiges prövning och beslut i 
ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning. Med sin granskning undersöker 
och prövar revisorerna om verksamheten, styrningen och ekonomin är 
ändamålsenlig, effektiv och tillförlitlig. Granskningens resultat ska ge underlag 
till ansvarsprövningen men också till förändring och utveckling i verksamheten.  
 
Revisorerna framför i sin revisionsberättelse att de är starkt kritiska till social- 
och omvårdnadsnämndens styrning och ledning avseende det ekonomiska 
utfallet. Revisorerna framhåller att de gör denna bedömning trots de 
försvårade omständigheter (Covid-19) som nämnden inte kunnat styra över 
samt att nämnden påvisat att de har agerat och vidtagit åtgärder under 2020 
för att komma tillrätta med sitt budgetunderskott. Revisorerna framhåller att de 
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är mycket oroade över den ekonomiska utvecklingen inom social- och 
omvårdnadsnämnden de senaste åren och därför under 2021 kommer att ha 
extra uppföljning av social- och omvårdnadsnämnden.  
Revisorerna framför vidare i sin revisionsberättelse att de är starkt kritiska till 
barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning i sin helhet och till 
bristerna i arbetsmiljön och att nödvändiga åtgärder inte vidtagits för att 
förbättra arbetsklimatet. Revisorerna framhåller även att det föreligger en risk 
att förtroendet för hela kommunen har påverkats negativt. Revisorerna 
uppmanar därför barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön. Revisorerna kommer att fortsätta att följa upp 
utvecklingen av arbetsmiljön inom nämndens område under 2021. 
Revisorerna uppmanar även nämnden att under 2021 vid behov och i god tid 
vidta nödvändiga åtgärder för att få en ekonomi i balans då hela nämndens 
underskott inte härstammar från pandemins effekter på verksamheten.  
 
Revisorerna riktar också kritik mot kommunstyrelsen med anledning av 
bristande styrning och ledning ur ett uppsiktspliktsperspektiv, detta då 
kommunstyrelsen borde ha agerat tidigare och mer kraftfullt.  
 
Revisorerna bedömer vidare i sin revisionsberättelse för år 2020 att 
kommunstyrelse, nämnder och beredningar i Tidaholms kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande, att nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 
tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 
 
Revisorerna tillstyrker att nedan nämnda styrelse, nämnder och beredningar 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 
2020: 

 Kommunstyrelsen 
 Social- och omvårdnadsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Valnämnden 
 Jävsnämnden 
 Gemensam räddningsnämnd (SMS) 
 Arvodesberedningen 

 
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2020 
godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges presidium kan konstatera att det inte finns någon, av 
kommunfullmäktige, vald arvodesberedning och att kommunfullmäktige därför 
inte ska behandla ansvarsfrihet för denna.  



 3/4 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-31 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktiges presidium bedömer att det inte framkommit några 
omständigheter som skulle föranleda kommunfullmäktige att fatta ett annat 
beslut i ansvarsfrihetsfrågan än det som revisorerna föreslår.  
 
Kommunfullmäktiges presidium är dock allvarligt oroad över den kraftfulla 
kritik revisorerna finner anledning rikta mot social- och omvårdnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för verksamhetsåret 
2020, liksom för föregående verksamhetsår. Ordförande i respektive nämnder 
och styrelse har fullmäktiges särskilda ansvar att leda arbetet inom respektive 
verksamhet och tillse att fattade beslut efterlevs.  
 
Kommunfullmäktiges presidium uppmanar berörda nämnder och styrelsen 
vidtaga lämpliga åtgärder, mot bakgrund av revisorernas kritik, för att redovisa 
en ekonomi i balans och en tillfredsställande arbetsmiljö.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 
bevilja ansvarsfrihet för nedanstående styrelse, nämnder och 
beredning för verksamhetsår 2020 med hänvisning till de förslag och 
övriga omständigheter som redovisas i revisorernas berättelse: 
 Kommunstyrelsen 
 Social- och omvårdnadsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Valnämnden 
 Jävsnämnden 
 Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS, gemensam nämnd) 

 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse ” Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium angående 

ansvarsprövningen för verksamhetsår 2020”, 2021-05-04. 
 Revisionsberättelse för år 2020 med bilagor, revisorerna i Tidaholms 

kommun, 2021-04-14. 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Revisorerna  
 
Upplysningar 
 
Det framgår på protokollets förstasida vilka ledamöter som inte deltar i 
handläggningen av ansvarsfrihet för respektive nämnd och styrelse på grund 
av jäv.   
 
Ordförande Erik Ezelius (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet rörande 
ansvarsfrihet för: 
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 Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges andre vice ordförande Krister 
Rohman (KD) ersätter som ordförande. 

 Social- och omvårdnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande Zelal Sara Yesildeniz (-) ersätter som ordförande. 

 Samhällsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande Zelal Sara Yesildeniz (-) ersätter som ordförande. 

 Jävsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice ordförande Zelal Sara 
Yesildeniz (-) ersätter som ordförande. 
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2021/128 

§ 71 Beslut om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Tidaholms kommun 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad rapport samt att 
lägga den till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs detta i form av checklista som 
sedan redovisas i form av en rapport.  
 
Rapporten avseende årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
visar att resultatet väsentligt har förbättrats. Rapporteringen av arbetsskador 
och tillbud fungerar, men kommunen har ett fortsatt arbete kring att öka 
andelen tillbud i en förhoppning att minska arbetsskadorna.  
 
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ha förbättrats mycket de 
senaste åren, men det kvarstår några förbättringsområden. Dessa är kring 
skyddsombud, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, rutiner gällande 
arbetsmiljöarbetet och ett fortsatt arbete med att få in det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet.  
 
Arbetsmiljön för Tidaholms kommuns chefer är i många delar mycket god. 
Områdena som är bäst är kring befogenheter, kunskap om verksamhetens 
mål och stödet av överordnad chef samt chefskollegor. Däremot finns stora 
förbättringsområden kring antalet underställda och administrativ hjälp. De 
uttrycker också en hög arbetsbelastning och svårigheter att ta rast och paus 
på dagarna.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad rapport samt att lägga den till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 98/2021 ”Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, 2021-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, personalstrateg Sofia 
Petersson, 2021-03-22. 

 Rapport årlig uppföljning 2020 Tidaholms kommun. 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Personalavdelningen 
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  Adress 103 85 Stockholm 
Besöksadress Ringvägen 100 
Telefon 08-700 16 00 
konkurrensverket@kkv.se 
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 Se mottagarlista 

Skickas per e-post. Kopia skickas till 
registrator@kkv.se 

Beslut om åläggande att lämna uppgifter enligt lagen 
(2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och 
konkurrensförhållanden (uppgiftsskyldighetslagen)  

För närvarande utför Konkurrensverket en studie som avser undersöka effekten 
av offentlig säljverksamhet på marknaden för gymanläggningar. Studien utförs 
inom ramen för Konkurrensverkets uppdrag att uppmärksamma hinder mot en 
effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet. Syftet är att kunna använda 
resultatet i Konkurrensverkets prioriteringar, kommunikation och i diskussioner 
om förslag på regelförbättringar. 

Enligt 1 § punkten 1 och 2 uppgiftsskyldighetslagen får Konkurrensverket, för att 
tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden som 
Konkurrensverket har för att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig 
verksamhet, ålägga ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller 
handlingar, eller en kommun eller region som driver verksamhet av ekonomisk 
eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten. 

Konkurrensverket ålägger med stöd av 1 § uppgiftsskyldighetslagen följande 
mottagarlista att komma in med uppgifter om de gymanläggningar som 
kommunen driver, enligt de frågor som framgår nedan.  

Mottagarlista 

- Alvesta kommun 

- Arjeplogs kommun 

- Avesta kommun 

- Bjuvs kommun 

- Bollnäs kommun 

- Borgholms kommun 
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- Botkyrka kommun 

- Boxholms kommun 

- Bromölla kommun 

- Dorotea kommun 

- Eksjö Kommun 

- Enköpings kommun 

- Essunga kommun 

- Fagersta kommun 

- Falkenbergs kommun 

- Faluns kommun 

- Forshaga kommun 

- Gislaveds kommun 

- Gnesta kommun 

- Gnosjö Kommun 

- Grums kommun 

- Gullspångs kommun 

- Gällivare kommun 

- Göteborgs kommun 

- Götene kommun 

- Hallsbergs kommun 

- Haparanda kommun 

- Heby kommun 

- Hedemora kommun 
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- Herrljunga kommun 

- Hofors kommun 

- Hudiksvalls kommun 

- Hultsfreds kommun 

- Hylte kommun 

- Härnösands kommun 

- Hässleholms kommun 

- Höganäs kommun 

- Jönköpings kommun 

- Kalix kommun 

- Karlskrona kommun 

- Karlstads kommun 

- Klippans kommun 

- Knivsta kommun 

- Kramfors kommun 

- Kumla kommun 

- Lessebo kommun 

- Lidingö kommun 

- Lidköpings kommun 

- Lindesbergs kommun 

- Luleå Kommun 

- Lunds kommun 

- Lycksele kommun 
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- Lysekils kommun 

- Malmö kommun 

- Malung-Sälens kommun 

- Mariestads kommun 

- Melleruds kommun 

- Mjölby kommun 

- Motala kommun 

- Mullsjö Kommun 

- Nynäshamns kommun 

- Olofströms kommun 

- Pajala kommun 

- Perstorps kommun 

- Ragunda kommun 

- Sandvikens kommun 

- Sigtuna kommun 

- Skara kommun 

- Skellefteå Kommun 

- Smedjebackens kommun 

- Sollefteå Kommun 

- Sotenäs kommun 

- Stockholms kommun 

- Strängnäs kommun 

- Strömstads kommun 
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- Sundbybergs kommun 

- Sundsvalls kommun 

- Sunne kommun 

- Säters kommun 

- Tidaholms kommun 

- Timrå Kommun 

- Torsby kommun 

- Trollhättans kommun 

- Uddevalla kommun 

- Ulricehamns kommun 

- Umeå Kommun 

- Upplands-Bro kommun 

- Uppsala kommun 

- Vadstena kommun 

- Vansbro kommun 

- Vetlanda kommun 

- Vingåkers kommun 

- Värmdö Kommun 

- Värnamo kommun 

- Västerås kommun 

- Växjö Kommun 

- Ånge kommun 

- Årjängs kommun 
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- Åsele kommun 

- Östhammars kommun 

- Östra Göinge kommun 

  

Åläggandet omfattar konkurrensutsatt kommunal säljverksamhet på 
gymmarknaden. Med säljverksamhet avses verksamhet av ekonomisk eller 
kommersiell natur. Det är inte avgörande om verksamheten är inriktad på att 
generera vinst, utan det avgörande är att någon form av ekonomisk verksamhet 
bedrivs. Det rör sig generellt om försäljning av varor och tjänster alternativt 
uthyrning som kommuner bedriver i konkurrens med andra. Att en 
säljverksamhet är konkurrensutsatt innebär att det finns andra aktörer på 
marknaden som konkurrerar eller som skulle kunna konkurrera med den 
kommunala verksamheten. Verksamhet hos kommunen som utgör 
myndighetsutövning omfattas inte av åläggandet.  

Med gymverksamhet avses i detta åläggande styrketräning i grupp eller 
individuellt. Verksamheten ska vända sig till kunder eller medlemmar i utbyte 
mot en ekonomisk ersättning från kunden själv eller någon annan. Däremot 
behöver gymtjänsterna inte vara den primära verksamheten. Med denna 
definition faller gym på kommunala arbetsplatser som den privata eller offentliga 
arbetsgivaren tillhandahåller åt sina anställda utanför åläggandets omfattning. 
Detta eftersom medlemmarna i sådana fall inte får medlemskap i utbyte mot 
ekonomisk ersättning, utan genom anställning. 

Frågor 
Nedan redovisas de frågor som ställs i åläggandet. Den bifogade pdf-filen ska 
användas för att lämna svaren, se nedan. 

1. Vänligen fyll i nedan.  
 
- Nettoomsättning för gymanläggningen  

- Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster 

- Overhead  

- Rörelseresultat efter overhead, avskrivningar och finansiella poster  

- Gymanläggningens yta  

- Gymanläggningens hyra för hela året  
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2. Frivillig kommentar. I det fall att ni upplevt svårigheter att ta fram underlag 
som svar på fråga 1 ovan eller att det finns osäkerheter i svaren, ange gärna 
detta.  

3. I vilken form drivs gymanläggningen? 

a. Förvaltningsform 

b. Bolagsform 

c. Annat, vilken? 

4. Om den drivs i bolagsform, vilket organisationsnummer har bolaget? 

Frågor om samlokalisering 
 
5. Är gymverksamheten samlokaliserad med annan kommunal verksamhet? 
 
6. Om verksamheten är samlokaliserad med annan verksamhet, fyll i nedan. Om 

verksamheten är samlokaliserad med annan verksamhet än sim- eller 
sporthall, ange vilken typ av verksamhet det handlar om på någon av de 
tomma raderna. 

a. Nettoomsättning 

b. Yta i kvadratmeter 

c. Hyra ex moms 

d. Bolagsform 

7. Om verksamheten är samlokaliserad med annan verksamhet, har de 
samlokaliserade verksamheterna några gemensamma ytor, som reception etc.? 

Om svaret på frågan om gemensamma ytor var ja, vänligen svara på dessa följdfrågor: 

8. Hur stor var den gemensamma ytan i kvadratmeter, exklusive de utrymmen 
som redan redovisats?  

 
9. Vad var hyran i kronor exklusive moms för de gemensamma ytorna under 

2019?  
 
10. Frivillig kommentar.  
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Frågor om finansiering av gymanläggningen 
 
11. Mottar gymanläggningen annan finansiering, utöver försäljningsintäkterna, 

t.ex. anslag eller driftsbidrag från kommunen?  
 

12. Om det finns annan finansiering, redogör för denna. Vänligen mejla in kopior 
av underlag för eventuell annan finansiering än försäljningsintäkter för 2019 
till kommunenkat@kkv.se tillsammans med enkäten. 

 
Frågor om särredovisning 
 
13. Särredovisas gymanläggningens räkenskaper? 

 
Om, ja, vänligen mejla in särredovisningen för 2019 till kommunenkat@kkv.se 
tillsammans med enkäten. 

 
14. Frivillig kommentar. 

 
Frågor om prissättning 
 
15. Vilken prissättning tillämpar gymanläggningen? 

a. Marknadspris 

b. Kommunalt marknadspris 

c. Kommunens självkostnadspris 

d. Pris under självkostnadsnivå 

e. Annat, vilket? 

