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Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 

2022-10-11 Kl. 09:00 
Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Justerare: Bengt Karlsson (S) 

Gruppmöten: Majoriteten kl. 08:30 i Sessionssalen, Stadshuset, Oppositionen kl. 08:00 i Ekedalen, 
Stadshuset. 

Kallade 
Ledamöter 
Anneli Sandstedt (C) ordförande, Bengt Karlsson (S) vice ordförande, Per-Erik Vrang (M), 
Christina Forsling (SD), Christopher Vipond (MP), Lisa Öhgren (S), Lars-Ove Larsson (V) 

Ersättare 
Halina Gustavsson (L), Lisa Andersson (M), Victor Karlsson (L), Asem Alkordi (S), Ulla Brissman 
(S) 
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Ärenden 
1 Rapport från Public Partner 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

 

2 Beslut om sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 
2023 

Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

2022/84 

3 Beslut om ansökan från Tidaholms bouleförening om bidrag till 
tilläggsisolering av vindbjälklag 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/81 

4 Beslut om ansökan från IF HVT -81 om bidrag till 
integrationsprojekt 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/86 

5 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/87 

6 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av 
ny 9-mannaplan 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/88 

7 Beslut om komplettering av ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv 

Daniel Andersson, enhetschef fritid 

2022/73 

8 Delegationsbeslut 2022/2 

9 Inkomna skrivelser och beslut 2022/1 

10 Kurser och konferenser 2022/4 

11 Information 2022/3 

12 Övriga frågor  

13 Mötet avslutas  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 68 Rapport från Public Partner 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att rapport från Public Partner ska ske vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2022-10-11. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om rapport från Public Partner.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att rapport från Public Partner ska ske vid 

kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-10-11. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 69 Beslut om sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden år 2023 
KFN 2022/84 

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

sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott år 2023. 

Nämnd (tisdag)   Arbetsutskott (tisdag) 

17 januari 09.00 (gruppmöte 08.00)  - 

28 februari 09.00 (gruppmöte 08.00)  7 februari 8.30 

28 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  14 mars 8.30 

9 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)  25 april 8.30 

13 juni 09.00 (gruppmöte 08.00)  30 maj 8.30 

19 september 09.00 (gruppmöte 08.00)  5 september 8.30 

17 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)  3 oktober 8.30 

14 november 09.00 (gruppmöte 08.00)  31 oktober 8.30 

12 december 09.00 (gruppmöte 08.00)  28 november 8.30 

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

sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2023. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden år 2023”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2022-09-19. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023”, 2022-06-27. 

 Kommunstyrelsens beslut § 122/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen år 2023”, 2022-06-15. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023”, 2022-06-01. 
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Sida 1 av 2 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/84 

2022-09-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Sammanträdesplan för kultur- 
och fritidsnämnden år 2023 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för kultur- och 
fritidsnämnden och dess arbetsutskott för år 2023. 

Ärendet 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott år 2023. 

Nämnd (tisdag)   Arbetsutskott (tisdag) 

17 januari 09.00 (gruppmöte 08.00)  - 

28 februari 09.00 (gruppmöte 08.00)  7 februari 8.30 

28 mars 09.00 (gruppmöte 08.00)  14 mars 8.30 

9 maj 09.00 (gruppmöte 08.00)  25 april 8.30 

13 juni 09.00 (gruppmöte 08.00)  30 maj 8.30 

19 september 09.00 (gruppmöte 08.00)  5 september 8.30 

17 oktober 09.00 (gruppmöte 08.00)  3 oktober 8.30 

14 november 09.00 (gruppmöte 08.00)  31 oktober 8.30 

12 december 09.00 (gruppmöte 08.00)  28 november 8.30 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023”, 2022-06-27. 
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Sida 2 av 2 
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 Kommunstyrelsens beslut § 122/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen år 2023”, 2022-06-15. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023”, 2022-06-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 80 Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
år 2023 
KS 2022/192 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023. 
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt 

följande: 
 

30 januari 27 februari 27 mars 24 april 
29 maj 26 juni 25 september 30 oktober 
27 november 18 december   

 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunfullmäktige ska hålla ordinarie 
sammanträde varje månad förutom juli och augusti. Kommunfullmäktige fastställer 
sammanträdesdagarna. Det framgår vidare av § 11 i arbetsordningen att kommunfullmäktige 
beslutar om i vilken ortstidning som annonsering om sammanträde ska ske. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023. 
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt 

följande: 
 

30 januari 27 februari 27 mars 24 april 
29 maj 26 juni 25 september 30 oktober 
27 november 18 december   

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 123/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023”, 2022-06-15. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 64/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023”, 2022-06-01. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2023”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2022-05-18. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 122 Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen år 2023 
KS 2022/192 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar 

för år 2023 enligt följande: 
 

11 januari 8 februari 8 mars 5 april 
10 maj 7 juni 9 augusti 6 september 
11 oktober 8 november 29 november  

 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av § 24 i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen fastställer ordinarie 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa kommunstyrelsens 

ordinarie sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 
 

11 januari 8 februari 8 mars 5 april 
10 maj 7 juni 9 augusti 6 september 
11 oktober 8 november 29 november  

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 63/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen år 2023”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-18. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 62 Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023 
KS 2022/192 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att fastställa arbetsutskottets ordinarie sammanträdesdagar för 

år 2023 enligt följande: 
 

25 januari 22 februari 22 mars 26 april 
24 maj 21 juni 23 augusti 27 september 
25 oktober 15 november 13 december  

 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av § 42 i kommunstyrelsens reglemente att arbetsutskottet fastställer ordinarie 
sammanträdesdagar för arbetsutskottet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att fastställa arbetsutskottets ordinarie 

sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 
 

25 januari 22 februari 22 mars 26 april 
24 maj 21 juni 23 augusti 27 september 
25 oktober 15 november 13 december  

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-18. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 70 Beslut om ansökan från Tidaholms 
bouleförening om bidrag till tilläggsisolering av 
vindbjälklag 
KFN 2022/81 

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

Tidaholms bouleförening med max 20 % av ansökt belopp till tilläggsisolering av 
vindbjälklag vilket blir 16 736 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av 
kvitton. Sista datum för redovisning 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms bouleförening ansöker om bidrag för tilläggsisolering av vindbjälklag med lösull. 
Föreningen beräknar att bespara cirka 18 000 kr per år genom att tilläggsisolera vindbjälklaget. En 
energirådgivare har bedömt att u-värdet förbättras med 0,59. Ansökt belopp uppgår till 83 680 kr 
inklusive moms.   

Tidaholms bouleförening är inte i första hand en förening med barn- och ungdomsverksamhet. 
Däremot arbetar föreningen aktivt med skolverksamhet och deltar i Idrottsskolan. 

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

Att tilläggsisolera vindbjälklaget bedöms vara en energibesparande åtgärd. Att minska 
driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 
Eftersom föreningen inte bedriver barn- och ungdomsverksamhet i någon större omfattning 
föreslås ett bidrag med max 20 % av ansökt belopp. 

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för tilläggsisolering av vindbjälklag uppgår till 
83 680 kr. 20 % av kostnaden blir 16 736 kr. 

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

bouleförening med max 20 % av ansökt belopp till tilläggsisolering av vindbjälklag vilket blir 
16 736 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-12-31. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms bouleförening om bidrag till tilläggsisolering av 

vindbjälklag”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-09-19. 
 Ansökan från Tidaholms bouleförening om bidrag till tilläggsisolering av vindbjälklag, 2022-

08-31. 
 Offert tilläggsisolering av vindbjälklag, 2022-08-31. 
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Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/81 

2022-09-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, Enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms 
bouleförening om bidrag till tilläggsisolering av 
vindbjälklag 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms bouleförening med 
max 20 % av ansökt belopp till tilläggsisolering av vindbjälklag vilket blir 16 736 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-12-31. 

Ärendet 
Tidaholms bouleförening ansöker om bidrag för tilläggsisolering av vindbjälklag med lösull. 
Föreningen beräknar att bespara cirka 18 000 kr per år genom att tilläggsisolera vindbjälklaget. En 
energirådgivare har bedömt att u-värdet förbättras med 0,59. Ansökt belopp uppgår till 83 680 kr 
inklusive moms.   

Utredning 
Tilläggsisolering av vindbjälklag med lösull är en energibesparande åtgärd och Tidaholms 
bouleförening anger i ansökan att besparingen beräknas bli cirka 18 000 kr per år. En 
energirådgivare har bedömt att u-värdet förbättras med 0,59.  

Tidaholms bouleförening är inte i första hand en förening med barn- och ungdomsverksamhet. 
Däremot arbetar föreningen aktivt med skolverksamhet och deltar i Idrottsskolan. 

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

Barnrättsbedömning 
Då föreningen inte bedriver någon organiserad barn- och ungdomsverksamhet bedöms ärendet 
inte i direkt mening röra barn.  

Utredningens slutsatser 
Att tilläggsisolera vindbjälklaget bedöms vara en energibesparande åtgärd. Att minska 
driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 
Eftersom föreningen inte bedriver barn- och ungdomsverksamhet i någon större omfattning 
föreslås ett bidrag med max 20 % av ansökt belopp. 
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Sida 2 av 2 
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I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för tilläggsisolering av vindbjälklag uppgår till 
83 680 kr. 20 % av kostnaden blir 16 736 kr. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms bouleförening om bidrag till tilläggsisolering av vindbjälklag, 2022-

08-31. 
 Offert tilläggsisolering av vindbjälklag, 2022-08-31. 

Sändlista 
Tidaholms bouleförening 
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Sidan 1 av 3

Copyright Rbok AB 2022

Bidragsansökan: 129767

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

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

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

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

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

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

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

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

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

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

Kund: Tidaholms bouleförening (802433-3604)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  5

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

  70

Vad gäller din ansökan?

Energibesparande åtgärder

Hur stor beräknas besparingen bli i kronor per år?

 18 000
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Sidan 2 av 3

Copyright Rbok AB 2022

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Tilläggsisolering av vindbjälklag enl.energirådgivare isolering med 30 cm.lösull förbättras u.värdet 

med 0.59

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-12-30

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

Nej

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

img003.pdf

Ansökt belopp

83 680 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Sidan 3 av 3

Copyright Rbok AB 2022

Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-08-31 11:01

Åsa Sjögren

Ärendet skapades Inskickad
2022-08-31 10:50

Britt Nilsson

Handläggare ändrad Inskickad
2022-08-31 10:50
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 71 Beslut om ansökan från IF HVT -81 om bidrag 
till integrationsprojekt 
KFN 2022/86 

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

81 för integrationsarbete under säsongen 2022/2023 med 14 250 kr. Redovisning via 
blankett senast 2023-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 
IF HV Tidaholm ansöker om bidrag till integrationsprojekt. Ansökt belopp uppgår till 19 000 kr 
för integrationsarbete under säsongen 2022/2023. 

IF HV Tidaholm har för avsikt att använda bidraget för 10 spelare som skolas in i olika ungdomslag 
samt för att öka integration. IF HV Tidaholm bedömer att extra ekonomiskt stöd är nödvändigt 
för att möjliggöra för dessa ungdomar att kunna delta fullt ut i verksamheten. Bidraget kommer 
att fördelas på kostnaderna för bland annat träningsmaterial och avgifter, vilket föreningen 
specificerat i bifogad budget. Föreningen skriver också i sin ansökan att de bedriver ett projekt 
”Prova på handboll” i kommunens skolor.  