Frågor om kommunalanställdas rabatter och friskvårdsbidrag  
 
16. Har kommunalanställda rabatt på gymanläggningen? 

 
17. Har kommunalanställda motsvarande rabatt, finansierad av kommunen, på 

de privata gymanläggningarna i kommunen? 
 

18. Kan de kommunalanställda använda sitt friskvårdsbidrag på den kommunala 
gymanläggningen? 

 
19. Kan de kommunalanställda använda sitt friskvårdsbidrag på de privata 

gymanläggningarna i kommunen? 
 

20. Frivillig kommentar. 
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Frågor om kombinationserbjudanden  
 
21. Erbjuder kommunen kombinationserbjudanden där tillgång till 

gymanläggningen även ger tillgång till andra kommunala verksamheter, 
såsom sim- eller sporthallar? 

 
22. Om svaret på föregående fråga var ja: Tillåter kommunen att de privata 

gymaktörerna aktiva i kommunen erbjuder motsvarande 
kombinationserbjudanden med tillgång till dessa kommunala verksamheter 
till samma priser? 

 
23. Om svaret på föregående fråga var ja: Vilka av de privata gymaktörerna i 

kommunen har sådana kombinationserbjudanden? Vänligen ange namn på 
dessa gymaktörer. 

 
24. Frivillig kommentar. 
 
Frågor om produkt- och tjänsteutbud  

 
25. Vilka av nedanstående tjänster erbjuder kommunen i anslutning till 

gymanläggningen, förutom gymverksamheten. Till detta ingår även 
verksamhet som erbjuds inom ramen för samlokaliserad verksamhet, som t.ex. 
sim- eller sporthallar. 

a. Gruppträning 

b. Personlig träning 

c. Crossfit 

d. Solarium 

e. Kostrådgivning 

f. Annan, vilken? 

 
26. Frivillig kommentar. 
 
  

Uppgifterna ska ha kommit in till Konkurrensverket senast den 28 juni 2021. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har yttrat sig över frågornas utformning 
i enlighet med 3 § förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande 
av uppgifter från näringsidkare och kommuner. 
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Använd det frågeformulär som bifogats detta åläggande separat i pdf-filen 
KKV_209_2020_gymenkät.pdf, vid besvarandet av frågorna. Ett frågeformulär per 
gymanläggning som kommunen driver ska fyllas i och skickas in till 
Konkurrensverket. Eventuella bilagor bifogas i valfritt format. Märk 
svarsmeddelandet med Konkurrensverkets diarienummer 209/2020. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Lovisa Lewin, tel. 08-700 16 00 
eller Marcus Salomonsson, tel. 08 - 700 15 94 . 

Sekretess för inlämnade uppgifter 
Markera uppgifter i ert svar som ni anser bör omfattas av sekretess hos 
Konkurrensverket enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även 
på vilken grund kommunen anser att sekretess föreligger.  

Tagit del 
Bekräfta skriftligen att ni har mottagit detta åläggande genom att skicka ett e-
postmeddelande till kommunenkat@kkv.se 

_______________________________ 

Hur ni kan överklaga 
Detta beslut kan överklagas skriftligen till Patent- och marknadsdomstolen. 
Överklagandet ska ges in till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm, inom tre 
veckor från den dag ni fick del av beslutet. I överklagandet ska anges vilket beslut 
som överklagas och den ändring av beslutet som begärs. 

  

Detta beslut har fattats av funktionsansvarig för frågor som rör 
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Katarina Magnusson. 
Föredragande har varit Marcus Salomonsson. 

Beslutet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Katarina Magnusson 
 Marcus Salomonsson 

 

mailto:kommunenkat@kkv.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-31 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/4 

§ 62 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, 2021-08-24. 
 Inbjudan till - Lunchkaféer för livskraftiga landsbygder hösten 2021. 
 Inbjudan till - Trygghetsdag 2021-09-21. 
 Inbjudan till - Digital konferens - EU:s fonder och program 2021-09-29. 
 Inbjudan till - utvecklingsnätverk - medborgardialog som ett 

systematiskt arbetssätt, september 2021-januari 2023. 
 Inbjudan till - Digitala utbildningsdagar om unga hbtqi-personers fritid 

2021-09-30--10-01. 
 Inbjudan till - Demokratidagen 2021 2021-10-01. 
 Inbjudan till - Kulturting 2021 2021-10-08. 
 Inbjudan till - Intern kontroll för nämndsledamöter 2021-10-27. 
 Inbjudan till - Utvärderingsringens fyra konferenser i november 2021. 
 Inbjudan till - Pep Forum 2021-11-10. 
 Inbjudan till - Inspirationsdag kultur och fritid 2021-11-10-11. 
 Inbjudan till - Besöksnäring på agendan 2021-11-24—25. 
 Inbjudan till - Mänskliga Rättighetsdagarna 2021-12-06—07. 
 Inbjudan till – Lärdagar SKR Kultur och fritid 2021-12-14-15 samt 

SKR:s kulturkonferens 2022-06-14-15. 
 Inbjudan till - Erfarenhetskonferens 2022 2022-01-27—28.
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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 
2021-08-24 
 
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 - Lunchkaféer för livskraftiga landsbygder hösten 2021. 
 Inbjudan till - Trygghetsdag 2021-09-21. 
 Inbjudan till - Digital konferens - EU:s fonder och program 2021-09-29. 
 Inbjudan till - utvecklingsnätverk - medborgardialog som ett 

systematiskt arbetssätt, september 2021-januari 2023. 
 Inbjudan till - Digitala utbildningsdagar om unga hbtqi-personers fritid 

2021-09-30--10-01. 
 Inbjudan till - Demokratidagen 2021 2021-10-01. 
 Inbjudan till - Kulturting 2021 2021-10-08. 
 Inbjudan till - Intern kontroll för nämndsledamöter 2021-10-27. 
 Inbjudan till - Utvärderingsringens fyra konferenser i november 2021. 
 Inbjudan till - Pep Forum 2021-11-10. 
 Inbjudan till - Inspirationsdag kultur och fritid 2021-11-10-11. 
 Inbjudan till - Besöksnäring på agendan 2021-11-24—25. 
 Inbjudan till - Mänskliga Rättighetsdagarna 2021-12-06—07. 
 Inbjudan till – Lärdagar SKR Kultur och fritid 2021-12-14-15 samt 

SKR:s kulturkonferens 2022-06-14-15. 
 Inbjudan till - Erfarenhetskonferens 2022 2022-01-27—28. 

 
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.



From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Fri, 18 Jun 2021 15:20:39 +0200
To:                                      Eva Thelin;Malin Gustafsson;Maria Johansson;Samhällsbyggnad;Kultur och fritid
Subject:                             VB: Lunchkafé för livskraftiga landsbygder

 
 

Från: Evelina Selander <Evelina.Selander@tillvaxtverket.se> 
Skickat: den 18 juni 2021 11:07
Till: vellinge.kommun@vellinge.se; kommunen@staffanstorp.se; kommunstyrelsen@bromolla.se; 
kommunen@svedala.se; stadshuset@ronneby.se; kommun@tibro.se; kundcenter@partille.se; 
kommun@filipstad.se; kommun@stromstad.se; bastads.kommun@bastad.se; info@sotenas.se; 
kommun@orust.se; kommun@fargelanda.se; kommun@tanum.se; kommun@tjorn.se; 
kommunstyrelsen@halmstad.se; lunds.kommun@lund.se; kommun@stenungsund.se; ks@varberg.se; 
kommunstyrelsen@nynashamn.se; sigtuna.kommun@sigtuna.se; kommunen@osthammar.se; 
kommun@alvkarleby.se; kansliet@vaxholm.se; kommun@arvidsjaur.se; info@dorotea.se; 
kommunstyrelsen@stockholm.se; kommunen@haparanda.se; gnesta.kommun@gnesta.se; 
kommunen@tingsryd.se; kommun@vetlanda.se; simrishamns.kommun@simrishamn.se; 
ks@markaryd.se; kommun@savsjo.se; kommun@soderkoping.se; kommun@nykoping.se; 
kommunstyrelsen@nassjo.se; kommunen@gislaved.se; kommun@grastorp.se; info@ljungby.se; 
klk@alvesta.se; kommun@monsteras.se; kommun@morbylanga.se; info@lessebo.se; 
norrkoping.kommun@norrkoping.se; kontakt@linkoping.se; tranaskommun@tranas.se; 
info@habokommun.se; kommun@kalmar.se; kommunhuset@perstorp.se; kommun@osby.se; 
kommunen@hoganas.se; kommun@astorp.se; kommun@hoor.se; info@karlshamn.se; 
kommunen@oskarshamn.se; kansli@skurup.se; kommun@ostragoinge.se; Tidaholms Kommun 
<noreply@tidaholm.se>; skovdekommun@skovde.se; kommun@forshaga.se; 
torsby.kommun@torsby.se; skara.kommun@skara.se; kommunen@toreboda.se; 
kansliet@svenljunga.se; kommun@amal.se; boras.stad@boras.se; arvika.kommun@arvika.se; 
kommun@smedjebacken.se; kommunen@surahammar.se; kinda@kinda.se; kommun@oxelosund.se; 
kommun@skinnskatteberg.se; vansbro.kommun@vansbro.se; kommun@saffle.se; 
kanslihuset@sjobo.se; rattvik@rattvik.se; kommun@borgholm.se; kommunen@emmaboda.se; 
burlovs.kommun@burlov.se; karlskrona.kommun@karlskrona.se; kommun@hogsby.se; 
kommun@mullsjo.se; info@aneby.se; kommun@eksjo.se; kommunstyrelse@jonkoping.se; 
info@bjuv.se; kommunstyrelsen@malmo.se; kommun@malung-salen.se; 
kontaktcenter@helsingborg.se; kommun@landskrona.se; kommun@klippan.se; info@lomma.se; 
kommunen@kavlinge.se; kommun@hallsberg.se; kommunen@lillaedet.se; kommun@kramfors.se; 
kommun@upplands-bro.se; servicecenter@huddinge.se; info@ekero.se; kommun@vallentuna.se; 
regiongotland@gotland.se; kommun@nybro.se; kommun@kalix.se; trosa@trosa.se; 
medborgarcenter@botkyrka.se; kommun@finspang.se; kommun@boxholm.se; 
mjolbykommun@mjolby.se; motala.kommun@motala.se; flenskommun@flen.se; 
kommunen@danderyd.se; haningekommun@haninge.se; kommunen@enkoping.se; knivsta@knivsta.se; 
kommunen@eslov.se; kc@taby.se; hofors.kommun@hofors.se; mora.kommun@mora.se; 
kommun@gnosjo.se; registrator@gagnef.se; kommun@ljusnarsberg.se; kommun@hellefors.se; 
info@norberg.se; kommun@askersund.se; kommun@borlange.se; bergs.kommun@berg.se; 
krokoms.kommun@krokom.se; info@norsjo.se; kommun@herjedalen.se; bracke@bracke.se; 
kommun@avesta.se; kommun@hedemora.se; kommun@harnosand.se; info@ludvika.se; 



kommunen@mellerud.se; kommun@bengtsfors.se; registrator@lysekil.se; kontakt@molndal.se; 
kommun@essunga.se; kommunen@hylte.se; kommun@kristianstad.se; kommun@dalsed.se; 
kommun@falkenberg.se; info@mariestad.se; kommun@hagfors.se; karlstadskommun@karlstad.se; 
kommun@degerfors.se; kommun@laxa.se; kommun@munkfors.se; kommunen@falkoping.se; 
kommunen@hjo.se; kommun@eda.se; kommun@kil.se; kommunen@ystad.se; post@gallivare.se; 
kommun@pajala.se; kommun@pitea.se; kommunen@alvsbyn.se; vannas.kommun@vannas.se; 
kommun@sorsele.se; kommun@arjeplog.se; kundtjanst@skelleftea.se; kommun@habo.se; 
lidingo.stad@lidingo.se; uppsala.kommun@uppsala.se; kommunstyrelsen@tierp.se; 
varmdo.kommun@varmdo.se; kommunstyrelse@grums.se; kommunstyrelsen@solna.se; 
kommun@nykvarn.se; kommun@robertsfors.se; kommun@asele.se; 
vilhelmina.kommun@vilhelmina.se; kommun@overtornea.se; kommun@overkalix.se; 
kundtjanst@are.se; ragunda.kommun@ragunda.se; ks@storuman.se; kontaktcenter@norrtalje.se; 
timra.kommun@timra.se; ange@ange.se; vindelns.kommun@vindeln.se; kommun@stromsund.se; 
kommun@ockelbo.se; kommun@sater.se; gavle.kommun@gavle.se; kommun@ovanaker.se; 
sollentuna.kommun@sollentuna.se; munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@harryda.se; 
kommun@nordmaling.se; kommun@alvdalen.se; kommun@sunne.se; info@solvesborg.se; 
kommunen@katrineholm.se; kommun@orebro.se; registrator@nacka.se; umea.kommun@umea.se; 
sodertalje.kommun@sodertalje.se; kontaktcenter@falun.se; kommun@tranemo.se; 
kopings.kommun@koping.se; kommunen@hultsfred.se; ks@olofstrom.se; kommun@vingaker.se; 
kommunstyrelsen@sundbyberg.se; kommunen@ornskoldsvik.se; 
upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se; information@heby.se; kontakt@jarfalla.se; 
vasterviks.kommun@vastervik.se; info@salem.se; kommun@leksand.se; kommun@hammaro.se; 
info@torsas.se; bollnas@bollnas.se; eskilstuna.kommun@eskilstuna.se; kommunen@vargarda.se; 
kommunen@horby.se; kommun@kiruna.se; kommunstyrelsen@vasteras.se; 
kommunen@kristinehamn.se; kommun@arjang.se; kommun@kumla.se; 
information.lekeberg@lekeberg.se; kommun@kungalv.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommun@lidkoping.se; kommunstyrelsen@alingsas.se; 
arboga.kommun@arboga.se; info@fagersta.se; kommun@sandviken.se; orsa.kommun@orsa.se; 
kommun@lindesberg.se; nora.kommun@nora.se; kommun.info@sala.se; kommun@hallstahammar.se; 
vara.kommun@vara.se; kommun@lerum.se; kommun@kungsbacka.se; info@karlskoga.se; 
gotene.kommun@gotene.se; info@engelholm.se; trelleborgs.kommun@trelleborg.se; 
kommun@laholm.se; kommunen@hassleholm.se; kommun@gullspang.se; kommun@karlsborg.se; 
herrljunga.kommun@herrljunga.se; markskommun@mark.se; kommun@nordanstig.se; 
info@kungsor.se; kommunen@bollebygd.se; kommun@ljusdal.se; kommunstyrelsen@soderhamn.se; 
kommunstyrelsen@vaxjo.se; info@almhult.se; info@svalov.se; kommun@vimmerby.se; 
vadstena.kommun@vadstena.se; kommun@valdemarsvik.se; ledningskontoret@uppvidinge.se; 
info@vaggeryd.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; kommun@vanersborg.se; 
storfors.kommun@storfors.se; kommun@ulricehamn.se; kommun@tomelilla.se; 
kommunkontor@orkelljunga.se; kommunen@uddevalla.se; kommun@ockero.se; 
kommun@atvidaberg.se; kommun@osteraker.se; lulea.kommun@lulea.se; kontaktcenter@varnamo.se; 
kommun@strangnas.se; sundsvalls.kommun@sundsvall.se; kommun@hudiksvall.se; 
kundcenter@ostersund.se; kommun@solleftea.se; kommun@tyreso.se; kommunen@boden.se; 
ydre.kommun@ydre.se; kommun@odeshog.se; kommunstyrelsen@mala.se; kommunen@bjurholm.se; 
kommun@jokkmokk.se; kommun@lycksele.se; kommun@ale.se
Ämne: Lunchkafé för livskraftiga landsbygder  
 
Välkommen till höstens fyra lunchkaféer för livskraftiga landsbygder!  
  