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till utveckling av verksamheten som främjar barn- 
och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen.  

Ett stöd till IF HV Tidaholm för sitt fortsatta integrationsarbete bedöms främja barn- och 
ungdomsverksamheten i föreningen samt främja integration vilket bedöms vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Projekt ”Prova på handboll” bedöms i detta fall inte 
vara bidragsgrundande.  

Bidragets storlek bör beaktas, detta i syfte att uppnå en likabehandling för alla föreningar att söka 
och arbeta med integration. I de flesta fall beviljar kultur- och fritidsnämnden bidrag med max 30 
% av ansökt belopp. För eventuella framtida ansökningar av denna typ föreslås att nämnden 
beviljar bidrag med max 30 % av ansökt belopp. 

Ett bidrag med 75% av ansökt belopp föreslås för 2022/2023. 75 % av ansökt belopp blir 14 250 
kr.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till IF HVT -81 

för integrationsarbete under säsongen 2022/2023 med 14 250 kr. Redovisning via blankett 
senast 2023-05-31. 

 
 

20



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

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt”, enhetschef 

Fritid Daniel Andersson, 2022-09-19. 
 Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 2022-09-15. 
 Bilaga till ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 2022-09-15. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/86 

2022-09-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, Enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från IF HVT -81 om 
bidrag till integrationsprojekt 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IF HVT -81 för integrationsarbete 
under säsongen 2022/2023 med 14 250 kr. Redovisning via blankett senast 2023-05-31. 

Ärendet 
IF HV Tidaholm ansöker om bidrag till integrationsprojekt. Ansökt belopp uppgår till 19 000 kr 
för integrationsarbete under säsongen 2022/2023. 

Utredning 
IF HV Tidaholm har för avsikt att använda bidraget för 10 spelare som skolas in i olika ungdomslag 
samt för att öka integration. IF HV Tidaholm bedömer att extra ekonomiskt stöd är nödvändigt 
för att möjliggöra för dessa ungdomar att kunna delta fullt ut i verksamheten. Bidraget kommer 
att fördelas på kostnaderna för bland annat träningsmaterial och avgifter, vilket föreningen 
specificerat i bifogad budget. Föreningen skriver också i sin ansökan att de bedriver ett projekt 
”Prova på handboll” i kommunens skolor. Ansökt belopp uppgår till 19 000 kr. 

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till utveckling av verksamheten som främjar barn- 
och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen.  

Barnrättsbedömning 
Det är av stor vikt att integrera dessa barn i idrottsföreningar och att alla får förutsättningar att på 
ett jämlikt sätt utöva sin idrott. 

Utredningens slutsatser 
Ett stöd till IF HV Tidaholm för sitt fortsatta integrationsarbete bedöms främja barn- och 
ungdomsverksamheten i föreningen samt främja integration vilket bedöms vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Projekt ”Prova på handboll” bedöms i detta fall inte 
vara bidragsgrundande.  

Bidragets storlek bör beaktas, detta i syfte att uppnå en likabehandling för alla föreningar att söka 
och arbeta med integration. I de flesta fall beviljar kultur- och fritidsnämnden bidrag med max 30 
% av ansökt belopp. För eventuella framtida ansökningar av denna typ föreslås att nämnden 
beviljar bidrag med max 30 % av ansökt belopp. 
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Ett bidrag med 75% av ansökt belopp föreslås för 2022/2023. 75 % av ansökt belopp blir 14 250 
kr.  

Beslutsunderlag 
 Ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 2022-09-15. 
 Bilaga till ansökan från IF HVT -81 om bidrag till integrationsprojekt, 2022-09-15. 

Sändlista 
IF HVT -81 
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Bidragsansökan: 135655

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: IF HVT -81 (867200-5439)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  179

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

  105

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Kostnader / Budget för vårt integrationsprojekt handboll säsong 2022-2023 IF HV Tidaholm.

Detta är till hjälp för att personerna skall kunna deltaga i verksamheten, vilket medför positiva 
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effekter för föreningen och inte minst kommunen.

Inom denna ansökan bedrivs också ett Projekt "Prova på handboll" ute i kommunens skolor.

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-12-31

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

Bilaga till ansökan Extra-Utvecklingsbidrag 2022-2023.docx

Ansökt belopp

19 000 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-09-16 08:28

Åsa Sjögren

Ärendet skapades Inskickad
2022-09-15 10:41

Lennart Flarup

Handläggare ändrad Inskickad
2022-09-15 10:41
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2022-09-13 

Bilaga till ansökan Extra – Utvecklingsbidrag 2022–2023. 
Kostnader/Budget för vårt integrationsprojekt Handboll säsong 2022–2023 IF HV Tidaholm. 

 

 

 

 
Ansökan för Integration gällande IF HV Tidaholm. 

Säsongen 2022–2023. 

10 ST personer  

Totalt: 19 000: - sek 

 

Detta är till hjälp för att personerna skall kunna deltaga i verksamheten. Vilket då medför 
positiva effekter för föreningen och inte minst kommunen. 

Det gäller alltså 10 st ungdomar som kommer att skolas in i olika ungdomslag. 

Kostnaderna för detta enligt följande. 

1. Träningsmaterial/Träningsutrustning (bollar, kläder och skor). (6300: - sek) 
2. Tränings/Medlemsavgift/Cupavgifter/Utbildningsläger. (10 500: - sek) 
3. Transporter cuper/sammandrag/läger. (2200: -sek) 

 
 
Totalt blir ansökan 19 000: sek 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lennart Flarup  IF HV Tidaholm 
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§ 72 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till nya dörrar 
KFN 2022/87 

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

Tidaholm med max 20 % av ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 3 600 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-
12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag till nya dörrar som ger bättre isolering och därmed sänkta 
energikostnader. Ansökt belopp uppgår till 18 000 kr exklusive moms. 

IFK Tidaholm anger i ansökan att de har för avsikt att byta ut sex dörrar i den så kallade 
paviljongen då de nuvarande är gamla och uttjänta. Föreningen uppger att de beräknar sänka 
energikostnaderna med cirka 500 kr per år.  

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

Att byta ut gamla dörrar bedöms vara löpande underhåll och är således ej bidragsgrundande. 
Dock bör beaktas att nya dörrar är en energibesparande åtgärd om än marginellt. Att minska 
driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 
Med hänsyn till ovanstående skäl föreslås ett bidrag med max 20 % av ansökt belopp. I enlighet 
med bifogad offert framgår att kostnaden för nya dörrar uppgår till 18 000 kr. 20 % av kostnaden 
blir 3 600 kr. 

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

Tidaholm med max 20 % av ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 3 600 kr. Bidraget 
betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-
12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar”, enhetschef Fritid 

Daniel Andersson, 2022-09-19. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-09-18. 
 Offert nya dörrar, 2022-09-18. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/87 

2022-09-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, Enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till nya dörrar 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IFK Tidaholm med max 20 % av 
ansökt belopp till nya dörrar vilket blir 3 600 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-12-31. 

Ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag till nya dörrar som ger bättre isolering och därmed sänkta 
energikostnader. Ansökt belopp uppgår till 18 000 kr. 

Utredning 
IFK Tidaholm anger i ansökan att de har för avsikt att byta ut sex dörrar i den så kallade 
paviljongen då de nuvarande är gamla och uttjänta. Föreningen uppger att de beräknar sänka 
energikostnaderna med cirka 500 kr per år. Kostnaden för nya dörrar beräknas till 18 000 kr 
exklusive moms.  

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

Barnrättsbedömning 
Att byta dörrar i paviljongen bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
Att byta ut gamla dörrar bedöms vara löpande underhåll och är således ej bidragsgrundande. 
Dock bör beaktas att nya dörrar är en energibesparande åtgärd om än marginellt. Att minska 
driftskostnader bedöms vara bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. 
Med hänsyn till ovanstående skäl föreslås ett bidrag med max 20 % av ansökt belopp. I enlighet 
med bifogad offert framgår att kostnaden för nya dörrar uppgår till 18 000 kr. 20 % av kostnaden 
blir 3 600 kr. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till nya dörrar, 2022-09-18. 
 Offert nya dörrar, 2022-09-18. 
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Sändlista 
IFK Tidaholm 
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Bidragsansökan: 136643

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, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  565

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

  355

Vad gäller din ansökan?

Energibesparande åtgärder

Hur stor beräknas besparingen bli i kronor per år?

  500

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Nya dörrar som isolerar byggnaden bättre. Beräknas få ner el samt värmekostnad.
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När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-12-31

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

Egen budget

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

20220918_194504.jpg

Ansökt belopp

18 000 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-09-19 07:58

Åsa Sjögren

Handläggare ändrad Inskickad
2022-09-18 19:59

Ärendet skapades Inskickad
2022-09-18 19:59

Tobias Larsson
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§ 73 Beslut om ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan 
KFN 2022/88 

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

Tidaholm med max 30 % av ansökt belopp till anläggning av ny 9-mannaplan vilket blir 60 
306 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2023-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag för att anlägga en ny 9-mannaplan på den plats där nuvarande 7-
mannaplanen är belägen då det idag saknas en plan för denna spelform. Ansökt belopp uppgår till 
201 018 kr inklusive moms.  

Föreningen bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ser att det under 
många kommande år kommer finnas behov av en plan för denna spelform.  

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 9-mannaplan bedöms vara en utveckling av verksamheten som gagnar 
föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Därav bedöms ansökan vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag.  

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för anläggning av ny 9-mannaplan uppgår till 
201 018 kr. 30 % av kostnaden blir 60 306 kr. 

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

Tidaholm med max 30 % av ansökt belopp till anläggning av ny 9-mannaplan vilket blir 60 
306 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2023-06-30. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan”, 

enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-09-19. 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan, 2022-09-18. 
 Offert anläggning av ny 9-mannaplan, 2022-09-18. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/88 

2022-09-19 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, Enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Ansökan från IFK Tidaholm om 
bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till IFK Tidaholm med max 30 % av 
ansökt belopp till anläggning av ny 9-mannaplan vilket blir 60 306 kr. Bidraget betalas ut 
efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2023-06-30. 

Ärendet 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag för att anlägga en ny 9-mannaplan på den plats där nuvarande 7-
mannaplanen är belägen då det idag saknas en plan för denna spelform. Ansökt belopp uppgår till 
201 018 kr.  

Utredning 
IFK Tidaholm ansöker om bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan. Föreningen bedriver en 
omfattande barn- och ungdomsverksamhet. I dagsläget saknas en plan för spelformen 9-
mannafotboll. Föreningen ser att det under många kommande år kommer finnas behov av en plan 
för denna spelform. Föreningen har därför för avsikt att lägga om nuvarande 7-mannaplan till en 9-
mannaplan. Kostnaden beräknas till 201 018 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 
Då IFK Tidaholm bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet med flera lag som under 
många år har haft behov av en 9-mannaplan bedöms det påverka många barn och ungdomar 
positivt att anlägga en ny 9-mannaplan. 

Utredningens slutsatser 
Att anlägga en ny 9-mannaplan bedöms vara en utveckling av verksamheten som gagnar 
föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Därav bedöms ansökan vara bidragsgrundande i 
enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag.  

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för anläggning av ny 9-mannaplan uppgår till 
201 018 kr. 30 % av kostnaden blir 60 306 kr. 
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0502-60 60 00

Beslutsunderlag 
 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till anläggning av ny 9-mannaplan, 2022-09-18. 
 Offert anläggning av ny 9-mannaplan, 2022-09-18. 

Sändlista 
IFK Tidaholm 
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Bidragsansökan: 136645

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, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Komplettering krävs

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  565

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

  355

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Anläggning av ny 9-manna plan. Schaktning, grävning, jord, gräsfrö mm.

När beräknas arbetet vara slutfört?

2023-06-30
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Finns det övrig finansiering för arbetet? Om JA, beskriv.

Egen budget

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 1 Ivans Entreprenad AB.pdf

Ansökt belopp

201 018 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Historik

Ärendet bytte status

Utveckla syftet med att anlägga en 9-mannaplan, vilken plats avses, hur 
utvecklar detta verksamheten osv.

Komplettering krävs
2022-09-19 08:04
Daniel Andersson

Handläggare ändrad Inskickad
2022-09-18 20:02

Ärendet skapades Inskickad
2022-09-18 20:02

Tobias Larsson
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Ivans Entreprenad AB

Offert
Giltig till 2022-10-15
Offertbelopp 201 018,00 kr

Joakim Ivansson
joakimivansson@gmail.com
0707572809

IFK Tidaholm
Tidavallen
522 37 Tidaholm

Ivans Entreprenad AB
Källevägen 5
522 35 Tidaholm
Org.nr 5593355331, VAT-nr SE559335533101
Godkänd för F-skatt

Offertnummer 1
Kundnummer 103
Kundreferens Jan Antonsson
Ert VAT nr

Offertdatum 2022-09-15
Betalningsvillkor 30 Dagar
Dröjsmålsränta 12%

Beskrivning Moms Antal À-pris Summa

Markarbete 25% 5 dagar 6 720,00 33 600,00

Markarbete för utbyggnation av bevattning 25% 2 dagar 6 720,00 13 440,00

Markarbete borttagning av div. plintar. 25% 2 dagar 6 720,00 13 440,00

matjord 25% 150 m³ 240,00 36 000,00

Gräsfrö 25% 25 kilogram 680,00 17 000,00

Avverkning träd 25% 1 dag 10 000,00 10 000,00

Dränrör 110mm X 4m 25% 30 styck 93,00 2 790,00

Drän Flexböj 110mm 25% 4 styck 61,00 244,00

Transport C o S 25% 2 styck 1 150,00 2 300,00

Div. materiel för bevattning 25% 1 styck 32 000,00 32 000,00

Leveransvillkor: Fritt vårt lager

Summa ex moms 160 814,00 kr
Moms 25% 40 203,50 kr
Öresavrundning 0,50 kr
Offertbelopp 201 018,00 kr
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 74 Beslut om komplettering av ansökan från 
Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- 
och sänkbart tumblinggolv 
KFN 2022/73 

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

bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och 
sänkbart tumblinggolv vilket blir 19 388 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap har inkommit med en komplettering av ansökan om bidrag till höj- 
och sänkbart tumblinggolv. Ansökt belopp inkluderar nu även moms. Ansökt belopp i 
komplettering av ansökan uppgår till 64 625 kr.  

Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2022-09-13 bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap till höj- 
och sänkbart tumblinggolv. Ansökt belopp uppgick till 258 500 kr exklusive moms. Tidaholms 
Gymnastiksällskap har nu inkommit med en komplettering av ansökan där ansökt belopp uppgår 
till 323 125 kr inklusive moms och föreningen söker således bidrag på mellanskillnaden.  

Då den första ansökan inkom utan att inkludera momsbeloppet föreslås att föreningen beviljas 
bidrag med max 30 % även på momsbeloppet.  

I enlighet med bifogad offert framgår att momsbeloppet uppgår till 64 625 kr. 30 % av kostnaden 
blir 19 388 kr. 

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

bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och 
sänkbart tumblinggolv vilket blir 19 388 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2022-11-30. 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 
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Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering av ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag 

till höj- och sänkbart tumblinggolv”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-09-20. 
 Komplettering av ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och 

sänkbart tumblinggolv, 2022-09-15. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms 

Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-09-13. 
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv, 

2022-06-22. 
 Offert höj- och sänkbart tumblinggolv, 2022-06-22. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/73 

2022-09-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Daniel Andersson, Enhetschef Fritid 

Tjänsteskrivelse - Komplettering av ansökan från 
Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- 
och sänkbart tumblinggolv 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kompletterande bidrag till Tidaholms 
Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart tumblinggolv 
vilket blir 19 388 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2022-11-30. 

Ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap har inkommit med en komplettering av ansökan om bidrag till höj- 
och sänkbart tumblinggolv. Ansökt belopp inkluderar nu även moms. Ansökt belopp i 
komplettering av ansökan uppgår till 64 625 kr.  

Utredning 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2022-09-13 bidrag till Tidaholms Gymnastiksällskap till höj- 
och sänkbart tumblinggolv. Ansökt belopp uppgick till 258 500 kr exklusive moms. Tidaholms 
Gymnastiksällskap har nu inkommit med en komplettering av ansökan där ansökt belopp uppgår 
till 323 125 kr inklusive moms och föreningen söker således bidrag på mellanskillnaden. 
Mellanskillnaden blir 64 625 kr. 

Barnrättsbedömning 
Tidaholms Gymnastiksällskap bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Ett nytt 
tumblinggolv kan ytterligare utveckla deras verksamhet och bedöms därav påverka alla barn och 
ungdomar i verksamheten positivt. 

Utredningens slutsatser 
Då den första ansökan inkom utan att inkludera momsbeloppet föreslås att föreningen beviljas 
bidrag med max 30 % även på momsbeloppet.  

I enlighet med bifogad offert framgår att momsbeloppet uppgår till 64 625 kr. 30 % av kostnaden 
blir 19 388 kr. 
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Beslutsunderlag 
 Komplettering av ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och 

sänkbart tumblinggolv, 2022-09-15. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om ansökan från Tidaholms 

Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-09-13. 
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv, 

2022-06-22. 
 Offert höj- och sänkbart tumblinggolv, 2022-06-22. 

Sändlista 
Tidaholms Gymnastiksällskap 
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From:                                 Daniel Andersson
Sent:                                  Fri, 16 Sep 2022 07:56:34 +0200
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             VB: Bidrag

 
 
Daniel Andersson 
Enhetschef Fritid 
0502-60 62 07 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter 

När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter 
 

 

Från: Kennet Bergman <alltibygge@alltibygge.se> 
Skickat: den 15 september 2022 11:20
Till: Daniel Andersson <daniel.andersson@tidaholm.se>
Ämne: FW: Bidrag 
 
Hej 
 
Kent skickade till mej se nedan. 
258 500:- exkl moms  blir   323 125 inkl moms vilket då är summan vi söker på . räcker det att skriva så ? 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Kennet Bergman 
 

 
Allt i Bygge Tidaholm AB 
Västra Ringvägen 8, 522 31 Tidaholm 
www.alltibygge.se 
 
Tel: +46 (0)502- 120 44  |  Direkt: 0708/647688 
 

Mail: kennet.bergman@alltibygge.se 
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From: Kent Ödvall [mailto:kent.odvall@hotmail.com] 
Sent: den 14 september 2022 16:07
To: kennet Bergman
Subject: VB: Bidrag 
 
 

Från: Daniel Andersson <daniel.andersson@tidaholm.se>
Skickat: den 30 augusti 2022 08:54
Till: info@tidaholmsgs.se <info@tidaholmsgs.se>; Kent Ödvall <kent.odvall@hotmail.com>
Ämne: Bidrag  
  
Hej 
  
I er ansökan ang höj sänkbart tumbling har ni ansökt exkl moms. Om ni önskar söka inkl moms kan ni 
inkomma med ett mail med det nya beloppet så kompletterar vi det till nämnden. Gärna denna veckan 
så det hinner komma med till nämnden 
  
Daniel Andersson 
Enhetschef Fritid 
0502-60 62 07 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter 
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter 
  

  

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-09-13 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 Beslut om ansökan från Tidaholms 
Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart 
tumblinggolv 
KFN 2022/73 

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

med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart tumblinggolv vilket blir 77 550 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2022-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap ansöker om bidrag till ett höj- och sänkbart tumblinggolv för att 
kunna ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. Ansökt belopp uppgår till 258 500 kr. 

Tidaholms Gymnastiksällskap anger i ansökan att ett höj- och sänkbart tumblinggolv utvecklar 
verksamheten på så sätt att de kan ha flera träningsverksamheter vid samma redskap. I samband 
med att en hoppgrop kommer att anläggas finns behovet att kunna hissa upp tumblinggolvet för 
att möjliggöra ytan också till hopp. På det viset utvecklas verksamheten för såväl trupp som 
artistisk gymnastik och ungdomsgymnastik.  

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. 

Ett höj- och sänkbart tumblinggolv bedöms vara en utveckling av verksamheten genom att 
Tidaholms Gymnastiksällskap då kan bedriva fler träningsverksamheter vid samma redskap vilket 
bedöms gagna alla barn och ungdomar i deras verksamhet. Därav bedöms ansökan vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Det bör dock beaktas att 
Tidaholms Gymnastiksällskap under år 2017 erhöll bidrag på 16 200 kr för inköp av ett begagnat 
tumblinggolv.   

I enlighet med bifogad offert framgår att kostnaden för ett höj- och sänkbart tumblinggolv uppgår 
till 258 500 kr. 30 % av kostnaden blir 77 550 kr. 

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

Tidaholms Gymnastiksällskap med max 30 % av ansökt belopp till höj- och sänkbart 
tumblinggolv vilket blir 77 550 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av 
kvitton. Sista datum för redovisning 2022-11-30. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-09-13 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2022 ”Beslut om ansökan från 

Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv”, 2022-08-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och 

sänkbart tumblinggolv”, enhetschef Fritid Daniel Andersson, 2022-08-12. 
 Ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om bidrag till höj- och sänkbart tumblinggolv, 

2022-06-22. 
 Offert höj- och sänkbart tumblinggolv, 2022-06-22. 

Sändlista 
Tidaholms Gymnastiksällskap 
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Bidragsansökan: 113761

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

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

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

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

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

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

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

beräknade kostnaden för projektet (inga ideella timmar ersätts).

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

handlingar, såsom anbud.

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

Kund: Tidaholms Gymnastiksällskap (867200-4879)

Handläggare: Daniel Andersson, Åsa Sjögren, Åsa Sjögren

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Välkommen att söka utvecklingsbidrag

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

Länk till riktlinje för bidrag till föreningslivet:

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

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

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

  207

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

  50

Vad gäller din ansökan?

Utveckling av verksamheten, integration, friskvård

Här beskriver du vad din ansökan gäller

Höj och sänkbart tumblinggolv. För att kunna ha flera träningsverksamheter vid samma redskap

När beräknas arbetet vara slutfört?

2022-10-31
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Copyright Rbok AB 2022

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

Nej 

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

Oppert telfer.pdf

Ansökt belopp

258 500 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner
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Copyright Rbok AB 2022

Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-06-30 10:47

Åsa Sjögren

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-06-22 15:51

Kent Ödvall

Handläggare ändrad Inskickad
2022-06-22 15:51

Ärendet skapades Påbörjad
2022-06-22 15:49

Kent Ödvall
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 75 Delegationsbeslut 
KFN 2022/2 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-08-24—09-20. 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-08-24 2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt Spellagen 

KFN 2022/80 
Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § 
till Tidaholms 
Rotaryklubb 

2022-09-07 2.1 Öppettider 

Barnens hus, 
museet och 
turistbyrån håller 
tillfälligt stängt 8/9 
kl. 15-18 samt 
12/9. 