Här lyfter vi goda exempel som gör att vi lär av varandra. Vi vill medverka till att vi alla utvecklar 
landsbygdsperspektivet i våra verksamheter. 

Kom och var med i samtalet och lär dig mer genom att ta del av exempel som handlar om allt 
från en expertgrupp för landsbygdsfrågor till verktyg för att skapa lokalt engagemang, 
landsbygdssäkring eller hur geografin tar plats i arbetet med jämställdhet eller folkhälsa.  
  
Målgruppen för lunchkaféerna är kommuner, regioner, länsstyrelser och nationella myndigheter 
och exemplen kommer från dessa aktörer.  
  
Lunchkaféerna anordnas av Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket.  
  
  
Läs mer och anmäl dig via Tillväxtverkets kalendarium   
  
  
Onsdag 8/9 kl. 12.10-12.50 Lunchkafé för livskraftiga landsbygder 8/9 - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 
  
Onsdag 22/9 kl. 12.10-12.50 Lunchkafé för livskraftiga landsbygder 22/9 - Tillväxtverket 
(tillvaxtverket.se) 
  
Onsdag 6/10 kl. 12.10-12.50 Lunchkafé för livskraftiga landsbygder 6/10 - Tillväxtverket 
(tillvaxtverket.se) 
  
Onsdag 20/10 kl. 12.10-12.50 Lunchkafé för livskraftiga landsbygder 20/10 - Tillväxtverket 
(tillvaxtverket.se) 
  
  
Skicka gärna vidare till intresserade kollegor! 
  
Evelina Selander 

Enheten landsbygder och lokal kapacitet 
Tillväxtverket
Telefon: 08-681 94 65
Sms: 072-203 61 60
Besöksadress: Ringvägen 4, Östersund 
  
  
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. 
Vi finns på tillvaxtverket.se , Twitter , Facebook , LinkedIn .
Prenumerera på vårt nyhetsbrev. 
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VÄLKOMMEN TILL 

TRYGGHETSDAG 2021 

Motorburen ungdom – problem eller 
möjlighet?   

 

Att ungdomar kör a-traktorer eller EPA-traktorer är inget nytt. Däremot har graden av störning 

eskalerat på många håll. Dunkande baslådor, motorer som varvas, medborgare som får sin 

nattsömn störd, nedskräpning och vandalism. Det är många problem som följer i den motorburna 

ungdomens spår.  

 

Under den här trygghetsdagen om motorburen ungdomsproblematik kommer vi att få höra om 

Brås, Länsstyrelsens och Polisens syn på problematiken och även höra många goda exempel om 

hur man agera lokalt och i samverkan.   

 

Konferensen är webbsänd och följs via en länk. Det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsarna 

via en chatt. Konferensen kan även ses i efterhand i 14 dagar.  

 

Varmt välkomna till en trygghetsdag om motorburen ungdom!  

 

Datum 21 september 2021, klockan 10.00 -15:00.  

Plats Webbsänd konferens. 

Målgrupp Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun och region, berörda inom 
Polismyndigheten, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället. 

Kostnad 1300 kr exkl. moms 

Anmälan  Anmälan görs senast den 18 september 2021 Anmälan 

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. 

Information Frågor kring anmälan besvaras av Resurs- och konferenssektionen, 08- 452 70 00, 
konferens@skr.se 
 
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Greta Berg, 08-452 79 58,  

greta.berg@skr.se 

 

   

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17107&CLEAR=yes&REGLINENO=5&REGLINEID=97430&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
mailto:konferens@skr.se
mailto:greta.berg@skr.se


 

Program 
 

10.00 – 10.10  Inledning 

 Greta Berg, Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 

 

10.10 – 10.50  Motorburen problematik - vad kan vi göra för att förebygga brott och 

ordningsstörningar? 

Carl Gynne, Utredare, Brottsförebyggande rådet 

 

10.50 – 11.00  Paus 

 

11.00 – 11.45  Regional samverkan för att förebygga motorburen problematik – hur 

länsstyrelsen och polisen kan samarbeta tillsammans med kommuner 

Camilla Tjernberg, Samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västra 

Götaland, Anne Rönnäng, Regional brottsförebyggande samordnare, 

Polismyndigheten i Polisregion Väst 

 

11.45 – 13.00  Lunch 

 

13.00 – 13.40  Vidgade perspektiv genom uthållig samverkan – en förutsättning för 

verksamma åtgärder 

Anne Fagerberg, Brottsförebyggande strateg, Trollhättans stad, Marcus Larsson 

Teamledare Fältenheten Trollhättan stad, Victor Prästbacka, kommunpolis 

Trollhättan, Polisområde Östra Fyrbodal 

 

13.40-13.45 Paus 

 

13.45-14.30 Lokalt exempel från praktiskt arbete med motorburen ungdomskultur (Ale 

kommun) 

Dzemal Sabovic, Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention, Ale 

kommun, Jessica Ask, Kommunpolis, Polismyndigheten LPO Kungälv-Ale 

14.30-14.45 Paus 

 

14.45-15.15  Motorburen ungdom – en outnyttjad resurs och möjlighet för ökad trygghet 

och integration 

 Keith Eliasson, American Car Club Sweden (ACCS) 

  

15.15 – 15.20 Sammanfattning 

Greta Berg; SKR 

 



From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Thu, 10 Jun 2021 17:37:15 +0200
To:                                      Eva Thelin;Maria Johansson;Henrik Johansson;David Olsson;Anna Eklund;Anna-
Karin Skatt;Runo Johansson;Samhällsbyggnad;Tidaholms kommun Socialförvaltningen;Tidaholms 
kommun Bunkontoret;Kultur och fritid
Subject:                             VB: Inbjudan - Digital konferens - EU:s fonder och program 29 september 2021

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 10 juni 2021 15:55
Ämne: Inbjudan - Digital konferens - EU:s fonder och program 29 september 2021 
 
EU:s fonder och program 
SKR anordnar en digital heldag för dig som är intresserad av EU:s 
nya program och fonder. Under dagen får du en snabb överblick 
över vilka program och fonder som finns och du får tips och råd 
på hur du ska ta dig vidare. 
 
Datum: 29 september 2021 
Tid: 9.30 – 15.30 
Plats: Webbsänds 
Kostnad: 1 200 kronor exklusive moms 
Målgrupp: Konferensen vänder sig till förtroendevalde och 
tjänstepersoner i kommun eller region men även andra 
intresserade är varmt välkomna. 
Program: Detaljerat program presenteras efter sommaren. 
Anmälan: 
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/eusfonderochprogram.5497
1.html 
Om du har frågor: Ansvarig för innehållet i evenemanget: Karin Flordal, handläggare och Helena Gidlöf, 
handläggare 
Frågor om anmälan: konferens@skr.se 
 
 
Vänligen  
Karin Flordal 
Handläggare och samordnare 
Avdelningen för Ekonomi och styrning
_________________________________ 
 
Sveriges Kommuner och Regioner
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
+46 8 452 7409
+46 76 7627734
www.skr.se/eu www.salar.eu 
 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lrL9e-0004y1-66&i=57e1b682&c=_TgTxsZ6Np0NmYxoQKELIIimaM7R7K-ILy2w09D4xAc-e7voUWUj1D_YAkvvuANtUhfMuLyM1ksbXe5MHf0-g53JDP2q0ID5TBI6qIYYv6dtyOp5HVfelGiJH3HsuRVjvBooRencT9XtYkv1nvN6Sdw8pbJD4ROUgTs18bTcxBLhMkszUh57tNl2dHcA7z39zmQ9sRXEp3gPsu8IGd1OIOMXX-FK4zJHz82Z7J5JCmxCR8Z1AnXipQSQZJVzEpztp7hGI0TmxgGijpUxEKZQGeKigkSGtQ-s4zny0hAkPLTKTKFlfrmJTDfPmrEn_9kVIxkolQ7znt_cASCJ3cyNIQ
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lrL9e-0004y1-66&i=57e1b682&c=_TgTxsZ6Np0NmYxoQKELIIimaM7R7K-ILy2w09D4xAc-e7voUWUj1D_YAkvvuANtUhfMuLyM1ksbXe5MHf0-g53JDP2q0ID5TBI6qIYYv6dtyOp5HVfelGiJH3HsuRVjvBooRencT9XtYkv1nvN6Sdw8pbJD4ROUgTs18bTcxBLhMkszUh57tNl2dHcA7z39zmQ9sRXEp3gPsu8IGd1OIOMXX-FK4zJHz82Z7J5JCmxCR8Z1AnXipQSQZJVzEpztp7hGI0TmxgGijpUxEKZQGeKigkSGtQ-s4zny0hAkPLTKTKFlfrmJTDfPmrEn_9kVIxkolQ7znt_cASCJ3cyNIQ
mailto:konferens@skr.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lrL9e-0004y1-66&i=57e1b682&c=GtTjjKF3LL-8WkM-2IT0OkvnkN0Jje7dEP_BMDELCXLkrfRbmf4rWQf0gQ8EVt_2BXFvZF3Bq0qy7yDsG7z01e8_G7wGR68iHjrJc7ev4BXOXuTFve1fH4566UWJ0zNjsiVwfZUGo-1wmbjSkVBqmAd_ZKnIZ6FzmIorylzGAwd6eFatj9kFJOHw6If6L1V-L85F6hNzgggUlKqmN4adttcy69wogn4OLTqmtYcMM88
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lrL9e-0004y1-66&i=57e1b682&c=PtbZ6Idxe2f0B_kl0asiMJhUc2ipd0MbmejXuYX79DFzSH_nfFH30Mn21MIsiCzNNl2xW5cQ3f-kiIjzmbyz4hl8PEm2KMOMMrP75v1Jo0lRdeuXtpfOULOpee363qnFd4hWFZecHPIuNcfgQy-wus382_TZWF9yg8Zzadpb8KVda6E8QglOsrL5274W0JZ9LqxShvic9HMzNYx1u1GQzSu0CU7AqQRxfKzY3EMbEbw


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  

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2MjMzMzMzMzE7dXVpZD02MEMyMTlEMkU5QkE4RjgzRDMzN0M1RkNFNzhFREMyMzt0b2tlbj01OWEwNGI4NGFlMDRmY2UxNjBmZDZjZWIxMDU1OTlhODgwZGZiMWMyOw==


Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Ekonomi och styrning 
Anders Nordh 

INBJUDAN 

2021-06-10 

 

Inbjudan till utvecklingsnätverk – medborgardialog 

som ett systematiskt arbetssätt, september 2021 – 

januari 2023 

SKR bjuder in kommuner och regioner till nätverk för att utveckla system 

för medborgardialog som del i kommunens/regionens styrning 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Regioner har sedan 2006 arbetat med 

medborgardialog där syftet är att stödja kommunernas och regioners 

utveckling av medborgardialogen för att stärka den representativa 

demokratin.  

För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala 

samhällsutvecklingen hos medborgarna visar erfarenheter att  kommuner 

och regioner behöver utveckla system där medborgardialogen blir en del i 

styrningen av organisationen och utgöra ett underlag för beslut.  

Syftet är, dels att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och 

sakkunskaper, dels att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system 

och det samhällsuppdrag som kommuner och regioner har, dels att öka 

förutsättningarna för att minska spänning i samhället och därmed skapa 

mer socialt hållbara samhällen.  

SKR ser att många medborgardialoger genomförs i kommuner och 

regioner, olika metoder får ett ökat fäste som till exempel möjligheten för 

medborgare att lämna e-förslag eller delta i en medborgarpanel, vi får 

också fler exempel på kommuner som prövar medborgarbudget, på senare 

tid särskilt inom landsbygdsutveckling. Vi ser dock ett fortsatt behov av att 

medborgardialog i större utsträckning blir ett systematiskt arbete i 

kommuner och regioner inte minst för att undvika att medborgardialog 

bedrivs i projektform eller som pilotsatsningar som inte skapar nytta. 

Medborgardialog behöver institutionaliseras och därmed bli en del av en 

kommuns eller regions strategiska arbete för att stärka besluten, stärka 

demokratin och öka effektiviteten i verksamheten.  
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SKR möter en ökad efterfrågan från våra medlemmar på stöd i arbetet med 

att göra medborgardialogen mer systematisk och som bibehålls även om 

det sker ett maktskifte eller byte av personer i ledande ställning. 

SKR har  tagit fram en styrkarta som beskriver medborgardialog när den är 

en del av styrningen. Styrkartan har utvecklats tillsammans med kommuner 

och regioner över tid och den senaste togs fram 2019 

 

För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av 

medborgardialog bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett 

nätverk för att utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en 

naturlig del i organisationens styr- och ledningssystem. Styrningsnätverket 

är till för kommuner och regioner som redan kommit en bit med sitt arbete 

kring medborgardialog och som vill komma vidare med att utveckla ett 

systemför detta. Nätverket innebär ett aktivt åtagande att delta i möten och 

att arbeta konkret på hemmaplan med hur dialogen organiseras och 

systematiseras  

Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på att varje kommun eller region 

utvecklar sitt system utifrån sina lokala förutsättningar.  

Syfte och mål 

Utveckla system där medborgardialog ingår i strukturen för styr- och 

ledningssystem. Lärande exempel skall spridas till andra kommuner och 

regioner som inspiration till eget utvecklingsarbete. 

Upplägg av arbetet i nätverket 

Arbetet bygger på kontinuerliga träffar i nätverk där vi stegvis går igenom 

viktiga delmoment för att medborgardialogen ska bli en naturlig del i 

styrningen.  

Arbetet bygger på ett aktivt deltagande med arbete mellan nätverksträffarna 

och deltagande i diskussioner samt övningar under regelbundna träffar.  
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Det är viktigt att kunna lägga sitt fulla fokus på mötena och att avsätta tid 

till att reflektera och diskutera med kollegor mellan mötena. Deltagande 

kommuner och regioner kommer ibland att paras ihop med andra 

kommuner/regioner i nätverket för att arbeta gemensamt kring olika frågor. 

Vid träffarna kommer det att finnas gott om tid för diskussion och 

reflektion. Deltagande kommuner och regioner förutsätts vara motiverade 

att skapa arbetsplaner och mål utifrån diskussionerna som förs, samt att 

arbeta aktivt för att uppnå dessa.  

Arbetet i nätverket utgår från en struktur där arbetet sker stegvis och där 

möjlighet finns till individuella variationer.  Vid varje nätverksträff 

medverkar experter och inspiratörer som ger en bredare omvärldsspaning, 

gästföreläsningar på engelska kan förekomma.  

Under hösten 2021 kommer nätverket att ske genom digitala möten över 

Zoom som och hållas en gång i månaden. Under våren 2022 kan det 

eventuellt bli aktuellt med möten där fysisk närvaro är möjlig – vi kommer 

dock alltid att göra det möjligt att delta på distans för de som vill göra 

detta.  

Kommunen/regionen skall utarbeta en projektorganisation och utse 

projektledare som på hemmaplan har mandat och resurser att driva 

utvecklingen. Vilja, kompetens, erfarenhet och förtroende i organisationen 

är viktiga komponenter för en projektledare. Kommunen/regionen skall 

även inrätta en styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner 

ingår. Beslut om deltagande ska tas av ansvarig styrelse. 

 

Planerade nätverksträffar 

31 augusti 10-12 förmöte ”drop in” för de som är nyfikna på nätverket 

1. 29 september 9.30-16.00 Första nätverksträffen  

10.00-12.00 introduktion till nätverket, förväntningar på nätverket, 

introduktion till en systematisk medborgardialog – öppet för alla - 

projektgrupp, förtroendevalda, ledning och andra intresserade   

13.00-16.00 Arbete med projektgrupper och ledare med arbetssätt, 

innehåll och fokus för kommande möten.  

 

2. 27 Oktober – 9.00-15.00 Fokus på principer och organisation för 

medborgardialog (för projektgrupp). 

 

3. 8 December 9.00-15.00 Fokus på styrning och dialogens fråga (för 

projektgrupp). 
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4. Januari 2022 9.00-15.00 Fokus på det praktiska dialogarbetet (för 

projektgrupp och intresserade parter från organisationen. 

 

5. Februari 2022 9.00-15.00 Fokus på Kommunikation och 

utvärdering (för projektgrupp).  

 

6. Mars 2022 9.00-15.00 Uppsamlingspass och utvärdering av 

processen så långt. Fokus på att skapa handlingsplaner för det 

fortsatta arbetet.   

Målgrupp 

Kommuner och regioner bjuds in att delta i projektet. Målgruppen är 

ledande politiker och tjänstemän samt ansvariga för medborgardialog i 

kommuner och regioner.  

Kostnad 

SKR tar inte ut någon avgift för deltagande i nätverket. Deltagande 

kommun eller region står för sina kostnader.  

Tidplan 

Projektet pågår under tiden september 2021 t.o.m. januari 2023.  

Första träffen i nätverket är planerad till 29 september 2021.  

Vid många anmälningar kommer förbundet ta ut ett antal kommuner och 

regioner som deltagare i nätverket. Bekräftelse om plats i projektet kommer 

att ges. 

Anmälan om deltagande 

Anmälan kan göras på bifogad blankett som skickas till Anders Nordh, 

anders.nordh@skl.se senast den 1 september 2021. 

Ytterligare information 

För ytterligare information om projektet kontakta.  

Anders Nordh   Nils Munthe 

anders.nordh@skr.se  nils.munthe@skr.se 

08-452 74 35   08-452 76 94  

  

mailto:anders.nordh@skl.se
mailto:anders.nordh@skr.se
mailto:nils.munthe@skr.se
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INTRESSEANMÄLAN till att delta i utvecklingsnätverk 

– medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt 

 

Kommun/ Region:________________________________________ 

 

Kontaktperson:___________________________________________ 

 

Adress:_________________________________________________ 

 

Telefon:____________________Mobil:_______________________ 

 

E-post:__________________________________________________ 

 

Anmälan insänds till:  

Sveriges Kommuner och Regioner, Demokratisektionen, Anders Nordh, 

118 82 Stockholm, Eller via e-post anders.nordh@skr.se  



From:                                 Pema Malmgren
Sent:                                  Wed, 25 Aug 2021 11:30:18 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Välkommen till digitala utbildningsdagar om unga hbtqi-personers fritid

 
 

Från: MUCF <mucf@idr.idrelay.com> 
Skickat: den 19 augusti 2021 13:25
Till: Pema Malmgren <Pema.Malmgren@tidaholm.se>
Ämne: Välkommen till digitala utbildningsdagar om unga hbtqi-personers fritid 
 

Inbjudan från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
MUCF 

INBJUDAN FRÅN 

 

Webbversion   

Till mucf.se   

 

 

dnr: 0795/21 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=YrOMIc4ySAMUbLMZzSFgHjn24l0JXwSf2UVO9T7ScMYJf45sYws0NjpRv98bNCmgPshElYj-K1pWhWoMWxjeKypucRvuDY1HzdYnchJ6Vb2Y2AoUQjSP94zigL539V5pnPHDpzlAyPGkIbb_hrGydKNS9jgEDLD1clPQJSHQ8hsdJjtFO1KrTkTZMefi3MiaoAet9Wwwi0zcCfoBfBGW5dcKFTEnN_1YpImUtKYoTSCT4tw8CCu-q025317X4a7XPPlkbhc7MBCvFkzKqRjN68HzSuqEDikrgS51N7kfNo2pvXgVhQHP72J4b8j2h_Wy
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=MtwAwjFuAu10fFxlj21aGapGrkooeT_FcSgyAe8Ns3aNv2HullEVRkH1qwvHO_POq9sLtb1buzbB8pmyfp8GIhzzogX7C93KJ-eg4tj8MXruvYYM8OyWffkRDQLroleQJflar_CrQlTAXkJu4V1zlp0NqPCDv5BWkeB4PqufR4H3RDYTyGd4xUpCjchzHg_4vUOt4RGrvuntxXxv2WKEAkm9alhnjzDx-rKni1iu4Gh_bLhrcTQhZiyecR-7ER-p5r-P-T8HUr-DmzkfIh2pFt3rDZBEdXpOPzxOPk7AKDKNKVanHAWdVgCJbyqkykEQLKUGgio5yOzVj2RRo64RdYHRIdx3U55AQPe0_oOoLvw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=YrOMIc4ySAMUbLMZzSFgHjn24l0JXwSf2UVO9T7ScMYJf45sYws0NjpRv98bNCmgPshElYj-K1pWhWoMWxjeKypucRvuDY1HzdYnchJ6Vb2Y2AoUQjSP94zigL539V5pnPHDpzlAyPGkIbb_hrGydKNS9jgEDLD1clPQJSHQ8hsdJjtFO1KrTkTZMefi3MiaoAet9Wwwi0zcCfoBfBGW5dcKFTEnN_1YpImUtKYoTSCT4tw8CCu-q025317X4a7XPPlkbhc7MBCvFkzKqRjN68HzSuqEDikrgS51N7kfNo2pvXgVhQHP72J4b8j2h_Wy
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=MtwAwjFuAu10fFxlj21aGapGrkooeT_FcSgyAe8Ns3aNv2HullEVRkH1qwvHO_POq9sLtb1buzbB8pmyfp8GIhzzogX7C93KJ-eg4tj8MXruvYYM8OyWffkRDQLroleQJflar_CrQlTAXkJu4V1zlp0NqPCDv5BWkeB4PqufR4H3RDYTyGd4xUpCjchzHg_4vUOt4RGrvuntxXxv2WKEAkm9alhnjzDx-rKni1iu4Gh_bLhrcTQhZiyecR-7ER-p5r-P-T8HUr-DmzkfIh2pFt3rDZBEdXpOPzxOPk7AKDKNKVanHAWdVgCJbyqkykEQLKUGgio5yOzVj2RRo64RdYHRIdx3U55AQPe0_oOoLvw


Digitala utbildningsdagar om unga hbtqi-personers 
fritid 
30 september: Grundutbildning - för dig som är nyfiken och vill veta mer 

1 oktober: Fördjupning - för dig som redan arbetar med området 

Alla unga har rätt till en meningsfull och utvecklande fritid. Vi hoppas att du 
ska få inspiration och kunskap som kan stärka dig i detta viktiga arbete. 

 

Grundutbildning för dig som vill arbeta med unga 
hbtqi-personers fritid - 30 september 
  

Är du nyfiken och vill lära dig mer för att kunna starta en mötesplats för unga 
hbtqi-personer? Vill du få mer kunskap för att bättre kunna inkludera unga 
hbtqi-personer i den öppna fritidsverksamheten? Då är den här utbildningen 
något för dig! 

  

Grundutbildningen vänder sig till dig som arbetar med ungas fritid och vill lära 
dig mer om hbtqi-frågor. Du behöver med andra ord inte ha någon tidigare 
kunskap eller erfarenhet av att arbeta med hbtqi-frågor för att delta. 

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ansvarar för eller arbetar i 
öppen fritidsverksamhet eller på en mötesplats för unga. Den kan också vara 
aktuell för dig som arbetar som strateg, verksamhetsutvecklare eller 
motsvarande inom ungas fritid. 

Innehåll 
Vi kommer bland annat att redovisa MUCF:s kunskap om unga hbtqi-personers 
levnadsvillkor och fritid, ge viktiga baskunskaper för arbetet och inspirerande 
exempel från andra verksamheter. RFSL ungdom kommer också för att dela 
med sig av sin kunskap. 

Du kommer till exempel att få höra om: 

 Unga hbtqi-personers levnadsvillkor och fritid 

 Grundläggande hbtqi-kunskap 



 Metoder och tips för ett hbtqi-inkluderande arbetssätt 

 Hur samverkan kan bidra till att skapa nya, och stärka befintliga, 
mötesplatser 

 Aktuella bidrag som finns att söka från MUCF 

Programmet uppdateras i slutet av augusti. 

Praktisk information och anmälan 
Datum: 30 september 

Tid: Klockan 10.00-15.00 (tekniktest och inloggning från kl. 09.45) 

Plats: Utbildningen sker via Zoom. 

Kostnad: Ingen 

Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast den 28 september. 

Du som anmäler dig får en länk till utbildningen till din mejl den 29 
september. 

Tillgänglighetsbehov: Eventuella tillgänglighetsbehov anges i anmälan. Om 
du har behov av tolk eller har ett annat tillgänglighetsbehov för att kunna 
delta i utbildningen är vi tacksamma om du anmäla detta så snart som möjligt 
för att kunna tillgodose det. 

Frågor: Kontakta Zarah Melander: zarah.melander@mucf.se 

 

Fördjupningsutbildning för dig som redan arbetar 
med unga hbtqi-personers fritid - 1 oktober 
  

Vill du få fördjupade kunskaper och chansen att träffa andra som arbetar med 
samma frågor och dela erfarenheter med dem? Då är den här 
utbildningsdagen något för dig! 

  

Fördjupningsutbildningen vänder sig i första hand till dig som ansvarar för eller 
arbetar i öppen fritidsverksamhet eller en mötesplats för unga hbtqi-personer. 
Den kan också vara aktuell för dig som arbetar som strateg, 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=iW7-WipTcdHOyLzxwIT3nIBzkcLvkwQ8XigPnG2b3TUVSsxcpc-Jox9zvFnJtEHLPDyu1I7owex4AX8lyROeiOswliHyp1z5VdZ94BWT9qeph84SxE7sRpTIwqkKHiWlp3fVXPMhkM0xVmdS6kwdchyuqMmvEesuuzPO4CbaYQV1EV3V8rRnDsyY-jXEqbwf4GPSKyHT-tvMcb5M7NDjX1KGgVLkJRCJQBySHeqbbapUbAJZP5XBQzfbhR5AjItKfCKI9UA7j_1X5tB5K4CpsIps6iFOecU6mabVqXBdbVRL81c2cmd6vRumQBEjshrLfjavNJFh8fk_B16343OTA88yh3Bn4WoVZu2IUtnGQZ8
mailto:zarah.melander@mucf.se


verksamhetsutvecklare eller motsvarande inom ungas fritid. Du behöver ha 
tidigare kunskap om hbtqi-frågor eller ha arbetat särskilt med unga hbtqi-
personers fritid för att delta i utbildningen. 

Innehåll 
Utbildningen kommer att innehålla fördjupningspass utifrån områden som är 
aktuella i arbetet med unga hbtqi-personers fritid. Utöver MUCF kommer bland 
annat RFSL ungdom och Reacta att dela med sig av sina kunskaper. Det 
kommer även att finnas gott om tid för diskussion och erfarenhetsutbyten i 
mindre grupper. 

Du kommer till exempel att få höra om: 

       Minoritetsstress och hälsofrämjande arbete 

       Metoder och tips för att hantera hot och hat 

       Hur samverkan kan bidra till att skapa nya och stärka befintliga 
mötesplatser 

       Aktuella bidrag som finns att söka från MUCF 

Programmet uppdateras i slutet av augusti. 

Praktisk information 
Datum: 1 oktober 

Tid: Klockan 10.00-15.30 (tekniktest och inloggning från kl. 09.45) 

Plats: Utbildningen sker via Zoom. 

Kostnad: Ingen 

Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast den 28 september. 

Du som anmäler dig får en länk till utbildningen till din mejl den 29 
september. 