2022-09-09 4.1 Beslut om anställning inom nämndens 
verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-09-09 2.1 Öppettider 

Badhuset 
Forshallen håller 
tillfälligt stängt 9/9 
kl. 16-19.30 

 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-09-20. 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-08-24--09-20. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-08-01--2022-08-31. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/2 

2022-09-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om delegationsbeslut fattade från och med 2022-08-24—09-20. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2022-08-24--09-20. 
 KFN Nyanställda delegationsbeslut 2022-08-01--2022-08-31. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KFN 2022/2 
2022-09-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren 

Delegationsbeslut fattade från och med 2022-08-24--09-20 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-08-24 2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt Spellagen 

KFN 2022/80 
Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § 
till Tidaholms 
Rotaryklubb 

2022-09-07 2.1 Öppettider 

Barnens hus, 
museet och 
turistbyrån håller 
tillfälligt stängt 8/9 
kl. 15-18 samt 
12/9. 

2022-09-09 4.1 Beslut om anställning inom nämndens 
verksamhetsområde 

Enligt rapport från 
lönesystemet 

2022-09-09 2.1 Öppettider 

Badhuset 
Forshallen håller 
tillfälligt stängt 9/9 
kl. 16-19.30 
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

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

460 Kultur och fritid Forshall o simskola BADVAKTMÄSTARE 15-aug-22 3 Vikariat

460 Kultur och fritid Forshall o simskola BADVAKTMÄSTARE 15-aug-22 6 Timanställning, vikariat
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 76 Inkomna skrivelser och beslut 
KFN 2022/1 

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

och beslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

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

beslut till handlingarna. 

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

2022-09-20. 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - The Printing Girls, 2022-09-09. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling september 2022, 2022-09-09. 
 Kommunstyrelsens beslut § 146/2022 ”Beslut om utredning om förutsättningar för att 

använda Microsoft 365”, 2022-09-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 144/2022 ”Beslut om revidering av dokument- och 

informationshanteringsplan”, 2022-09-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 138/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 

Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022”, 2022-09-07. 
 Skrivelse från We Group angående erbjudande om energieffektivisering i badhus och 

simhallar, 2022-09-05. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/1 

2022-09-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Inkomna skrivelser och beslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna skrivelser och beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan från Konstlitografiska museet - The Printing Girls, 2022-09-09. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling september 2022, 2022-09-09. 
 Kommunstyrelsens beslut § 146/2022 ”Beslut om utredning om förutsättningar för att 

använda Microsoft 365”, 2022-09-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 144/2022 ”Beslut om revidering av dokument- och 

informationshanteringsplan”, 2022-09-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 138/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 

Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022”, 2022-09-07. 
 Skrivelse från We Group angående erbjudande om energieffektivisering i badhus och 

simhallar, 2022-09-05. 
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Fri, 9 Sep 2022 14:30:11 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling september 2022

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev september 2022
   

   

Mat, musik och möten
 

Stigande livsmedelspriser och brist på varor 
till följd av covid-19 och kriget i Ukraina har 
fått många att fundera över hur det står till 
med vår förmåga att själva producera 
livsmedel. Parallellt ser analytikerna en stark 
trend mot nya växtbaserade livsmedel. Mot 
en sådan bakgrund är Lantmännens besked 
idag om att de investerar miljardbelopp i 
tillverkning av ärtprotein i Lidköping ett 
mycket välkommet besked för Skaraborg, 
Västra Götaland och hela Sverige.

Västra Götaland är Sveriges största 
livsmedelsproducerande län och 
Lantmännens beslut är ett i raden av flera 
löftesrika nyinvesteringar och utbyggnationer 
i västsvensk livsmedelsindustri den senaste 
tiden. Och de följer på historiskt stora 
satsningar från VGR:s sida. De senaste tio 
åren har regionutvecklingsnämnden satsat 
mer än 100 miljoner kronor på forskning och 

utveckling för en hållbar produktion av livsmedel, bland annat vid Sveriges 
lantbruksuniversitet i Skara, Agroväst samt RISE Jordbruk och livsmedel.
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Om etableringar kopplat till såväl ärtor som batterier kan du läsa om i nyhetsbrevet, 
tillsammans med rapporter från nya mötesplatser som uppstår för att främja dialog och 
samtal kring samhällsutmaningar vi står inför. Lagom till valspurten har VGR funnits med på 
flera av dessa arenor och diskuterat aktuella regionala utvecklingsfrågor. Läs till exempel om 
Greentopia, klimatmötet som ägde rum i samband med musikfestivalen Way out West, och 
om Frihamnsdagarna som gick av stapeln för andra året i rad. 

Helena L. Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

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

   

   

►Näringsliv och klimat

Miljardsatsning på ärtor stärker Västra Götaland som klimatsmart 
livsmedelsregion
 

 

BILDEN: Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping Jonas Sundström (S) och 
regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng (C).

 

VGR välkomnar Lantmännens beslut att investera drygt 1 miljard i en ny livsmedelsfabrik för 
tillverkning av ärtprotein i Lidköping. Här finns bördiga odlingsjordar och hög kompetens kring 
produktion av växtbaserade proteiner. Fabriken väntas stå klar 2026 och Lantmännens beslut 
positionerar Västra Götaland och Sverige ytterligare som föregångare inom hållbar 
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livsmedelsproduktion

 - Denna typ av satsningar är avgörande för jordbruket och livsmedelsbranschen. Västra Götaland är 
Sveriges största livsmedelsproducerande län och det finns förstås förväntningar från omvärlden att 
investeringar landar här. Så roligt att Lantmännens investeringsplaner nu fullföljs, säger Kristina 
Jonäng (C) ordförande i regionutvecklingsnämnden.

VGR:s pressmeddelande 2022-09-09
   

   

►Elektrifiering

Ny batterifabrik till Västra Götaland - norra Europas främsta 
elektrifieringsregion
 

 

- Beslutet att etablera AB Volvos fabrik för battericeller i Mariestad bekräftar regionens attraktivitet 
och att de satsningar vi gör för att skapa förutsättningar för näringslivets klimatomställning och 
konkurrenskraft ger effekt, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i VGR.

I februari i år stod det klart att Volvo Car Corporation och Northvolt AB bygger en samägd 
batterifabrik i Göteborg för personbilar. Anläggningen i Mariestad avser tunga fordon.

VGR:s pressmeddelande 2022 -08-03 - VGR välkomnar dagens besked

Västsvensk kraftsamling elektrifiering
   

   

►Demokrati

Frihamnsdagarna - en demokratisk arena som växer 
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BILDEN: Medverkande vid Klimat 2030:s seminarium: David Josefsson (M) och Jennie 
Nilsson (S) västsvenska riksdagsledamöter, Frances Sprei ordförande Forskarrådet för 
Västra Götalands klimatomställning, Anna Berggren, vice president sustainability at 
Perstorp Group och VGR:s miljöchef Gustaf Zettergren.

 

Frihamnsdagarna i Göteborg 2022 bjöd på 150 programpunkter och fem 
partiledartal. Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats i Göteborg öppen för allmänheten och 
drivs utan vinstsyfte och som hölls för andra året i rad.

VGR medverkade i ett tiotal seminarier där man diskuterade bland annat industrins 
klimatomställning, maritima frågor och återbruk i byggbranschen. 

Frihamnsdagarna - se seminarier i efterhand
   

   

►Cirkulära affärsmodeller

Klimat och hållbarhet på Way Out West 
 

 

   

►Medie- och kommunikationskunnighet

MIK - Medie- och kommunikationskunnighet konferens 26-27 oktober
 

 

Den 26-27 oktober arrangerar VGR och Göteborgs universitet en nationell konferens om medie- och 
informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap. Då samlar vi Sveriges framstående 
forskare, engagerade politiker och företrädare för myndigheter tillsammans med de som jobbar med 
medie- och informations-kunnighetsfrågor ute i verksamhet, för att gemensamt flytta fram 
positionerna.
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Greentopia anordnade i augusti evenemangsindustrins första gemensamma klimatmöte på Way Out 
West.

Regionutvecklingsdirektör Helena L Nilsson medverkade på klimatmötet i seminariet 
"Klimatomställningens textil- och modeindustri". Turistrådet Västsverige visade hur det går att 
klimatberäkna semesterresor och Västtrafik snackade transporter och hållbart resande. 

På plats fanns också F/ACT Movement, som finansieras av VGR och har initierats av Science Park 
Borås och Göteborgsregionen, för att inspirera konsumenter till att göra hållbara modeval och främja 
en mer klimatsmart produktion av textil.

Så jobbar VGR för att bryta det ohållbara uttaget av jordens resurser genom en 
kraftsamling på cirkulära affärsmodeller. 

   

Konferensens första dag, 26 oktober, kommer att livesändas och alla som är intresserade av eller 
arbetar med MIK-frågor kommer att kunna ta del av den via sändningen.

Mer information på konferensens webbsida

VGR arrangerar angelägen konferens för medie- och informationskunnighet
   

   

►Demokrati 

Regionvalet - det glömda men viktiga valet
 

 

Valresultatet i regionvalet den 11 september 2022 är grunden för vem som kommer att styra Västra 
Götalandsregionen (VGR) de kommande fyra åren.

Inför valet på söndag kan väljare ta del av nyheter och filmer om regionvalet där VGR:s arbete inom 
hälso- och sjukvård men också kollektivtrafik, kultur och regional utveckling lyfts.

VGRfokus : Därför är regionvalet viktigt

Här finns information om partierna på deras webbsidor:

Regionvalet 11 september 
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►Regional utveckling 

Skogsprogrammet Västra Götaland - lansering 21 september
 

 

Nu kan vi stolt presentera Skogsprogrammet Västra Götaland och dess fyra fokusområden 
Skogarna, Innovationerna, Företagen, och Människorna som ska leda till nya jobb, hållbar utveckling 
och en växande bioekonomi.

Målgruppen för konferensen - som hålls på Naturbruksskolan i Svenljunga - är de som arbetar med 
skogliga frågor inom myndigheter, branschorganisationer och företag, press och media. 

Mer information och anmälan till uppstartskonferens 21 september

Skogsprogrammet Västra Götaland
   

   

►Fullföljda studier 

Konferens för fullföljda studier 26 september
 

 

66

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oWd9F-0005fU-3c&d=4%7Cmail%2F90%2F1662726600%2F1oWd9F-0005fU-3c%7Cin11a%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C631B31D9737E12299D20F187D5A363C7&s=2aj_GkAoxV9Tub_SLw3WgmQ_Rx0&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsY513NM4L%2F2TZC-SOSO4RIA-5-UBA2XhWT6mC.t5Nl
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oWd9F-0005fU-3c&d=4%7Cmail%2F90%2F1662726600%2F1oWd9F-0005fU-3c%7Cin11a%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C631B31D9737E12299D20F187D5A363C7&s=mdIp5qDeJsNdprkoiGIyjK4odhc&o=%2Fpht.%3A%2Fttstnvgbhesryg.re%2Fe%2FovsY513NM4L%2F2TZC-SOSO4R51-4-BKZZP.19It5HhX3lm


Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att alla barn och unga ska fullfölja sina studier? Den 26 
september samlas vi i Göteborg för att ta del av den senaste forskningen och praktiska exempel.