Tillgänglighetsbehov: Eventuella tillgänglighetsbehov anges i anmälan. Om 
du har behov av tolk eller har ett annat tillgänglighetsbehov för att kunna 
delta i utbildningen är vi tacksamma om du anmäla detta så snart som möjligt 
för att kunna tillgodose det. 

Frågor: Kontakta Zarah Melander: zarah.melander@mucf.se 

Illustration: Rudy Loewe 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=2pYZiiu9RwiL-ZxDtY2cO1vJGPqiwtDdD35GsnHfi7uWeV_GK6Y8i1V-FvPRQNgXhzLkXGCthlEe7z7TE0fgL2R3rUm_BPYDXOrwk-qygb4e0HFbAH45A8pOtlsVEpvuiAkx7N3rZA_OBWIjS1vbaJZbEYFdv8Vi1sKPGZQXP5kgSy2sCZbXZlPiWRAdWfnf6Ad_r1hsQ0TfhJDj01A7prqbKQ-nrlCpcIcq_mjhQnWri427maNRACSvoRnid1yisoqHNnXVpEdv2LmbUI1v1rV96ElnM5Bx352yN6JXHt4Yw_YsXyrMndx5AMAduT2mdasSFghCHZstYMaXTIeeZI9rT84hHgB_7eX7PsBEdh4
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Varför anordnar MUCF 
utbildningarna? 
MUCF:s undersökningar visar att unga 
hbtqi-personer möter olika hinder under 
sin fritid. Det finns därför behov av 
trygga mötesplatser för dem. 

Unga i gruppen lyfter också fram att det 
är viktigt med egna mötesplatser. 
Samtidigt visar MUCF:s kartläggningar 
att stora delar av Sverige idag saknar 
mötesplatser för unga hbtqi-personer. 

I en kartläggning som presenterades i 
våras identifierades 66 verksamma 
mötesplatser för gruppen. Dessa finns endast i 43 av Sveriges 290 kommuner. 
Majoriteten ligger dessutom i storstadsområden. 

MUCF har också identifierat att bristande kunskap och finansiering är en av 
anledningarna till att det inte finns fler mötesplatser och arrangerar därför 
dessa utbildningsdagar. 

Ladda ner Delrapport 2: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa 
mötesplatser för unga hbtq-personer 2021 

 

 

Unga hbtq-personer berättar 
hur de upplever skola och 
fritid 
En helt ny studie från MUCF som släpptes 
före sommaren ger dig en inblick i vad 
unga hbtq-personer själva efterfrågar och 
behöver för att vardagens platser ska 
upplevas som tryggare och mer 
inkluderande. Den innehåller uppdaterad 
kunskap om unga hbtq-personers 
erfarenheter av skola, fritid, egna mötesplatser och idrott. 

 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=PaDrFYV2rhpXDkA_RDPHepfgNi_sQj0SjpcR5asFtlIuzBzPldZJeKWRXkLxsduGVHDmdVczbXJ4gMPSLP2g9pfJhgTevmk-zLRF_NQGK39T-oIP4Rz7I1UJvqFtoFvW77n0mFt1qIEHj9FjAPkj0SF-Rdq_BlZj_wmYiTpB3Jw4YuO_Z6acLP7KHGnCIttjw5F7tK5_Hh1UJ8sDwmsksNEIqiXnsE57qbwrlmAcc8JBoSBNrAf7w4HaGj-X_0S178uED6JJ8cyhCJdZTtOw5A_3sdl2jx3ZDZ9SSe-N9doR-ysvcK0o6g_Ak1HINoJUC5a3n2140BCd6iCdYcJ5JqdIrUngKPxcXoNgWwEHSkE
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=PaDrFYV2rhpXDkA_RDPHepfgNi_sQj0SjpcR5asFtlIuzBzPldZJeKWRXkLxsduGVHDmdVczbXJ4gMPSLP2g9pfJhgTevmk-zLRF_NQGK39T-oIP4Rz7I1UJvqFtoFvW77n0mFt1qIEHj9FjAPkj0SF-Rdq_BlZj_wmYiTpB3Jw4YuO_Z6acLP7KHGnCIttjw5F7tK5_Hh1UJ8sDwmsksNEIqiXnsE57qbwrlmAcc8JBoSBNrAf7w4HaGj-X_0S178uED6JJ8cyhCJdZTtOw5A_3sdl2jx3ZDZ9SSe-N9doR-ysvcK0o6g_Ak1HINoJUC5a3n2140BCd6iCdYcJ5JqdIrUngKPxcXoNgWwEHSkE
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=NOwhi8NeXScqrpdGBWWp3Bo1jB3sni-IQ4ppQXV-Sm18QBC90nAqUwAuKDNJT76cbM93s24S04ukpFJXgOmmdCnAVbO9a1ZxhDXNl4kVfWWtY9d5hBU1Z2evAFCYX6FwI8o0DMFMdZnBsGLA-f_-7Pl0-ErZR-TeXFFxy3S8N_HfVNGEQttMhUo3Gjmc7RnxhsggbQXCVU16BAV2GJMbQcmu5lYflSheOiA4HRXVfA7XZeRHDPwogXsKlzyz2qtLNUoxRKs7sIxcTPcAufwiowLM4o4g0llgOb8xJ3padVIJEZYX_eJf7kc5X0KbLBdlFCUwogP5bumamx7Rx01hPptDOQU5Mtbyjfn1xOYn96M


En intervjustudie – två versioner 
"Trygga och inkluderande miljöer - unga hbtq-personer om sina erfarenheter 
av skolan och fritiden" är en sammanfattad och lättillgänglig pocketversion 
som kan laddas ned här. Pocketversionen finns även att beställa i tryckt 
format. 

Intervjustudien ”Det är viktigt att se att det går bra för många” - unga hbtq-
personers röster om öppna och inkluderande miljöer" släpps också i sin helhet 
för den som vill fördjupa sig lite extra och kan laddas ned här. 

Intervjustudierna är gratis. 

 

KALENDER 

OKT  

14 
 

MUCF idag om hbtqi-frågor 

MUCF idag är en digital serie som vänder sig till dig som arbetar med eller tar 
beslut som rör unga eller det civila samhället. Med hjälp av våra sakkunniga 
och externa gäster tar vi upp en aktuell fråga - alltid med utgångspunkt i vår 
senaste kunskap i ämnet. Varje avsnitt sänds live från vår studio i Växjö och 
varar i 45–60 minuter. 

Information om innehållet kommer på MUCF:s webb. 

 
 

OKT  

22 
 

Seminarium hbtqi och heder 

Dubbel utsatthet. Det är vardagen för många hbtqi-personer som lever i 
familjer och sammanhang som präglas av hedersnormer. MUCF bjuder in dig 
som möter unga till digitalt seminarium kl 8.30-12. 

Läs mer och anmäl dig här. 

 

 

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

 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=ryor2Zvyw4-I7AVsguObXT9sQnUSKoQmhetf6cb_hU0Q5lwvfBavfhZle6CABc1tOcdDechP3d7MZBUbtnyMcpSy0AmnbCds_Ekx79RBDQaQmv_WVQ1TpKW5L5w8V5JcaHblPdUHPiCIziQCttjOx9wZx2VgurIJWLINQdgrJ7o7iLGnCBCuBbkroB0sPu1e-UG82v3z1QdBgeUboXGqkGpdcH2Qpk4SNHnLrAd8SP7P9nhmbgLendSlMDfUYMB1LUCgTiomUrR5YPBDEjkSelaZ0vElBhgjBMGpcLrTFnCzGbQCxmY_c2CMuUF1Sv4HqmfJBoQz4ZirBh-1NE2OnFNqAdMREFdK64GcBAFzxkk
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=ryor2Zvyw4-I7AVsguObXT9sQnUSKoQmhetf6cb_hU0Q5lwvfBavfhZle6CABc1tOcdDechP3d7MZBUbtnyMcpSy0AmnbCds_Ekx79RBDQaQmv_WVQ1TpKW5L5w8V5JcaHblPdUHPiCIziQCttjOx9wZx2VgurIJWLINQdgrJ7o7iLGnCBCuBbkroB0sPu1e-UG82v3z1QdBgeUboXGqkGpdcH2Qpk4SNHnLrAd8SP7P9nhmbgLendSlMDfUYMB1LUCgTiomUrR5YPBDEjkSelaZ0vElBhgjBMGpcLrTFnCzGbQCxmY_c2CMuUF1Sv4HqmfJBoQz4ZirBh-1NE2OnFNqAdMREFdK64GcBAFzxkk
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=7y9F4AvnO_eCYf8I0BGpm6qqmNRdHuc9r2w2x_T4Hx7B4tkhTyj_o-gq5P-ptzS_tlR9vb4Pxf3qqF5PcFrwQCovJ6zHei2f02QnyaOg20-TfNQ3GchQc2XHViTv1aiOTntZvXWWUah-FMmQ-jQU9K9tH7lCxdj4-39TKP3AOdvDpnTQyVAToAxFL6IRoUU_fi4VMw4coEqSZjSuB-KpZx7qSlhANhtJxzFlxQzQafM1r1NRUoWjfonZXKMVAsSlXS3wlr9d851kpWOuep51or5Io6w4YoY1iCJ-96h1nstbt3RQeMlFr-rrrDLeTrKsFg_n2XhTDjBC6e2KytIzZCCsuov-PbAMMZnYlqdTohU
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=7y9F4AvnO_eCYf8I0BGpm6qqmNRdHuc9r2w2x_T4Hx7B4tkhTyj_o-gq5P-ptzS_tlR9vb4Pxf3qqF5PcFrwQCovJ6zHei2f02QnyaOg20-TfNQ3GchQc2XHViTv1aiOTntZvXWWUah-FMmQ-jQU9K9tH7lCxdj4-39TKP3AOdvDpnTQyVAToAxFL6IRoUU_fi4VMw4coEqSZjSuB-KpZx7qSlhANhtJxzFlxQzQafM1r1NRUoWjfonZXKMVAsSlXS3wlr9d851kpWOuep51or5Io6w4YoY1iCJ-96h1nstbt3RQeMlFr-rrrDLeTrKsFg_n2XhTDjBC6e2KytIzZCCsuov-PbAMMZnYlqdTohU
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mGgAf-0004LB-5i&i=57e1b682&c=7y9F4AvnO_eCYf8I0BGpm6qqmNRdHuc9r2w2x_T4Hx7B4tkhTyj_o-gq5P-ptzS_tlR9vb4Pxf3qqF5PcFrwQCovJ6zHei2f02QnyaOg20-TfNQ3GchQc2XHViTv1aiOTntZvXWWUah-FMmQ-jQU9K9tH7lCxdj4-39TKP3AOdvDpnTQyVAToAxFL6IRoUU_fi4VMw4coEqSZjSuB-KpZx7qSlhANhtJxzFlxQzQafM1r1NRUoWjfonZXKMVAsSlXS3wlr9d851kpWOuep51or5Io6w4YoY1iCJ-96h1nstbt3RQeMlFr-rrrDLeTrKsFg_n2XhTDjBC6e2KytIzZCCsuov-PbAMMZnYlqdTohU
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. 
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.  

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

  Följ oss! 

 

 

Avregistrering
Hantering av personuppgifter  

  Dela 
nyhetsbrevet  

  

 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Thu, 17 Jun 2021 13:47:35 +0200
To:                                      Tidaholms kommun Socialförvaltningen;Samhällsbyggnad;Tidaholms kommun 
Bunkontoret;Kultur och fritid;Anna-Karin Skatt;Runo Johansson;Eva Thelin;Anna Eklund;David 
Olsson;Henrik Johansson;Lena Kulin;Maria Johansson
Subject:                             VB: SCB bjuder in till Demokratidagen 2021 - 100 år med demokratistatistik

 
 

Från: Statistikmyndigheten SCB <seminarium@scb.se> 
Skickat: den 17 juni 2021 09:38
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: SCB bjuder in till Demokratidagen 2021 - 100 år med demokratistatistik 
 

  



 

  



 
 

Konferens: SCB:s 



demokratidag 2021 

Hej! 
 

Under förmiddagen den 1 oktober genomförs SCB:s årliga 
demokratidag. I år är det 100 år sedan kvinnor i Sverige för första 
gången fick rösta i val till riksdagen. På årets demokratidag 
kommer vi därför djupdyka i demokratistatistiken från demokratins 
första sekel. 

Förutom nedslag i SCBs demokratistatistik kommer vi med hjälp 
av Line Säll (Jämställdhetsmyndigheten), Rosaline Marbinah 
(LSU - Sveriges ungdomsorganisationer), Staffan I Lindberg 
(Varieties of Democracy) och Richard Öhrvall (Centrum för 
kommunstrategiska studier, Linköpings universitet) att belysa 
demokratins första sekel utifrån olika perspektiv. Dagen kommer 
att modereras av Henrik Ekengren Oscarsson, 
valforskarprofessor vid Göteborgs universitet. 

Demokratidagen kommer att genomföras digitalt. Fullständigt 
program för dagen kommer att finnas på SCB:s webbplats i slutet 
på sommaren men redan nu går det bra att anmäla sig.  
  

Datum
1 oktober 



Tid
Klockan 10.00-12.00 

Plats
Digitalt 

Sista anmälningsdag
29 september 
  
Seminariet är avgiftsfritt.  
  
För frågor om innehållet i konferensen kontakta 
valstatistik@scb.se  
  
Välkommen!
Statistikmyndigheten, SCB 

 

 

  
Har du fått inbjudan vidarebefordrad till dig? Då kan det vara så att 
anmälningsknappen ovan inte fungerar. 
  
Använd då istället den här länken för att komma till anmälan 
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Har du frågor? 

 

För mer information eller frågor kontakta oss på e-post 
seminarium@scb.se 

   

 
Statistikmyndigheten SCB 

171 54 Solna / 701 89 Örebro 
010-479 40 00 scb.se 

Avregistrera dig / Integritetspolicy 

 
Avregistrera Klicka här | Integritetspolicy 

 

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  

mailto:seminarium@scb.se
scb.se
scb.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ltmcW-0003dD-3R&i=57e1b682&c=F375zHY40L4fUAE1MiiRKH6-ouzHBqLJ5ET8V14PczvJAvVMUALP3pRkJXJDVwTdR4KlzysNHGnblJCuBHPwCbSKOReXloLiIi0RQIQuLZaqQNgtolZWudrk-kZ0vGbexEZRN3ObK4W2D2xy0dGmrXqBp31iNEOdlibhcoxGx75-sBbYu8btqa164UFruInuXyjxssvPHcTH_p0PzFr1k_cdsL61t1c6UWv78q3owDFrT-DSIpBvvTbVaNAMHZY-jK8anm6EOGsqHgQoG9Vdn_V4TE9kJVmWuKYi9mLsFZPvnNpK7sRi4998POba519HG9v8Aw0TMs6Q-czDLQaiwItlIL4_mWsPAmGoYSi_g1rj7NWx1mfANwaDiEY8y2zwSDjCsq0BuOcMB5TDmqG55s9fC0s6xbleY-JojyNalbdNZnRYYkq62u7O4raw0lFT
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ltmcW-0003dD-3R&i=57e1b682&c=1cK2_1KYtL5Qfl-dstgY2nkXDa30XQDKdS3Kfl0UBA1FQ_iPcHb4OhQAWsAPiszQ9wumHdBiyTXzkkC-6M_wuEExXeMJKccWjOU5Pz5Uq259l0ZZvdW-EjlJNu9itekMBZkXbVOlqaVHhPWa3Uw3UX0uxl7SBaexaa614X_7lQFLkZpUQQ8-ov2-dOeM2hfvWipshsPAMpbVBP49MqAnHeARq5nXLQI6uC5UUaUqzdkk4RK01u-4_2N9riHzww62ll9EB4oFi6IVbHzzgShFtGDP-qJd_y54wxe-TUibDkkJdFJyXlOzGLIWHTgCyiVra74oZwZ8N8ixm1X2Y0XLQQahzOzRH-JAp9LZHUwaiUc0epq3X8-_uIOJ5XKRD4t02DO8XkkFrp089mIzPJPXcllycDGz7vw4eMKQ5FJfkiLwKw5eo6gWK8XbEaIDA8UCFUmOhU6hua3EhBXBddfvZ2wJAS3GKdlN1aYIDBrQ3jE
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ltmcW-0003dD-3R&i=57e1b682&c=AMZhrxvxpUTj0EPWmz86tPgzrQ-9RqFfiLpkjhX5OvNkL-QcggG6XbcylxcoAjrrOL8RB6zVpBNA_lwMCtEkGlJxVuuNtYlxIQL9Jsz3KGdIftVSZnhivx_8GoPZaFtWePLx6s23svG_VUGa6LGpM8R2pYrIJmjUr1cKHMzmhVZLrz4C5TjuuNAR_hdAucO62LdWIZ_wUtn5ERvMtSNVR1kqDg2uRZRK58V94hYj9YFE-6hm-8Uw714OcEjD6-UrYUkp8IONnX6ClxJlZ8R-MIG0Y6gceHdSESFk7B2V3BBtONuG1PtCJ6fUr_s2InMkyFv3Trgoms5adQkS5D3RbWGxAja5NzOwr6-CutBiEwhFepeF2-SsGPBWoVf0z8nbzsoyyGTbutkRO8VQVAxXcdAWWU3MarUOOEd_rq7ZNezMZSzRAHAPUq-aJIlC6rvS
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2MjM5MTU1NjQ7dXVpZD02MENBRkMyQ0EwREY5NUQyMkFCRkUwQ0I2QTZEQTBBNTt0b2tlbj02NGI0NDlmMjRlM2FlYmUzYWJhZTBhYzg5N2RmNzRhM2Q2ZDQ1ZWI5Ow==
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ltmcW-0003dD-3R&i=57e1b682&c=thanzTUjtzd0tCAE7KTc1JtFRXUb6FVpGK3mTT9azTy6ihLkUPL0wZea7mTBZ3YU6LW6dvPRkeTymbHMjNIld4G1y-24_uuCiiT_FHglYZ38EOFBcK-4Gdcw-S-AnIOXQeyCgo8feaapCI1a-OpOZhqGLxl7rab1y86fm3rUFVFxw0ygP-FrMeL5ww17e6UMgAIKXNapAUuLLjF1TUG-9QXvtQx1JaZ4StSB3Be3QSmzZzUSdKMO_Rn8k3AohoouvccRGNIan1Tg1kXjyiKHzrBf98B56ZBNLcljDPw4_rkoDVXpQA-eiVl5VGsrgYgMha2gbuNrOFJjJQThJu3S3-vXPx4IYhuDny7MqgcOYqHx7KT_5xP54uSRbhc7-_UlhRQqxWsn1Jm6KsUh70Xc9PprjEchYsUc989cCqZfEO9v523NsPVMysXf8lv93CROrgE4hBTfUT6yeLP1uVElig
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ltmcW-0003dD-3R&i=57e1b682&c=jVbi-P7eGZIk3hE01mIV-pilfENYxF4x6aoPsKJiap_vbNAjlt6wNUDEs8T5riA0FU3bzcQWpY_9tVW6wh8vvRgCEiJh-P2iw1YG8smpxxaoLsOG7Yv9VjrrpAVngykfuO0xCzOo2TTjhXK5-qNq-WAPKiv9ZCC7UD7N5YDwHNm_y9gSUH_1j5T-VWcxA8QAco4E3zxgWzbqMkuiW-6o9JauhlBfAzWdwv5HAbcTbnvfu89rubEduThIEDSR3LU1NjnHULtKF4oHBBdLEYAWnf8juL8h1Jog7rbuN4tAh6oOOocyycklQmA798ATBlpIccvPgrhODbvV46ETz5qwHWQ3Y9NebIV4aIfG_5G6f7mi8sYlMNmtiiArewCqh3pAn5OdNx8ohAo40beWAqVr90noxS2ogqyO7J-nbefO7iM
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1ltmcW-0003dD-3R&i=57e1b682&c=dbnrI9Y1DXxwexB12URNDQm91mSFvViHZTd1QIKQ_EhwwLatnAbGx3W6nAxaaE1GLgtecumDxe9ScPF0QvFc4E2bduHd7erUA0wZ5BUANfT5Fo0_stU8muOFt_g7BTPtZq1P84ddIuFFZNSwJUnmPF2zQNYU4ajivbOihw8rwhUb7j8BtETSlRzdQYHTcY-89Zw25WOwwCSjtlLsMj0qHz_2DKGkZfTbAzOeTwVCokVjkalL_DRvZpOA_KvJlKAABXX1qauNwH59nirhaebQLXRSD-6G3BspbfAqHDkbavq8564LevUZQtlfTKcUu9c_2vIN6KUCriqk6w80VgL7sQXZcvNm0wPKvdZRnFtMCYZmueezp4vj1zBJKF5G8G-MoO5Iq2H1ke1W52X64Us_qCo6iw5FoyyEbK1XpQmpxCR3PK7XvsAUa4PzF0dfg7up


From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Wed, 25 Aug 2021 09:12:47 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Välkommen till Kulturting 2021

 
 

Från: Förvaltningen för kulturutveckling <info.kuiv@vgregion.se> 
Skickat: den 25 augusti 2021 08:00
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Välkommen till Kulturting 2021 
 

 

 

 

 

 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. 
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 Hemsida | Skicka vidare   
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  Kulturting Västra Götaland 2021 
NYSTART  

  

   

 
  Den 8 oktober 2021 är du välkommen att bidra till nystarten av kulturlivet!

Kulturting Västra Götaland är ett forum för dialog och utveckling, i år med 
kulturlivets framtid i centrum. Under det senaste året har många både 

  



omvärderat och saknat kulturens kraftfält. Vi välkomnar politiker, 
tjänstepersoner och kulturlivets representanter i regionen att bli inspirerade, få 
kunskap och hitta drivkrafter. Hur kan vi tillsammans, på olika sätt och med olika 
perspektiv, bidra till en nystart?

Håll hårt i kaffekoppen, för under denna livesända heldag väntar dig en kavalkad av 
inspirerande exempel, kulturpolitiska inspel och internationella utblickar. Programmet 
består av en rad intressanta talare, kulturinslag och gemensamma samtal. Du får även 
med dig fördjupningsmaterial och tips från dagen, allt för att underlätta ditt fortsatta 
arbete. Framåt kvällen kan du njuta av kulturupplevelser från vår digitala scen.   

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

Västra Götalandsregionen har återkommande arrangerat Kulturting och syftet är att 
skapa en gemensam dialogyta om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt 
perspektiv. 

 

Läs mer...  

 

   

 

  

 
Anmälan och information 

Datum: Fredagen 8 oktober 

Tid: kl. 8.45-16.30 
Sedan är du välkommen att mingla vidare på vår digitala after work och besöka den 
digitala kulturscenen. 

Plats: Innehållet livesänds från Folkteatern i Göteborg, du får en länk till 
konferensplattformen någon dag innan konferensen.

Att delta är kostnadsfritt.

Anmäl dig senast den 1 oktober.

ANMÄL DIG HÄR  

 

  

 
 
  Hur ser framtiden för regionens kulturliv ut?   
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Vi frågande Sten Cranner, VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker och 
Göteborgs konserthus och Mirja Wester, VD för Göteborg Film Festival. 
Deras framtidsspaningar ser du nedan.  
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  En hälsning från värdarna för Kulturting 2021 
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Conny Brännberg (KD), 
ordförande för Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd

Vad har du saknat mest under 
pandemiåret, när kulturlivet förändrats 
så drastiskt?

”Under pandemin har jag saknat den 
gemensamma upplevelsen i rummet. 
Att få bli berikad med kultur tillsammans 
med familj och vänner, att få samtala 
om det, lyssna på andras erfarenheter 
och dela tankar är så givande. Tacksam 
för allt det digitala, men ser fram emot 
öppna salonger. Åtskilliga gånger har 
jag konstaterat att kreativa personer i 
Västra Götaland har ställt upp och gjort 
så många goda insatser för att hålla 
kulturens låga brinnande. Stolt över 
kulturlivet i Västra Götaland! 
Vi ses på Kulturting 2021!”  

 

 

 

 

 

 

 
Sofia Wik (C), styrelseordförande 
i Västra Götalandsregionens 
Förvaltning för kulturutveckling

Vad ser du mest fram emot när 
kulturlivet kan öppna upp igen?

"Jag längtar efter att få gå på konserter 
och olika scenkonstföreställningar live 
och att få uppleva kontakten med alla 
på scenen, men också känna 
spänningen och förväntan i luften bland 
publiken. Jag ser också fram emot att 
besöka olika utställningar, museer, 
nöjesparker m.m. tillsammans med släkt 
och vänner och kunna diskutera och 
reflektera över upplevelsen ihop. 
Vi ses på Kulturting 2021!"  

 

  

   

 
   

Fokus 2021: Nystart av kulturen 
  



Sedan mars 2020 påverkas kultur- och föreningslivet i stor utsträckning av den 
pågående pandemin. Västra Götalandsregionen har fört intensiv dialog med 
myndigheter och politiker på nationell och lokal nivå samt med kulturlivets aktörer för 
att hela tiden ha en aktuell lägesbild och påverka från regionalt perspektiv. Utifrån 
nuläget och med ett längre framtidsperspektiv stöttar Kulturnämnden kulturlivets 
aktörer genom olika riktade insatser och utformning av befintliga stöd.  

Läs mer...  
 

 

 

Från 1 januari 2020 utgör Kultur i Väst och Västarvet tillsammans den nya Förvaltningen för kulturutveckling. 
Läs mer här: www.vgregion.se/kulturutveckling

© 2021 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  

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mIlxc-0000m0-66&i=57e1b682&c=eWmv4063ygnG79ydRL__sLn_0nJw1yUawSGYausHMMHn1LtNCvTjTqJEsyely8dWL8a2kQ7U9f0aUOkb-hxAV_e_YVnDNMq9p8AgFmx1G74YqzPTpuBjdhALkIsKkBxWwimktWc6BepDedq0SRnq3z7s9OSFJ-QCRR3nj3pBpGsVQITPS5sdClXgyqOv0t115ygUKi-zH9lM9SMROWXX2C1sbTsA85vbdqKrZ8cRiZW78kqRUj4NTfwscIuENevaW_Z8yDZLB5UQxgwBWdBKPAH4WoAhg8c3Qdt8uedaplxQjyCjxOAKJLS_75YPCxdzdzvs2sFInjWdBinh8rypsaQcCQSJ4Mpe1_li8qu2R7OrIsPqebCuIV2F1hXx9WDFgWKBlqsMLKKsxQj31kYVO83dtxlyj6UJFR9u71k9q71dtRGG1K7u1JWUOZCnG4noFEg2FfH2uKGmtT27cjbz2CxhnsRwrLTxF9Fxn8yZcjN_cc-jocVKnRBFBaEGA3WsogLpYr4TOQEKZywGaCm2ogvn56I-RNhamRIv8FiSaYOtUrCh91-CtZTIjWxkf76RF5LxPpIqPTFo7wyPWu6yw3ALP0fHLusNkw37NeUt0QHC8d-RDKHiga1Dzj-dC5WrwSJc8Fw-l-uAAL0bjPBcBiNbAlccJ-WcE2y6XRUiRNjZCkLygafUg3qNmtlUATG5tlgw29OfdrRgNBOncM0eox_yY1dqjknuizLLLbEXJqYkBz50UohK7NK4WsMzqA1iCAbxJ-x9oG7q0djWCz9sZqEJMZpW7vzJ06-4c0Iw6Kw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mIlxc-0000m0-66&i=57e1b682&c=1rNc2Xp8iQppvIlmy5eAco6NcABXq246Z_7JP5BYAf_LFLuV8Lxvhz6pczJAmLAns8kzg5g0oPfFi57Rmy5ppHEMCitqZ4i27cN18I5pxQCCljyOZsUb2sEMRndsRv8xM9KxWbfQutEBkPPnbnD5TgQK-D_8hT2NLCw-1mLGK9rtwVH8tDXyWJm1Q3_7M5f8uLivtAhOf6yVuckDFcN_NqHETCRNnlwbBLHLEXXnb6yyQZbMv11VAWnEH_9gncXMbmb6XiSADDau4pnTQ9q7B0Q0lh5RwRDd7061uEVD7Be2t3tHoc6irS7rIYaT7czo-Wa9BLcARDfVrXomNEcIziKQxdrMlvP8sdcxUfz1suw-3xdl8ZfVhsgvY5_R6ljTVOUWYG9_Yrv5TNrUNdqbf_gDLeOO3oVcDsm7VnhSmfQR2TeE0W8MsSPT_NWp1o8gOSr9lkuXRW-VBD5AzD7CZ5j782DUNe5-eIF983GGHq81QXwSfi6vQ8mKPkBAboHvuDSEautXOZp5CfG783uOeYlqZsjCbk7RdGSTJmiRMSznbORohenooW8wA2k6pEhX
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mIlxc-0000m0-66&i=57e1b682&c=1rNc2Xp8iQppvIlmy5eAco6NcABXq246Z_7JP5BYAf_LFLuV8Lxvhz6pczJAmLAns8kzg5g0oPfFi57Rmy5ppHEMCitqZ4i27cN18I5pxQCCljyOZsUb2sEMRndsRv8xM9KxWbfQutEBkPPnbnD5TgQK-D_8hT2NLCw-1mLGK9rtwVH8tDXyWJm1Q3_7M5f8uLivtAhOf6yVuckDFcN_NqHETCRNnlwbBLHLEXXnb6yyQZbMv11VAWnEH_9gncXMbmb6XiSADDau4pnTQ9q7B0Q0lh5RwRDd7061uEVD7Be2t3tHoc6irS7rIYaT7czo-Wa9BLcARDfVrXomNEcIziKQxdrMlvP8sdcxUfz1suw-3xdl8ZfVhsgvY5_R6ljTVOUWYG9_Yrv5TNrUNdqbf_gDLeOO3oVcDsm7VnhSmfQR2TeE0W8MsSPT_NWp1o8gOSr9lkuXRW-VBD5AzD7CZ5j782DUNe5-eIF983GGHq81QXwSfi6vQ8mKPkBAboHvuDSEautXOZp5CfG783uOeYlqZsjCbk7RdGSTJmiRMSznbORohenooW8wA2k6pEhX
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mIlxc-0000m0-66&i=57e1b682&c=1rNc2Xp8iQppvIlmy5eAco6NcABXq246Z_7JP5BYAf_LFLuV8Lxvhz6pczJAmLAns8kzg5g0oPfFi57Rmy5ppHEMCitqZ4i27cN18I5pxQCCljyOZsUb2sEMRndsRv8xM9KxWbfQutEBkPPnbnD5TgQK-D_8hT2NLCw-1mLGK9rtwVH8tDXyWJm1Q3_7M5f8uLivtAhOf6yVuckDFcN_NqHETCRNnlwbBLHLEXXnb6yyQZbMv11VAWnEH_9gncXMbmb6XiSADDau4pnTQ9q7B0Q0lh5RwRDd7061uEVD7Be2t3tHoc6irS7rIYaT7czo-Wa9BLcARDfVrXomNEcIziKQxdrMlvP8sdcxUfz1suw-3xdl8ZfVhsgvY5_R6ljTVOUWYG9_Yrv5TNrUNdqbf_gDLeOO3oVcDsm7VnhSmfQR2TeE0W8MsSPT_NWp1o8gOSr9lkuXRW-VBD5AzD7CZ5j782DUNe5-eIF983GGHq81QXwSfi6vQ8mKPkBAboHvuDSEautXOZp5CfG783uOeYlqZsjCbk7RdGSTJmiRMSznbORohenooW8wA2k6pEhX
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2Mjk4NzEyMjk7dXVpZD02MTI1REM3Q0RCOEY0QzE4RUFBRjE4OEI0RDc0M0VDQjt0b2tlbj01OTgyY2I2NGM4NjZlMmNjNWNiODVhMTI1MjNhZDc4YmRiMGMwYWRhOw==