Konferensen vänder sig till samverkansaktörer inom Västra Götaland med uppdrag och ansvar 
kopplat till barn och ungas hälsa, utbildning och framtid; kommuner, kommunalförbund, myndigheter, 
det civila samhället, VGR, akademi, näringsliv med flera.

Konferens för kraftsamling fullföljda studier den 26 september 2022
   

   

►Elektrifiering 

Uppstart för ACCEL - årets viktigaste konferens om elektrifiering av 
Västsverige  27 september
 

 

Att energifrågorna står högt på både politikens, företagens och invånares dagordning har väl inte 
undgått någon. För att möta utmaningarna kopplade till elektrifieringen startar nu VGR, länsstyrelsen 
och Svenska kraftnät en arena för omställning med namnet ACCEL, Accelererad elnätsutveckling i 
Västra Götaland. Arenan samlar alla viktiga aktörer som har ett intresse i västsvensk 
elnätsutveckling. 

Uppstartskonferens hålls på Chalmers Konferens och inleds av Johnny Magnusson, ordförande 
regionstyrelsen, Sten Tolgfors nytillträdd landshövding i Västra Götalands län och Lotta Medelius-
Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät. 

Till information och anmälan
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►Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland, VG2030 

Framtid Västra Götaland den 1 december - klimatomställning för hållbar 
konkurrenskraft 
 

 

Västra Götalandsregionen bjuder in till en fysisk konferens på Svenska Mässan i Göteborg med 
regionala utvecklingsfrågor i fokus. 

Västra Götaland har ett bra utgångsläge men vi står inför stora utmaningar, inte minst att begränsa 
den globala uppvärmningen. Detta innebär att stora samhällssystem behöver ställas om och 
förändras i grunden.

På Framtid Västra Götaland samlas vi för en fortsatt dialog om hur vi ställer om tillsammans.

Anmälan öppnar upp i slutet av september men boka in torsdag den 1 december redan nu! 

Till konferenswebb som uppdateras kontinuerligt 
   

   

►Gränsöverskridande samarbete

Boosta norsk–svenskt samarbete inom det gröna skiftet med 
gränsregionalt mervärde - Halden 5 oktober
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Vi vill bjuda in en bred målgrupp inom regionerna Viken och Västra Götaland till en inspirationsdag 
och kväll. Vi välkomnar företagare, politiker, föreningsmedlemmar, forskare och statliga och 
kommunala tjänstemän från olika sektor som jobbar med samhällets utveckling, ex. näringsliv, 
arbetsmarknad, besöksnäring, miljö, kultur, energi & transporter och innovationer! 

Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg och Norges näringsminister Jan Christian Vestre 
medverkar. Kristina Jonäng (C) VGR deltar med bland andra Rudolf Antoni från Svenskt Näringsliv i 
ett panelsamtal.

Sterkere sammen - med norsk-svenskt samarbeid Viken - Västra Götaland - Halden 5 
oktober 2022 

Anmälan
   

   

►Digitalisering

Vårt uppkopplade samhälle -
IoT i kommuner och region 15 september
 

 

Vad är egentligen Internet of Things (IoT)? Vilka möjligheter innebär teknologin för offentlig sektor? 
Hur kommer den att påverka framtiden för våra invånare?

Målgrupper är alla som behöver en grundläggande förståelse för vilken verksamhetsnytta IoT kan 
leda till. Det kan vara på ledningsnivå, verksamhetsnivå men också för digitala strateger och 
verksamhetsutvecklare.

   

►Digitalisering

RAPPORT: Jordbrukets digitalisering 
 

 

Hur digitaliserat är lantbruket i Västra Götaland? VGR har beställt en rapport från Agroväst och RISE 
som beskriver behov och hinder för digitalisering i lantbruken samt förslag på åtgärder.

Nivån på digitaliseringen är idag ojämn i sektorn och spänner från behov av grundläggande 
digitalisering till avancerad spetsteknologi. Digitalisering i lantbruket är en strategisk fråga för 
lönsamhet, utveckling och förmåga till hållbar omställning.

Rapporten "Hur digitaliserat är lantbruket i Västra Götaland". Agroväst, RISE 2022
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Mer information och anmälan 
   

   

►Digitalisering

Våga programmera! Workshop öppna data och programmering 17 
oktober
 

 

Vi träffas och lär oss mer om möjligheterna med öppna, delade data och kodning under en 
eftermiddag med föreläsning, workshop och mingel måndag 17 oktober kl 13-17 i Regionens hus i 
Göteborg.

Du som är nyfiken på digital innovation, grunderna i programmering, AI och vill lära mer kring öppna 
och delade data är välkommen att anmäla dig. Inga förkunskaper behövs, du behöver bara ha med 
dig en dator. 

Västsvensk kraftsamling digitalisering – en del av den regionala utvecklingsstrategin – bjuder in till en 
utvecklande eftermiddag där vi berättar mer om och prövar möjligheter inom digitalisering. 

Anmälan och mer information

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland 
   

   

►Hållbar utveckling

WIN WIN Award 2022 - vinnarna utsedda 
 

 

Årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och WIN WIN Youth Award är utsedda. 
De prestigefulla utmärkelserna går i år till skånska Gårdsfisk, respektive korallrevsforskaren Sara 
Gutierrez Plata vid Fisheries Institute i Mexiko. 

Inom årets tema "hållbar akvakultur" har samarbete skett  med Nationellt centrum för marin 
vattenbruksforskning (SWEMARC) på Göteborgs Universitet.

Prissumman på över 1 miljon svenska kronor delas ut i samband med WIN WIN Awards gala i 
Göteborg den 21 oktober. 

VGR är genom miljönämnden en mångårig partner i WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. 

WIN WIN Sustainability Award
   

   

►Cirkulära affärsmodeller 

DEBATT: Möjliggör för byggföretagen att återbruka mer 
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BILDEN: Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare och regionchef i väst, 
Byggföretagen, Mats Bergh, vd, Johanneberg Science Park och Kristina Jonäng (C), 
ordförande regionutvecklingsnämnden VGR

 

Återbruk är på frammarsch, vilket är välkommet och nödvändigt. Funktionsdugliga produkter och 
material behöver betraktas och hanteras som resurser snarare än avfall. Många byggföretag arbetar 
redan med återbruk, men praktiska hinder omöjliggör storskalighet, skriver bland andra Kristina 
Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden VGR.

GP Debatt 2022-09-06: Möjliggör för byggföretagen att återbruka mer

Västsvensk kraftsamling cirkulära affärsmodeller
   

   

►Kultur och besöksnäring 

Storsatsning på film som upplevelse i Västra Götaland
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Folkets Hus i Ulricehamn. Foto: Boel Ferm
 

I september drar Turistrådet Västsverige igång sin kampanj Kulturhöst i Västsverige, som 
presenterar kulturupplevelser man kan uppleva i Västsverige de kommande månaderna.

En av nyheterna för året är att lyfta fram Västra Götaland som Skandinaviens ledande filmregion, 
fylld av inspelningar, filmfestivaler och inte minst biografer. Här samarbetar Turistrådet Västsverige 
med 30-årsjubilerande Film i Väst.

Turismnytt: Storsatsning på film som upplevelse i Västra Götaland 
   

   

► Klimat och attraktiva samhällen

UTLYSNING: Fokus på attraktiva samhällen, inom Klimat 2030 
 

 

Hur kan vi forma våra liv och vår närmiljö så vi kan skapa en attraktiv framtid som också är 
klimatsmart och resurseffektiv?

VGR:s miljönämnd utlyser stöd som utgår från Klimat 2030:s arbetssätt ”attraktiva samhällen” och 
fokuserar på livsstilsfrågor och sociala värden som viktiga komponenter för nästa steg i 
klimatomställningen. Projekten ska genomföras 2023 i Västra Götaland.

OBS! Idéskiss som beskriver projektidé ska skickas in senast 30 september. 

   

►Näringsliv

UTLYSNING: SMF - öka innovationskapaciteten och utveckla 
konkurrenskraften
 

 

Regionalfonden (ERUF) 2021-2027 har två pågående utlysningar inom områden ”öka kapaciteten för 
innovationer” och ”utveckla små och medelstora företags (SMF) konkurrenskraft”. 
Regionalfondsprogrammet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i 
Västsverige.

Målgruppen för Västsveriges regionala strukturfondsprogram är små- och medelstora företag och det 
är en viktig finansieringskälla för genomförandet av VG2030, speciellt kopplat till den långsiktiga 
prioriteringen ”Stärkt innovationskraft”.
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Klimat 2030 utlysningar
   

OBS Sista datum 15 september!

Mer information finns hos Tillväxtverket
   

   

►Regional utveckling på Linkedin

Över 1500 följare - 100 nya bara de senaste veckorna. Du följer väl oss 
på Linkedin! 
 

 

Till målgruppen för VGR:s Linkedinkonto om regional utveckling hör du som arbetar inom näringslivet 
och dess organisationer, hos någon av länets 49 kommuner eller är verksam inom de fyra 
kommunalförbunden, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, VGR, länsstyrelsen eller 
andra statliga myndigheter. Eller, bara är intresserad av vad VGR gör inom regional utveckling

Linkedin Regional utveckling Västra Götalandsregionen
(Detta kräver inloggning på eget konto på LinkedIn.) 

   

   

På gång
 

15 sept Vårt uppkopplade samhälle – IoT i kommuner och region
16 sept INK Day
21 sept Lansering av Skogsprogrammet
26 sept Fullföljda studier
27 sept ACCEL uppstartskonferens
5 okt Norsk–svenskt samarbete inom det gröna skiftet
6 okt Reväst: Öka inkluderingen - fokus barn och förskola
25 okt Reväst: Digitalisering och cirkulära affärsmodeller
26-27 okt Medie- och kommunikationskunnighet
17 okt Våga programmera - Workshop öppna data och programmering
14 nov Reväst: Konjunkturläget och framtidsutsikterna
17 nov Digital cirkulär mässa arbetskläder - (scienceparkboras.se)
24 nov Integrationsforum
30 nov Park Annual by Sahlgrenska Science Park 2022 
1 dec Framtid Västra Götaland
7 dec Digitalisering i människans tjänst
8 dec Power Väst @ Chalmers 2022 

Fler evenemang inom regional utveckling 
   

   

Utveckling Västra Götaland
 

 

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

Utveckling Västra Götaland

Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Konjunkturläget i Västsverige

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

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

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

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

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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§ 146 Beslut om utredning om förutsättningar för 
att använda Microsoft 365 
KS 2019/253 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o fortsätta använda Microsoft 365. 
o genomföra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen i Microsoft 365. 
o genomföra konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter 

som behandlas i Microsoft 365.  
o genomföra klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 samt 

riskanalys. 
o rekommendera samtliga nämnder och de kommunala bolagen att genomföra 

konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter som behandlas 
i Microsoft 365 samt klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 och 
riskanalys. 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att redovisa en uppföljning av de 
åtgärder som framgår av avsnitt 5.1. i utredningen senast i december 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun använder kontorsstödstjänsten Microsoft 365. Med anledning av, bland annat, 
att EU-domstolen år 2020 i ett avgörande bedömt att dataskyddsförordningen försvårar 
användandet av amerikanska molntjänster (Schrems II) har det funnits skäl att genomföra en 
utredning om förutsättningarna för Tidaholms kommun att använda Microsoft 365. En arbetsgrupp 
bestående av kommunens dataskyddsombud, kommunjurist, kanslichef och IT-chef har genomfört 
utredningen.   
 