From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 16 Aug 2021 16:52:32 +0200
To:                                      Anna-Karin Skatt;Ingemar Johansson;Tidaholms kommun 
Socialförvaltningen;Tidaholms kommun Bunkontoret;Samhällsbyggnad;Kultur och fritid;Anna Eklund
Subject:                             VB: Utbildning: Intern kontroll för nämndsledamöter

 
 
Från: johanna@kef.se <johanna@kef.se> För Medlem@kef.se
Skickat: den 16 augusti 2021 11:10
Kopia: goran@kef.se; Medlem@kef.se
Ämne: Utbildning: Intern kontroll för nämndsledamöter 
 
KEF arrangerar utbildning i Intern kontroll för nämndsledamöter, vänligen vidarebefordra till era 
nämndsledarmöten. 

Intern kontroll för nämndsledarmöter 
27 oktober kl. 13.00 - 16.30

En god intern kontroll är en av förutsättningarna för att bedriva en effektiv och säker 
verksamhet. Styrelsen och nämnderna är högst ansvariga för den interna kontrollen.  
Styrelse, nämnderna tillsammans med förvaltningsledningen och ekonomerna är viktiga 
aktörer för att säkerställa en god intern kontroll. Den här halvdagskursen ger en grund i 
vad begreppet intern kontroll innebär. 

Läs mer på: kef,se: https://www.kef.se/kurstillfallen/intern-kontroll-for-namndsledamoter/ 

Om KEF
Föreningen för ekonomer inom kommuner och regioner. Kommunalekonomernas förening (KEF) är en 
fackligt och politiskt obunden yrkesförening. Vi tillhandahåller utbildningar och driver på 
kommunalekonomiska frågor och utvecklingen inom branschen. Vi är en förening på drygt 4 500 
medlemmar som är yrkesverksamma som ekonomer inom offentlig sektor eller har intressen i 
kommunalekonomiska frågor. Engagemang finns det gott om i föreningen. 

________________________________

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

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mFYda-0008VO-4a&i=57e1b682&c=3b3DXGnGdRUVX8MDHBNjOSXq8FWy8a6LUchsEhZHclAx4WNo7emq4HhNxbxIBDwq8EHU7LPDXyAgp-Xz5WM5e96uv8d6FXIfGVEeyA0bA9doCtOJeRlkxwJzx0rwss5Yxk6gFa-pz7sE1tXwSCXy-Wb4LbUqLOyGqD_e127l2Jy0i5bwaLK5aj2XUS4lDYiEUZ_HKaWmPgxRWqgLGApDAs5jwsk1-cgE94IFrW-mA7Bc0oKzRwBwONTpx8JVdBek6gFrzJWgbyz5_CeXO9hKZZCuFPh1sQRT5R5oD_dKDCE
mailto:medlem@kef.se
www.kef.se


Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Wed, 23 Jun 2021 16:23:04 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Boka dagarna för konferenser i november!

 
 
Från: info@utvarderingsringen.se <info@utvarderingsringen.se> 
Skickat: den 23 juni 2021 13:25
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Boka dagarna för konferenser i november! 
 

 





 

  

  
Program uppdateras löpande på vår hemsida där också aktuella 

anmälningsformulär finns: 
  

http://utvarderingsringen.se/konferens/ 
  
  

Med vänliga hälsningar 
Utvärderingsringen 

Utvärderingsringen 

Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Thu, 24 Jun 2021 11:23:27 +0200
To:                                      Tidaholms kommun Bunkontoret;Tidaholms kommun Socialförvaltningen;Kultur 
och fritid
Subject:                             VB: Save the date: Pep Forum 10 november 2021

 
 

Från: Generation Pep <info@generationpep.se> 
Skickat: den 24 juni 2021 10:18
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Save the date: Pep Forum 10 november 2021 
 

  

Webbversion  
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Save the date:
10 november Pep Forum 2021 
För femte året i rad arrangeras Pep Forum! Förra året var det hela 1300 personer som 
deltog på det digitala Pep Forum och vi hoppas att vi blir minst lika många i år för att prata 



om barn och ungas fysiska hälsa.  

Barn och ungas hälsa är ett aktuellt ämne, inte minst i pandemins spår. Vi kommer att ha 
ett stort fokus på att blicka framåt och samtala om vad vi behöver göra för att skapa ett 
Sverige där alla ska må bättre.  

På grund av rådande omständigheter presenterar vi formatet senare, men alla kommer att 
ha möjlighet att delta – var du än befinner dig.  

Boka in detta i kalendern redan nu så ses vi den 10 
november. Detta vill du inte missa! 

   

Anmälningslänk kommer under hösten.  

10  

November  

SAVE THE DATE! 

 

Läs mer om vårt arbete ->>  

  

WWW.GENERATIONPE
P.SE 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwKYl-0000Kz-5U&i=57e1b682&c=xuplJUjEiGLqtLv51Yttruoz7X8thEcy2GzJ9iIZUVT89eSBvVnMLm82W8pS7ipZlvvd1llDs8d-Wrr3B0SdnfOXHcHKIDzkRaJAYqrxAHEVcibdgw_YgHZy8jgYXrN6Xkio3aDuXPPIdrwXcR3qUFWQ564eVH5tsMaUB59-BxDsNHOPyR-MTV0HL-9Cwyv5OEOSbUE1ELiOlTYgvmVe1VsmHjtWpHOZHYlf7k9UoVkxxCRZISVYZg2w5qSYkP3IO5aagLzA_EfgcAKGLNGWdEq0RVBB5l5JFn-ueyO140CWQTDoC4vaMfAI5A7y7j5GdQIBY4tEa5-0JIRsJ1Rdp9J1ezaH6QI6PqbGJCCCCcRYxL_XEKrrfP5tWSP9BHwKE7lh6oj-BPWsmOE77mgwDHGI8bJ7meZixxVEWrB1-lkysA1XEPsQkWBy55Ab2m8QtyKVEb-rJAKorjVp7fvEo-Yc2ifmg0NxSRRUQwX8sYtSy_ZzTsgsNZcoq_f6NRsu
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwKYl-0000Kz-5U&i=57e1b682&c=wW94kVPSrZlhMfxeCiSfujb0uOnKwf5Hftm98cbPKvsDCQIlPeSL1hRwDmGctrWIysztie3VNmGwGZhqrIg35yBhdR5dsA1qTBi0BfQwuZIGGkQ1tAFhk6HVnlHtdceym_yahNHh534wKz45ChA7psgjLSfnT1lw0mJwjFA7fzW5nlNDUT-BG0Kvpl-w2SHGB3hEl9L1lMbeQAB25ff4EbWU3x9PMroc4G1Z0TR_8I0iH8w5-mX_z7ZfrGXykbe9QAwOAUrXwTdA2t-WauJXlxJ3_r_dRaKsjXGczW1bymgLcip-ca4olKMERqFRpXEw7n35PvYnpv2HYZh2fjOGRSdTwnOGk55-jtpUnqYNuZXxSph_EpyVpb3A8fQmvH2DKVxjEqaZbSIVvNAXE6kfnQ
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E-mail: info@generationpep.se | Webb: www.generationpep.se  

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

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

   

 

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

mailto:info@generationpep.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lwKYl-0000Kz-5U&i=57e1b682&c=wW94kVPSrZlhMfxeCiSfujb0uOnKwf5Hftm98cbPKvsDCQIlPeSL1hRwDmGctrWIysztie3VNmGwGZhqrIg35yBhdR5dsA1qTBi0BfQwuZIGGkQ1tAFhk6HVnlHtdceym_yahNHh534wKz45ChA7psgjLSfnT1lw0mJwjFA7fzW5nlNDUT-BG0Kvpl-w2SHGB3hEl9L1lMbeQAB25ff4EbWU3x9PMroc4G1Z0TR_8I0iH8w5-mX_z7ZfrGXykbe9QAwOAUrXwTdA2t-WauJXlxJ3_r_dRaKsjXGczW1bymgLcip-ca4olKMERqFRpXEw7n35PvYnpv2HYZh2fjOGRSdTwnOGk55-jtpUnqYNuZXxSph_EpyVpb3A8fQmvH2DKVxjEqaZbSIVvNAXE6kfnQ
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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 

 
 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2021-06-23-inspirationsdagar-kultur-och-fritid-for-alla.html;jsessionid=EEB4EE3CE17F8080581EA17C2CBC22E7?sv.url=12.4af48759179f5f97c4bb004&state=register#svid12_4af48759179f5f97c4bb004
mailto:erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se
mailto:linnea.bjork@lansstyrelsen.se


 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 



From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Wed, 23 Jun 2021 16:26:17 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Save the date! - 24-25 november - Besöksnäring på agendan

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 23 juni 2021 15:57
Ämne: Save the date! - 24-25 november - Besöksnäring på agendan 
 
Välkommen 24-25 november 

Besöksnäring på agendan 2021 - nationell dialog om 
samhällets roll för utveckling 

ÅRETS TEMA: Strategier, kunskapsutveckling och innovationer 
 
Välkommen till offentliga sektorns mötesplats för att diskutera samhällets roll i utveckling av 
besöksnäringen – femte året i rad! 

En ny spelplan för besöksnäringen utvecklar sig och även för det offentliga systemet som främjar och 
skapar förutsättningar för näringens utveckling. Nya konsumtionsmönster, ny nationell strategi, ny 
samverkansarena, ny programperiod för EU:s strukturfonder och naturligtvis, Decade of Action mot 
målen i Agenda 2030. Nya strategier, innovationer och kunskapsutveckling har aldrig varit viktigare än 
idag. 
  
Under två digitala halvdagar, lunch till lunch, den 24-25 november lyfter vi tillsammans det offentligas 
roll för att utveckla en hållbar svensk besöksnäring på en ny spelplan. Den första dagen avslutas med 
prisutdelning av Stora turismpriset 2021 och Årets ciceron i besöksnäringen. 
  
 

  
 
Information och anmälan 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lw3NE-0005ZD-4O&i=57e1b682&c=-enhQUsqCPu4vd9gDQEtdBh8m97QtXOnFmLdCYDs6qvr5wp7T_hdVZJHfimxKpwgXnK0WyuomL5nXAk3TMv--M0i_NQHRZDX45Dh-gBIjcXXy5vWVdlaOczavz9sGzegAXj-N23_bBwKd5ZfPRz9473GfZ0XKHPsP_iMCEAeVSeDVkndYEKZEsifOZep-b493Sks3T6l-Av79Lm0JmeNfUW6en1mSqrEXS7UrjG6tudUklLjr6ELooQNvRtmKHEfyHcMGlPf768Su-swwYCVG5PPYZCxF5SlBiwhJ2j_8c1wjoNlg9RTeM7LGMFtdLvfSG7zeOLtUpnHxzIhiaEDmVtGMaRAkgxawmL6klyPiwZVdlsyODGNmd-Kt5tz2YM1T9uMdIGKC6zsACkUOtGajg


Programmet blir klart i september men det går redan nu att anmäla sig för att säkra en plats.  
Kostnad:1500 kr per person ex moms.  
  
Tipsa oss gärna om din eller någon annan organisation har något spännande arbete att berätta om på 
temat strategier, kunskapsutveckling och innovationer.  
 
Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare i kommun, region eller statlig myndighet med 
ansvar för frågor som påverkar besöksnäringen. Du finns inom t ex kommunledning, samhällsplanering, 
miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv och infrastruktur. 
  