Utredningens syfte är att granska om, och i så fall hur, molntjänsten Microsoft 365 kan och 
fortsatt får nyttjas. Utredningen utgår från följande frågeställningar:  

1. Finns det hinder utifrån IT-säkerhet att använda molntjänsten Microsoft 365? 
2. Finns det hinder utifrån offentlighets- och sekretesslagen att använda molntjänsten 

Microsoft 365? 
3. Finns det hinder utifrån dataskyddsförordningen att behandla personuppgifter i 

molntjänsten Microsoft 365? 
 
När det gäller IT-säkerheten (fråga 1 samt avsnitt 2 i utredningen) är bedömningen att det inte 
finns några direkta hinder att använda Microsoft 365. Utredningen har kommit fram till att 
Microsoft 365 genom de säkerhetslösningar som medföljer har ett kvalificerat skydd mot de flesta 
förekommande IT-hoten. Utifrån ett tekniskt hänseende är bedömningen alltså att riskerna är låga 
med att använda systemet. I bifogad risk- och sårbarhetsanalys framgår identifierade risker och 
vilka riskreducerade åtgärder som ska genomföras.  
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När det gäller de juridiska frågorna (fråga 2 och 3 samt avsnitt 3 och 4 i utredningen) är 
bedömningen att det i dagsläget är problematiskt att införa tjänsten. Rättsläget behöver klargöras, 
eller villkoren för tjänsten förändras, innan ett införande kan ske på ett lagenligt sätt. Det går i 
dagsläget inte att bedöma när ett sådant klargörande av rättsläget eller förändring av tjänsten kan 
förväntas. Dataskyddsombud och kommunjurist avråder därmed från att fortsätta att använda 
Microsoft 365.  

Vidare framgår bland annat följande från utredningen gällande användandet av Microsoft 365 i 
framtiden. Ett alternativ skulle kunna vara att kommunen helt slutar behandla personuppgifter i 
Microsoft 365 och därmed säger upp licensavtalet. Detta skulle eliminera alla risker inom 
dataskydd som denna utredning har lyft.  

En sådan hantering skulle dock medföra en rad svårigheter och kräver en omfattande utredning av 
vilken/vilka tjänster som i sådana fall skulle kunna ersätta Microsoft 365 samt hur en omställning 
till detta system skulle gå till. Även de ekonomiska konsekvenserna av att lämna Microsoft 365 
skulle behöva utredas. Det är i dagsläget på grund av resursbrist inte möjligt att på egen hand 
genomföra någon sådan utredning och ett sådant arbete. Däremot är det av yttersta vikt att följa 
utvecklingen och de utredningar som bland annat statliga myndigheter bedriver när det gäller 
användandet av och alternativ till Microsoft 365.  

Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsen därför fatta ett beslut om att fortsätta utveckla 
användandet av Microsoft 365.  

Det innebär att en riskanalys samt klassning av innehållsdata behöver göras. Att genomföra 
klassning och fastställa skyddsbehovet av den information som ska hanteras i Microsoft 365 är 
viktigt för att minska negativa konsekvenser som kan drabba hela eller delar av kommunens 
verksamheter om tillräckligt skydd av informationens konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet 
inte upprätthålls. Det är också viktigt att säkerställa att tjänsten kan användas i den utsträckning 
som är syftet med tjänsten.  

Innan en klassning kan ske behöver en klassningsmodell fastställas som kommunen ska jobba 
övergripande med i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.  

Vid ett fortsatt användande av Microsoft 365 behöver Tidaholms kommun genomföra följande: 

• Kommunstyrelsen ska göra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen. 
• Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska göra konsekvensbedömning avseende 

innehållsdata och personuppgifter som behandlas i Microsoft 365.  
• Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska genomföra klassning av informationen som 

hanteras i Microsoft 365 samt riskanalys. 
 

Vidare framgår, utöver ovanstående, av utredningen (avsnitt 5.1) det fortsatta arbete som 
kommunledningsförvaltningen behöver genomföra. Kommunstyrelsen bör följa upp dessa åtgärder 
under den senare delen av år 2023.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-09-07 

Sida 3 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o fortsätta använda Microsoft 365. 
o genomföra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen i Microsoft 365. 
o genomföra konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter 

som behandlas i Microsoft 365.  
o genomföra klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 samt 

riskanalys. 
o rekommendera samtliga nämnder och de kommunala bolagen att genomföra 

konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter som behandlas 
i Microsoft 365 samt klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 och 
riskanalys. 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att redovisa en uppföljning av de 
åtgärder som framgår av avsnitt 5.1. i utredningen senast i december 2023.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 91/2022 ”Beslut om utredning om 

förutsättningar för att använda Microsoft 365”, 2022-08-24.  
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förutsättningarna att använda Microsoft 365”, tf 

kommundirektör David Olsson, 2022-07-27. 
 Utredning om förutsättningarna att använda Microsoft 365. 
 Riskanalys – IT-system. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
De kommunala bolagen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-09-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 144 Beslut om revidering av dokument- och 
informationshanteringsplan 
KS 2022/71 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och informationshanteringsplanen i 

enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, kommunstyrelsen, 
ska upprätta en kommungemensam dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som 
finns i kommunens olika myndigheter samt hur dessa ska hanteras. Planen ska gås igenom löpande 
och revideras vid behov. 

Dokumenthanteringsplanen reviderades senast 2022-05-11. Det har nu uppkommit behov av att 
förtydliga text under kapitel 6 ”Barnomsorg- och skola” för att säkerställa att handlingar som 
inkommit i papper sparas i samtliga elevakter. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera dokument- och 
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 90/2022 ”Beslut om revidering av dokument- 

och informationshanteringsplan”, 2022-08-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad dokument- och informationshanteringsplan 2022”, registrator 

Marie Anebreid, 2022-08-09. 
 Utkast: Dokument- och informationshanteringsplan, 2022-08-09. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-09-07 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 138 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022 
KS 2022/21 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade helårsprognoser samt att lägga dem 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med antagande av Strategisk plan och budget 2022-2024, 
att samtliga nämnder, utöver ekonomiska uppföljningar efter februari, april och oktober månad, 
ska inkomma med helårsprognoser till kommunstyrelsen efter mars, maj och november månad. 
Under år 2022 kommer helårsprognoserna inte sammanställas i en samlad rapport för kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att samtliga nämnder som uppvisar underskott 
mot budget ska ta fram åtgärdsplaner som skickas till kommunstyrelsen. Åtgärdsplaner ska tas 
fram oavsett vad som orsakar underskottet.  

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

Efter maj månad prognostiserar alla nämnder, förutom samhällsbyggnadsnämnden, en budget i 
balans för år 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens prognos visade på underskott redan efter den ekonomiska 
uppföljningen efter februari månad och kommunstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde  
2022-04-06 att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med 
anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans 
för innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om åtgärder men åtgärderna täcker 
inte hela det prognostiserade underskottade vilket gör att kommunstyrelsen behöver vidta 
ytterligare åtgärder. Detta hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade 

helårsprognoser samt att lägga dem till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022”, 2022-08-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognoser för nämnder avseende januari - maj år 

2022”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-08-09. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2022 ”Beslut om helårsprognos för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-06-23.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-09-07 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 61/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år 2022”,  
2022-06-21.  

 Rapport ”Helårsprognos maj 2022, Social- och omvårdnadsnämnden”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos 

för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-16. 
 Rapport ”Helårsprognos maj 2022 (Barn- och utbildningsnämnd)”. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 

kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-14. 
 Rapport ”Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj år 2022 (Kultur- 

och fritidsnämnden)”. 

Sändlista 
Berörda nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-09-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 77 Kurser och konferenser 
KFN 2022/4 

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

konferenser. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

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

aktuella kurser och konferenser. 

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

09-20. 
 Inbjudan till - Vägen framåt med motorintresserad ungdom 2022-09-28. 
 Inbjudan till - Lokalhistoriskt seminarium 2022-10-15. 
 Inbjudan till - Kommunträff Skaraborg 2022-10-25. 
 Inbjudan till - Agenda för integration 2022-11-24—25. 
 Inbjudan till - Besöksnäring på agendan 2022-11-30. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/4 

2022-09-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Kurser och konferenser 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om aktuella kurser och konferenser.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - Vägen framåt med motorintresserad ungdom 2022-09-28. 
 Inbjudan till - Lokalhistoriskt seminarium 2022-10-15. 
 Inbjudan till - Forum för samtal om ideell kultursektor 2022-10-21. 
 Inbjudan till - Kommunträff Skaraborg 2022-10-25. 
 Inbjudan till - Utvärderingsringens konferenser 2022/2023. 
 Inbjudan till - Agenda för integration 2022-11-24—25. 
 Inbjudan till - Besöksnäring på agendan 2022-11-30. 
 Inbjudan till - Framtid Västra Götaland 2022-12-01. 
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FRYSHUSET har nu bedrivit 
projektet Motorintresserad 
ungdom i 3 år med hjälp av 
Allmänna arvsfonden. 

Nu vill vi dela vår resa och 
lärdomar med er.

När: 28 sep

Tid: 12.30-14.00

Var: Teams

Pris: 0 kr

Hur: Anmäl dig här och få 
möteslänken i ett mail. 

VÄGEN FRAMÅT med 
MOTORINTRESSERAD 
UNGDOM
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KOMMUNREFORMERNA OCH VÅRT GLÖMDA KULTURARV

Lokalhistoriskt seminarium på Västergötlands museum lördagen den 15 oktober 2022

10.00 Museet öppnar; ankomst

10.15 Kaffe/te serveras

Kjell Öhlund, vice ordförande i Västergötlands Fornminnesförening hälsar välkommen

10.30 - 10.45 Inledning
Professor Christer Ahlberger, Göteborgs universitet

10.45 - 11.15 Föreläsning
Professor Martin Åberg, Karlstads universitet
Kommunreformerna och kommunpolitiken

11.15 - 12.00 Föreläsning
Docent Erik Wångmar, Linneuniversitetet, Växjö
Kommunreformerna lokalt, regionalt och nationellt

12.00 - 13.00 Lunch på Kråks värdshus

13.00 - 13.30 Föreläsning
Björn Petersson, f.d. avdelningschef på skolförvaltningen i Falköping samt konsult vid 
Svenska kommunförbundet jämte flera andra organisationer
Reflektion över sammanslagningsprocesserna i Falköping och andra kommuner

13.30 Allmän diskussion och frågor
Moderator: Kjell Öhlund
Panel: Christer Ahlberger, Björn Petersson, Erik Wångmar och Martin Åberg

15.00 Avslutning
Christer Ahlberger sammanfattar dagens seminarium
Kaffe/te serveras

Anmälan till seminariet sker senast den 1 oktober till bokning@vgmuseum.se eller telefon 0511-260 70;
kostnad 150 kronor inklusive kaffe/te och lunch betalas till plusgiro 13 35 41 - 3, 
Swishnummer 1236850804 eller eventuellt kontant vid ankomsten.
Önskemål om eventuell specialkost sker vid anmälan. Observera - platsantalet är begränsat!
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 26 Sep 2022 15:21:34 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Välkommen till första samtalet! Forum för samtal om ideell kultursektor - 21 
oktober

 
 

Från: Förvaltningen för kulturutveckling <noreply@kulturivast.se> 
Skickat: den 26 september 2022 13:50
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Välkommen till första samtalet! Forum för samtal om ideell kultursektor - 21 oktober 
 

 

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. 
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Hemsida | Skicka vidare |  

 

Välkommen! 

Fredag den 21 oktober är du hjärtligt välkommen till den första träffen i vår nya serie 
Forum för samtal om ideell kultursektor. Forumet är en plattform för samtal och 
ökad kunskap om den ideella kultursektorn och om det ideella engagemangets 
betydelse. 
Välkommen att läsa mer och anmäla dig nedan.  
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Den ideella kultursektorns roll för 
samhällets utveckling  

 

21 oktober kl. 10.00-12.00 
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Den ideella kultursektorn har haft en undanskymd roll i det 
offentliga samtalet om civilsamhällets påverkan och betydelse för 
samhällsutveckling. Politiken och det offentliga behöver synliggöra 
den ideella kultursektorns insatser och värde, men hur gör man det 
på bästa sätt? 

Hur har rollerna förändrats och vilka möjligheter har ideell sektor idag att påverka 
framtida utveckling? Många menar att just den ideella kultursektorn haft en 
undanskymd roll i det offentliga samtal om civilsamhällets möjligheter och struktur och 
att politiken och det offentliga behöver synliggöra den ideella kultursektorns insatser 
och värde, men hur gör man det på bästa sätt? 

Samtalsdeltagare och -ämnen 
Tobias Harding, professor i kulturpolitik på universitetet i Sørøst-Norge. 
Civilsamhället hade länge en central roll i svenskt kulturliv och demokrati, men nu 
menar många att det har blivit både marginaliserat och försvagat. I en polariserad tid 
blir det både viktigare och svårare att stödja kulturlivet i civilsamhället.

Niclas Carlsson, ledamot i riksstyrelsen Kontaktnätet. Kontaktnätet är en 
riksorganisation för ideella kulturföreningar.
Den ideella kultursektorn och framför allt det ideellt organiserade kulturlivet är en viktig 
del inom kulturens ekosystem och skapar stora värden, men erkännandet uteblir ofta i 
kulturpolitiken. Det saknas kunskap om civilsamhället och frågan är hur det kan bli en 
tydlig och självklar del i de kulturpolitiska målen.

Anna Livion Ingvarsson, tillförordnad verksamhetschef Ideell kulturallians. Ideell 
kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorn. 
Samarbetsorganisationen företräder 20 nationella medlemsorganisationer. Anna Livion 
Ingvarsson deltar som expert i den statliga utredning som ska se över 
kultursamverkansmodellen i syfte att bidra till ökad tillgång till kultur i hela landet och 
breddat deltagande i kulturlivet. 

Vad innebär kultursamverkansmodellen för idéburen kultur i praktiken och hur 
synliggörs den viktiga roll som de idéburna organisationerna spelar i sina lokala 
sammanhang?

När? 
Den 21 oktober kl. 10.00 – 12.00

Var? 
Online, möteslänk skickar ut inför träffen. 

Anmäl dig här 

Detta är det första av tre samtal under hösten i serien Forum för samtal om ideell kultursektor. 
Kommande samtal ser du nedan. Via anmälningslänken ovan kan du välja att anmäla dig till alla tre 
samtalen samtidigt, eller delta i det som känns allra mest relevant för din verksamhet, ditt intresse 
eller uppdrag. 

Kommande samtal 
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Fredag 18 november kl. 10.00 - 12.00: Drivkrafter och motivation för ideellt 
engagemang
Läs mer och anmäl dig här. 

Fredag 9 december kl. 10.00 - 12.00: Konkreta metoder för kommuner - så främjar du 
ideella kulturarrangörer. 
Mer information kommer snart. 

Mer information om dessa samtal kommer på vår hemsida efter hand.
Om du har frågor om samtalsserien eller om du vill få uppdateringar mejlade till dig när 
mer information finns om samtalen så hör av dig till helen.liljedal@vgregion.se 

 

Läs mer...  

 

Om Forum för samtal om ideell kultursektor – tema arrangörer 

Forum för samtal om ideell kultursektor är en digital plattform för samtal och ökad 
kunskap om den ideella kultursektorn och om det ideella engagemangets betydelse. 
Hur de ideella insatserna skapar värde för en plats, ort, kommun och region och på 
vilka olika sätt den ideella kultursektorn kan stärkas. 

Forumet vänder sig till tjänstepersoner och andra som vill samtala kring och få mer 
kunskap om civilsamhällets drivkrafter och motivation samt vilka möjligheter ideella 
kulturarrangörer skapar i en kommun. 

Se gärna höstens forumsamtal som en möjlighet till kompetensutveckling inom 
området - anmäl dig till alla tre samtalen eller delta i det som känns allra mest relevant 
för din verksamhet, ditt intresse eller uppdrag. 

Samtalsforumen sker på Microsoft Teams och växlar mellan föredrag, 
paneldiskussioner, gruppdiskussioner och möjlighet för er deltagare att ställa frågor. 

Hjärtligt välkommen att delta!  

Läs mer...  

 

Kontakt 

Helén Liljedal
Konsulent arrangörsutveckling
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070 - 349 21 63
helen.liljedal@vgregion.se

Ernesto Romero Escobar
Konsulent arrangörsutveckling
070 - 082 40 57
ernesto.romero.escobar@vgregion.se

 

 

Förvaltningen för kulturutveckling är en del av Västra Götalandsregionen. Vi vill att alla invånare och besökare 
ska ha nära till kultur, natur och kulturarv. Genom närvaro och verksamhet i hela regionen når och angår vi 
många. Tillsammans med andra utvecklar, förmedlar och skapar vi kunskap och upplevelser. Med vår samlade 
kompetens verkar vi för ett hållbart samhälle och ett gott liv för alla i hela regionen. Läs mer på 
vgregion.se/kulturutveckling 

© 2022 Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen för kulturutveckling
Regionens hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

031 333 51 00

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  

92

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1ocmd3-00076V-5U&d=4%7Cmail%2F90%2F1664193000%2F1ocmd3-00076V-5U%7Cin11f%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C633192056121DAF3197E161416CDB26C&s=3kb7nELSea9F7hUbKvA9fipz7YQ&o=%2Fphtn%3A%2Fotsone-%2F.cmlk1gx1EQ9ee2H7YPf77N0To1ItDm0YaPFHgjzPtB1hkfKEzcJi3K6sagZqqV6z7-tjKrZgTtFpZ4P53O0LT596%2F_zAdP9fx1sRg7eMQvRYcqgWtuK_wvBp4viNK1U6cSM5ouahEq7COfjQanIwIVUFWELdKoVGAw3-iw5S03oqkiM3bz4NqpG0eFy5VKnb67pDM9FrsDoGxKkrfHFFNL6vboKHywUBXgv0A8kPJYoEayLR9NTr4%2Fmma1eygxjGn9YA3ePUZQe6%2FSaQ1V
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1ocmd3-00076V-5U&d=4%7Cmail%2F90%2F1664193000%2F1ocmd3-00076V-5U%7Cin11f%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C633192056121DAF3197E161416CDB26C&s=3kb7nELSea9F7hUbKvA9fipz7YQ&o=%2Fphtn%3A%2Fotsone-%2F.cmlk1gx1EQ9ee2H7YPf77N0To1ItDm0YaPFHgjzPtB1hkfKEzcJi3K6sagZqqV6z7-tjKrZgTtFpZ4P53O0LT596%2F_zAdP9fx1sRg7eMQvRYcqgWtuK_wvBp4viNK1U6cSM5ouahEq7COfjQanIwIVUFWELdKoVGAw3-iw5S03oqkiM3bz4NqpG0eFy5VKnb67pDM9FrsDoGxKkrfHFFNL6vboKHywUBXgv0A8kPJYoEayLR9NTr4%2Fmma1eygxjGn9YA3ePUZQe6%2FSaQ1V
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1ocmd3-00076V-5U&d=4%7Cmail%2F90%2F1664193000%2F1ocmd3-00076V-5U%7Cin11f%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C633192056121DAF3197E161416CDB26C&s=3kb7nELSea9F7hUbKvA9fipz7YQ&o=%2Fphtn%3A%2Fotsone-%2F.cmlk1gx1EQ9ee2H7YPf77N0To1ItDm0YaPFHgjzPtB1hkfKEzcJi3K6sagZqqV6z7-tjKrZgTtFpZ4P53O0LT596%2F_zAdP9fx1sRg7eMQvRYcqgWtuK_wvBp4viNK1U6cSM5ouahEq7COfjQanIwIVUFWELdKoVGAw3-iw5S03oqkiM3bz4NqpG0eFy5VKnb67pDM9FrsDoGxKkrfHFFNL6vboKHywUBXgv0A8kPJYoEayLR9NTr4%2Fmma1eygxjGn9YA3ePUZQe6%2FSaQ1V
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1ocmd3-00076V-5U&d=4%7Cmail%2F90%2F1664193000%2F1ocmd3-00076V-5U%7Cin11f%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C633192056121DAF3197E161416CDB26C&s=3kb7nELSea9F7hUbKvA9fipz7YQ&o=%2Fphtn%3A%2Fotsone-%2F.cmlk1gx1EQ9ee2H7YPf77N0To1ItDm0YaPFHgjzPtB1hkfKEzcJi3K6sagZqqV6z7-tjKrZgTtFpZ4P53O0LT596%2F_zAdP9fx1sRg7eMQvRYcqgWtuK_wvBp4viNK1U6cSM5ouahEq7COfjQanIwIVUFWELdKoVGAw3-iw5S03oqkiM3bz4NqpG0eFy5VKnb67pDM9FrsDoGxKkrfHFFNL6vboKHywUBXgv0A8kPJYoEayLR9NTr4%2Fmma1eygxjGn9YA3ePUZQe6%2FSaQ1V
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1ocmd3-00076V-5U&d=4%7Cmail%2F90%2F1664193000%2F1ocmd3-00076V-5U%7Cin11f%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C633192056121DAF3197E161416CDB26C&s=3kb7nELSea9F7hUbKvA9fipz7YQ&o=%2Fphtn%3A%2Fotsone-%2F.cmlk1gx1EQ9ee2H7YPf77N0To1ItDm0YaPFHgjzPtB1hkfKEzcJi3K6sagZqqV6z7-tjKrZgTtFpZ4P53O0LT596%2F_zAdP9fx1sRg7eMQvRYcqgWtuK_wvBp4viNK1U6cSM5ouahEq7COfjQanIwIVUFWELdKoVGAw3-iw5S03oqkiM3bz4NqpG0eFy5VKnb67pDM9FrsDoGxKkrfHFFNL6vboKHywUBXgv0A8kPJYoEayLR9NTr4%2Fmma1eygxjGn9YA3ePUZQe6%2FSaQ1V
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1ocmd3-00076V-5U&d=4%7Cmail%2F90%2F1664193000%2F1ocmd3-00076V-5U%7Cin11f%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C633192056121DAF3197E161416CDB26C&s=3kb7nELSea9F7hUbKvA9fipz7YQ&o=%2Fphtn%3A%2Fotsone-%2F.cmlk1gx1EQ9ee2H7YPf77N0To1ItDm0YaPFHgjzPtB1hkfKEzcJi3K6sagZqqV6z7-tjKrZgTtFpZ4P53O0LT596%2F_zAdP9fx1sRg7eMQvRYcqgWtuK_wvBp4viNK1U6cSM5ouahEq7COfjQanIwIVUFWELdKoVGAw3-iw5S03oqkiM3bz4NqpG0eFy5VKnb67pDM9FrsDoGxKkrfHFFNL6vboKHywUBXgv0A8kPJYoEayLR9NTr4%2Fmma1eygxjGn9YA3ePUZQe6%2FSaQ1V
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2NjQxOTMwMzA7dXVpZD02MzMxOTIwNTYxMjFEQUYzMTk3RTE2MTQxNkNEQjI2Qzt0b2tlbj0zNzQ1NjM0Y2QyODdlY2Q2OTQ2MzlmZjlhMmQwZmQwMmE1NTg2ZGQ3Ow%3D%3D


RF-SISU Västra Götaland bjuder in 

till kommunträff i Skaraborg i höst 

igen och vi önskar att Du bokar in 

denna dag i din kalender.