Varmt välkommen! 
  
Sveriges Kommuner och Regioner 
Konferensen genomförs i samverkan med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism. 

  
Information och inspel till oss: 
_________________________________ 

Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 
Linda Ahlford, linda.ahlford@skr.se, 08-452 73 56 
Anders Gunnarsson,anders.gunnarsson@skr.se 08-452 78 43 
 

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  

mailto:linda.ahlford@skr.se
tel:08-452%2073%2056
mailto:anders.gunnarsson@skr.se
tel:08-452%2078%2043
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2MjQ0NTY2MjE7dXVpZD02MEQzM0RBQzIyQzRFQThDOEU2QTg4NzNFNTlEM0Y1QTt0b2tlbj1iYTM4MzZlODdhNDViMjk2NjczODQ1OWE3NGZkYTAwMWE0YzdhMmM3Ow==


From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Wed, 30 Jun 2021 15:43:36 +0200
To:                                      Tidaholms kommun Socialförvaltningen;Tidaholms kommun 
Bunkontoret;Samhällsbyggnad;Kultur och fritid
Subject:                             VB: Inbjudan - Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 6-7 december 2021
Attachments:                   Tips Tjänstepersoner tillgänglighetsanpassad.pdf, Tips till Tjänstepersoner.pdf

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 30 juni 2021 14:50
Ämne: Inbjudan - Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 6-7 december 2021 
 
Stärk rättighetsperspektivet inom din verksamhet – besök Mänskliga Rättighetsdagarna i 
Göteborg 6-7 december! 

I december arrangeras MR-dagarna på Svenska Mässan i Göteborg på temat Demokrati och 
mänskliga rättigheter. Under dagarna kommer det att arrangeras ca 130 programpunkter och 
en stor del av dessa riktar sig specifikt till dig som arbetar som tjänsteperson inom offentlig 
sektor. Sveriges Kommuner och Regioner är samarbetspartner till MR-dagarna och deltar med 
fyra egna seminarier. Konferensen erbjuder ett unikt tillfälle för fortbildning, 
kompetensutveckling och nätverkande!  
 
Till och med 8 juli får du 10 % rabatt på ordinarie priser och hela 20% rabatt om du bokar för en 
grupp på minst fem personer. Om du bokar senast 8 juli ingår det även en biljett till den digitala 
plattformen från arrangemanget i Uppsala (värde 100kr).

I följande bilaga hittar du tips på seminarier samt länkar till programmet och bokningssidan.

Välkommen den 6-7 december! 
 
Med vänliga hälsningar 
Sveriges Kommuner och Regioner 

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  

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2MjUwNTczODg7dXVpZD02MERDNjg2QTRBQThFNDU2NDAyQ0Q2NUZFRTRDMEI3Rjt0b2tlbj1jYWE4ZGU4Y2ZmMTBmYzc2MjEwZDYzMGI4Y2U3MThmMWM1NzkyMzE4Ow==


Stärk rättighetsperspektivet inom din verksamhet – besök 
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 6-7 december!
I december arrangeras MR-dagarna på Svenska Mässan i Göteborg och temat för 
konferensen är högaktuellt – Demokrati och mänskliga rättigheter. Under dagarna 
kommer det att arrangeras ca 130 programpunkter som på olika vis knyter an till  
temat En stor del av dessa riktar sig specifikt till dig som arbetar som tjänsteperson  
i stat, region och kommun. Konferensen erbjuder ett unikt tillfälle för fortbildning, 
kompetensutveckling och nätverkande!  

Välkommen den 6-7 december!

Demokrati och  
mänskliga rättigheter 

Sedan några år tillbaka kan vi se en 
negativ trend för demokratin globalt, 
något som förstärkts ytterligare av 
Coronapandemin. Hur kommer det 
sig och hur påverkar det skyddet 
av mänskliga rättigheter? 2021 firar 
svensk demokrati 100 år, men i re-
aliteten är vår demokrati betydligt 
yngre än så. Mänskliga Rättighetsda-
garna i Göteborg kommer att upp-
märksamma jubileumsåret genom 
att lyfta både de möjligheter och de 
utmaningar som demokratin utgör 
för uppfyllandet av allas mänskliga 
rättigheter.

Köp era biljetter innan 8/7 och få 
dessutom 10% rabatt på biljettpriset!

Myndigheter & företag 

2 dagar: 2 475 kr 
(2 200 kr/st om du bokar fem eller fler biljetter)

1 dag: 1 620 kr
(1 440 kr/st om du bokar fem eller fler biljetter)

Alla priser inkluderar möjligheten att se det digitala programmet 
från MR-dagarna i Uppsala i efterhand. Erbjudandet gäller till 
och med den 8 juli 2021. Se bokningssidan för fullständiga villkor.

Boka din biljett HÄR!

www.mrdagarna.se   info@mrdagarna.se

https://www.mrdagarna.nu/
mailto:info%40mrdagarna.se?subject=
https://invitepeople.com/events/17768


Under Mänskliga Rättighetsdagarna  
arrangeras ett flertal seminarier riktade 
till dig som arbetar inom offentlig sektor:

☛ Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

☛ Demokrati i pandemins kölvatten

☛ Från globala mål till regionala insatser

☛ Hudfärgens betydelse

☛ Hur kan vi stötta världens demokratikämpar?

☛ MR-professionen: en stridbar yrkesroll i demokra-
tins tjänst

☛ Rätt att rösta!

☛ Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser genom
samverkan

Programmet i sin helhet hittar du HÄR!

Vad är Mänskliga Rättighetsdagarna?

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 
2000 och är Nordens största forum för mänskliga rät-
tigheter. Konferensen äger rum årligen och är ett sam-
arbetsprojekt mellan Föreningen Ordfront (ekonomisk 
och juridisk huvudman), Amnesty, DemokratiAkademin, 
Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd 
studieförbund, Göteborgs universitet, Sensus studieför-
bund och Svenska kyrkan.

www.mrdagarna.se info@mrdagarna.se
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Stärk rättighetsperspektivet inom din verksamhet – besök 
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 6-7 december!
I december arrangeras MR-dagarna på Svenska Mässan i Göteborg och temat för 
konferensen är högaktuellt – Demokrati och mänskliga rättigheter. Under dagarna 
kommer det att arrangeras ca 130 programpunkter som på olika vis knyter an till  
temat En stor del av dessa riktar sig specifikt till dig som arbetar som tjänsteperson  
i stat, region och kommun. Konferensen erbjuder ett unikt tillfälle för fortbildning, 
kompetensutveckling och nätverkande!  

Välkommen den 6-7 december!

Köp era biljetter innan 8/7 och få 
dessutom 10% rabatt på biljettpriset!

www.mrdagarna.se   info@mrdagarna.se

Demokrati och  
mänskliga rättigheter 

Myndigheter & företag 

2 dagar: 2 475 kr 
(2 200 kr/st om du bokar fem eller fler biljetter)
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Alla priser inkluderar möjligheten att se det digitala programmet 
från MR-dagarna i Uppsala i efterhand. Erbjudandet gäller till 
och med den 8 juli 2021. Se bokningssidan för fullständiga villkor.

Boka din biljett HÄR!
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From:                                 Pema Malmgren
Sent:                                  Wed, 25 Aug 2021 11:19:52 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Save the date – Lärdagar SKR Kultur och fritid 14-15 december 2021 samt 
SKR:s kulturkonferens i Helsingborg 14-15 juni 2022

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 23 juni 2021 11:35
Kopia: Andersson Louise <Louise.Andersson@skr.se>; Peurell Erik <erik.peurell@skr.se>
Ämne: Save the date – Lärdagar SKR Kultur och fritid 14-15 december 2021 samt SKR:s kulturkonferens i 
Helsingborg 14-15 juni 2022 
 
SAVE THE DATE 
 
Lärdagar SKR kultur och fritid, 14 – 15 december 2021, online 
Planera redan nu in två dagar online med fokus på lärande och strategiska ledarskapsfrågor i kölvattnet 
av coronapandemin. Lärdagarna riktar sig till dig som är förtroendevald eller tjänsteperson med ansvar 
för kultur- och fritidsfrågor i kommuner och regioner. Dagarna ersätter SKR:s kulturkonferens 2021.  
Kontaktperson louise.andersson@skr.se  
 
SKR:s kulturkonferens, 14-15 juni 2022, Helsingborg 
SKR:s kulturpolitiska konferens genomförs i Helsingborg tillsammans med värdarna Helsingborgs stad 
och Region Skåne. Konferensen  tar avstamp i frågor om kulturens plats i hållbar samhällsutveckling och 
Agenda 2030. Hur bygger vi ett hållbart kulturliv och hållbara samhällen för 2030 och framåt?  I 
Helsingborg pågår under dagarna även H22 City Expo, som är en del av kommunens fleråriga satsning på 
innovation för en smartare och mer hållbar stad.  
Kontaktperson erik.peurell@skr.se  
 
Bästa hälsningar, 
 
Louise Andersson 
Expert kulturpolitik 
Tillväxt och samhällsbyggnad 
___________________________ 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 74 22
+46 70 653 79 93
www.skr.se 
 

mailto:louise.andersson@skr.se
mailto:erik.peurell@skr.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lvzHX-0003y4-68&i=57e1b682&c=Gk4EozsDGq4nZSf7_Gx61_Lt3_1a6VYpUIKmWgu5afWY5blyoG-6LkntHDF8QzfW5lRFXDM__2wtnu7zGIZpvuJR5QmhjxCZP0uhO0U9mLaDWHdq7Fnsyi6xaJokvqOKw-6ds2ARFtbe_lil7smcvQ7nISRYReZ2D_EcbR0pnbpozelraVjuPtgQKDuNPaI-SEbKd58YnWE3xbNQIxu_mRbi43z3GdGDocQzGsYBLBU


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  

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1wZW1hLm1hbG1ncmVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2MjQ0NDA4OTI7dXVpZD02MEQzMDAzQjFDQzJBQjM3QTJDNUNBMTJGNkI3RjMwNzt0b2tlbj1iZmM2MTk1ZDM2ZDdlODFjZWEwNTUzOTFlMjBiNjBlMmMyNzExZThjOw==


From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Tue, 22 Jun 2021 15:27:28 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Boka dagarna för kommande Erfarenhetskonferens 2022!

 
 
Från: sfk@fritid-kultur.se <sfk@fritid-kultur.se> 
Skickat: den 22 juni 2021 12:01
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Boka dagarna för kommande Erfarenhetskonferens 2022! 
 

 

Hej! 
  

Kom ihåg att boka 27-28 januari 2022 för Sveriges Fritids- och 
Kulturchefsförenings kommande Erfarenhetskonferens 2022!  

Liksom förra året kommer samtliga att delta digitalt. 
  

Tema för dagarna är Post Corona samt Kultur- och fritidssektorn i 
samhällsplaneringen 

  
Håll utkik på vår hemsida www.fritid-kultur.se efter mer information. 

  
Ha en bra sommar! 

  
  

Med vänliga hälsningar 
SFK:s styrelse med administration 

SFK:s administration:
Utvärderingsringen

Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad
www.fritid-kultur.se 
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https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lvdD8-0001Mu-5P&i=57e1b682&c=8-yogIn1gYE1EGoJbUlGD3gdhB10AQukNp7ZlmIxlEPMSe7tRAEo5u3eW1H7tHmBIMh5B1p3U0AUHSgE0nFZge-24m3NvNYnbFkq1LnnfUy-icWJhi005EmIxuNgFNSVTx9H5q9Iyh3W_wHVR5OakbqCYYT_mSpSVJSNWu49qENgC1Msynj1rJ-nFZs0vDn-DrZ87R2hZgXM80TGaqesLRabRWOD_wrqd3shQZMWosE


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 2021-08-31 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/3 

§ 63 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 

 Alla bidragsansökningar och lokalbokningar för kommunens 
idrottsföreningar sker nu via Rbok, nytt lokalboknings- och 
föreningsbidragssystem. 

 Badhuset Forshallen är öppet med ordinarie öppettider och höstens 
aktiviteter är fastställda. 

 Idrottshallarna är öppna och ordinarie verksamhet har startat. 
 Möte med idrottsföreningarna (ordförande + ungdomsansvarig) 

genomförs 14 september. 
 Dialog pågår med Tidaholms Hockeyförening angående den pågående 

utredningen om alternativa driftsformer för ishallen. 
 Fröjereds IF har i skrivelse till kommunen uttryckt önskemål om att 

Idrottshallen skall öppnas upp då de bedömer att all deras verksamhet 
ej ryms i övriga hallar. 

 Kick On Cup, som skulle ersätta Giffcupen och genomföras i början av 
oktober, ställs in på grund av covid-19. 

 Sommararena Bruksvilleparken (sommarlovsaktiviteter) har haft 
många besökare och Idrottsskolan blev fullbokad. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Yta för utomhusaktiviteter utanför bibliotekshuset är iordningsställd 
enligt medborgarförslag. 

 Förtidsröstning inför folkomröstning om äldreboendet Lindängens 
verksamhet pågår i bibliotekshusets stora sal. 

 Konservatorer arbetar med att ta fram en förstudie för restaurering av 
bibliotekshusets stora sal och en rapport förväntas bli klar inom kort. 

 Den öppna ungdomsverksamheten (#EnTrappaNer) har öppnat i 
anpassade lokaler i bibliotekshusets bottenplan och verksamheten har 
hittills haft många besökare. 

 Projektet med att skapa ett kreativt rum, ett samarbete mellan 
biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten, har påbörjats. 

 Det har varit en bra sommar på Turbinhusön med många besökare i 
alla verksamheter. 

 Skejtytan i Bruksvilleparken har färdigställts och blivit välbesökt. 
 Planering inför Konstnatten pågår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-31 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Besöksenheten 
 Turistbyrån kommer att vara lokaliserad i biblioteket till och med 30 

september. 
 Arbetet inför öppning av Vulcanen pågår. 
 Fas 2 av ombyggnationen av Vulcanen planeras till september 2021. 
 Så levde vi förr kommer att genomföras för alla elever i årskurs 1 

under september. 
 Planering inför Familjelördag på torget 18 september pågår. 

 
Förvaltningen 

 Annonsering om att det går att nominera till kultur- och fritidsnämndens 
stipendier senast 15 september har gjorts. 

 
Nämndens deltagande i styrelser 

 Ordföranden har deltagit på Musik i Tidaholms senaste styrelsemöte. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2021-08-24. 
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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 
2021-08-24 
 
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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