Inbjudan med utförligt program och 

anmälan skickas ut i månadsskiftet 

augusti/september.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som verkar i Skaraborgs 

15 kommuner som politiker, tjänsteperson/chef 

inom Kultur och Fritid, Folkhälsa och

Samhällsbyggnad.

Tisdag 25 oktober kl 09.00-15.00

Plats: Vara Konserthus

Dagen kommer innehålla många

spännande inslag som: 

Trender för framtidens idrott – hur

påverkar det vårt arbete för idrotten?

Gruppdiskussioner

Erfarenhetsutbyte

Praktiskt visa på vad vi gör ute hos våra

idrottsföreningarKontakt RF-SISU Västra Götaland

Anna Olofsson   anna.olofsson@rfsisu.se

Lena Fredén   lena.freden@rfsisu.se

Margareta Persson   margareta.persson@rfsisu.se

Kommunträff Skaraborg
Hur fortsätter vi tillsammans att skapa

de bästa framtida förutsättningarna för idrotten?

- Du är viktig denna dag med dina tankar -
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Tue, 27 Sep 2022 15:05:35 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Påminnelse! Inbjudan till konferens – utbildningsdagar!

 
 

Från: info@utvarderingsringen.se <info@utvarderingsringen.se> 
Skickat: den 27 september 2022 13:07
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Påminnelse! Inbjudan till konferens – utbildningsdagar! 
 

Hej! 
  
Här är en påminnelse till dig som inte redan är anmäld till någon av våra 
konferenser 2022/2023. Läs mer i respektive program: 
  
9 november: Föreningsstöd 
Mer information: Inbjudan/Program           Länk till anmälan 
  
10 november: Ungdomar, tema: Trygghet 
Mer information: Inbjudan/Program           Länk till anmälan 
  
Nytt datum! 22 mars: Social Hållbarhet, tema: Definition och utmaningar 
Mer information: Inbjudan/Program           Länk till anmälan 
  
Kom ihåg att du som är med i Utvärderingsringens nätverk, enskilt eller i en 
grupp, erhåller särskild rabatt på konferensavgiften! 
  
Är du tjänsteperson och önskar gå med i Utvärderingsringens nätverk: 
Bli medlem här 
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Plats: Garnisonen konferens, Karlavägen 100 i Stockholm
Ange vid anmälan om du istället önskar delta digitalt via Zoom. 
  
Deltagaravgift:  
Medlem i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr exkl moms 
Medlem i Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening: 3 700 kr exkl moms 
Icke medlem:  4 100 kr exkl moms 
  
Är det något du undrar över?  
Hör då av dig till Gabriella Lindqvist på gabriella@utvarderingsringen.se 
  
  
Välkommen!
Utvärderingsringen 

Utvärderingsringen arbetar sedan många år med utrednings- och utvecklingsfrågor. Vi står för att 
arbeta med kvalitet och professionalitet i våra utredningar som erbjuds i både offentlig såväl 

privat sektor. 
Utvärderingsringens nätverk är tillgängligt för tjänstepersoner i offentlig sektor, som gör det 

möjligt för deltagare att ta del av varandras erfarenheter. 

info@utvarderingsringen.se
utvarderingsringen.se 

Avregistrering av mailutskick: kontakta oss på info@utvarderingsringen.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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BOKA IN 24-25 NOVEMBER 

Agenda för integration 2022 
Integrationsarbetet - många aktörers ansvar och engagemang, viktigt på riktigt! 

 

Arbetar du med eller är engagerad i frågor om nyanländas mottagande, 

bosättning och etablering och integrationen i samhället? Välkommen på årets 

upplaga av SKR:s konferens Agenda för integration! 

I år har stort fokus varit på mottagandet från Ukraina, ett nytt boendeuppdrag för kommunerna och 

parallellt fortsätter det ordinarie mottagandet av nyanlända. Det viktiga arbetet som utförs av 

kommuner och många andra aktörer är grunden för en bra etablering i samhället och på 

arbetsmarknaden. Fortsatt gemensam kraftsamling behövs för att främja integration och motverka 

ökad segregation. Hur håller vi i allt bra arbete och engagemang och hur fortsätter vi utveckla det 

viktiga integrationsarbetet. I årets program belyser vi goda exempel, nyheter, aktuell fakta och 

analys.  

Bland de medverkande möter du representanter från kommuner och regioner, myndigheter, 

civilsamhället och näringslivet, politiker och forskare. Programmet presenteras i slutet på september. 

Datum och plats: 24-25 november 2022, lunch till lunch. Konferensen är digital 

Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som jobbar med nyanländas etablering, mottagande  

och bosättning och integration i samhället. Du kan till exempel ha politiska uppdrag eller vara  

tjänsteperson inom en kommun, region, myndighet, organisation eller hos en privat aktör. 

Anmälan: Öppnas i slutet av september. SKR:s kalendarium uppdateras löpande med information 

om program och medverkande. 

Kontakt: Lotta Dahlerus (lotta.dahlerus@skr.se)  
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Mon, 12 Sep 2022 16:51:49 +0200
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Besöksnäring på agendan 30 november 2022

 
 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 12 september 2022 16:50
Ämne: Besöksnäring på agendan 30 november 2022  
 

Besöksnäring på agendan - för sjunde året i rad! 
Tema: Turismens och besöksnäringens roll för platsutveckling 

 
VÄLKOMMEN till mötesplatsen där vi lyfter samhällets roll för att utveckla besöksnäringen! Temat 
för året är platsutveckling, där vi i vid mening pratar om hur vi kan skapa attraktiva platser såväl för 
boende på orten som för att attrahera besökare, företagsetableringar och nya invånare. 
 
Hur kan vi främja en mer aktiv samverkan mellan olika aktörer och intressen vad gäller 
målsättningar, resursfördelning, markanvändning, infrastruktur och tjänsteutbud? 
Hur ser det offentligas roll ut när det handlar om att främja platsers utveckling och attraktivitet? 
Vilken roll spelar besöksnäringen och vad kan vi lära av den? 
 
Vi avslutar dagen med utdelningen av 2022-års Stora turismpris och Årets ciceron. 
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 Datum: Onsdagen den 30 november, 2022 

Plats: Vasateatern, Stockholm 

Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller är verksam inom t ex 
kommun- eller regionledning, myndighet, samhällsplanering, miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, 
näringsliv, turism eller infrastruktur. 

Kostnad: 2100 kr exkl. moms 

Programmet publiceras inom kort. Säkra din plats redan nu! 

Anmälan: Besöksnäring på agendan  

Konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Tillväxtverket 
och det regionala nätverket för turism och besöksnäring. 

 
 

                               
 

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:                                 Framtid Västra Götaland 
Sent:                                  Thu, 29 Sep 2022 07:52:32 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Välkommen att anmäla dig - Framtid Västra Götaland 1 december 2022

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

Framtid Västra Götaland –  Klimatomställning för 
hållbar konkurrenskraft, 1 december 2022
 

Västra Götalandsregionen bjuder in till en fysisk heldagskonferens med regionala 
utvecklingsfrågor i fokus.Västra Götaland har ett bra utgångsläge men vi står inför stora 
utmaningar, inte minst att begränsa den globala uppvärmningen. Detta innebär att stora 
samhällssystem behöver ställas om och förändras i grunden. Det regionala 
utvecklingsarbetet och det starka samarbetet mellan aktörer som kännetecknar Västra 
Götaland, är en styrka för att åstadkomma denna omställning.

Vi kan, genom att gå före i klimatomställningen, stärka näringslivets konkurrenskraft, 
värna om människors välmående och behålla en god välfärd. På Framtid Västra Götaland 
samlas vi för inspiration och fortsatt dialog om hur vi ställer om tillsammans. Förmiddagen 
äger rum i plenum och efter lunch väljer du ett seminarium för fördjupning och samtal.Vi 
avslutar gemensamt med föreläsningar och information om nästa steg.

På konferensens webbsida kommer vi uppdatera programmet kontinuerligt men redan nu 
kan du läsa mer om de valbara seminarerna. Det finns 400 platser till konferensen, anmäl 
dig redan nu för att säkra din plats 

Varmt välkommen till Framtid Västra Götaland!
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/Västra Götalandsregionen

Anmälan och information 
 

Datum: 1 december 2022, kl.9.30-16.00 (kaffe från kl 9.00)
Plats: Svenska Mässan, Göteborg - Förmiddagen livesänds. 
Anmälan: www.vgregion.se/framtidvastragotaland  

Inbjudan vänder sig till: näringslivet och dess organisationer, länets 49 kommuner och fyra 
kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen 
samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter.

För frågor om evenemanget: Kontakta Eva-Lena Ekman,
eva-lena.ekman@vgregion.se

   

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

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 78 Information 
KFN 2022/3 

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

handlingarna. 

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

Fritidsenheten 

 Enhetschefen för fritid har deltagit på möte med kommunens ekonomiavdelning samt 
Tidaholms Tennisklubb med anledning av återrapportering för den kommunala borgen 
som Tidaholms Tennisklubb har beviljats.  

Kultur- och biblioteksenheten 

 Miljön kring den öppna ungdomsverksamheten har sedan terminsstart och skifte av 
årskullar i målgruppen upplevts som stökig och otrygg. 

 De ungdomsassistenter som projektanställdes under 2021 har slutat och rekrytering pågår 
av nya ungdomsassistenter som ska stötta och knyta kontakt med ungdomar utomhus på 
kvällar och helger. 

 Kulturhelg Tidaholm blev en lyckad tillställning med många besökare och nöjda utställare. 

Förvaltningen 

 Förvaltningen har fått in många svar på den enkät som skickades ut till de föreningar som 
har egna anläggningar och byggnader med anledning av förväntade höjda elpriser. 

 Kommunrevisionen har besökt Besöksenheten och den öppna ungdomsverksamheten för 
att se resultat av ombyggnationer.  

Nämndens deltagande i styrelser 

 Ordföranden, vice ordföranden och enhetschefen för Fritid närvarade när Västergötlands 
Ridsportförbund gjorde inspektion hos Tidaholmsbygdens Hästklubb. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-09-20. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/3 

2022-09-20 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Tjänsteskrivelse - Information 
Förslag till beslut 

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
Den här rubriken använder du om du känner att det finns ett behov av att sammanfatta de 
slutsatser du har kommit fram till separat. Om så inte är fallet ska du radera rubriken. 

Beslutsunderlag 
 - 
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