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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/135 

§ 117 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
verksamhetsplan och detaljbudget för år 2021. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna förslag till investeringsbehov för år 2022-2032. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra 
till förvaltningen att påbörja utredningsuppdraget angående driftsformer 
för ishall. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till verksamhetsplan 
och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2021. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
verksamhetsplan och detaljbudget för år 2021. 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna 
förslag till investeringsbehov för år 2022-2032. 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att uppdra till 
förvaltningen att påbörja utredningsuppdraget angående driftsformer 
för ishall. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och 

fritidsnämnden för år 2021”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 
2020-12-07. 

 Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 
2021. 

 Nyckeltal KFN 2021. 
 Analys 10-åriga investeringsbehov - 2022-2032. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-07 
 
Ärendenummer 
2020/135 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- 
och fritidsnämnden för år 2021 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till verksamhetsplan 
och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 

2021. 
 Nyckeltal KFN 2021. 
 Analys 10-åriga investeringsbehov - 2022-2032. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och 
detaljbudget för år 2021. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
investeringsbehov för år 2022-2032. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
påbörja utredningsuppdraget angående driftsformer för ishall. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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1 Inledning 

Kommunfullmäktige beslutar före decembers utgång om de strategiska mål som ska utgöra 
utgångspunkt för nämndernas arbete med verksamhetsmål. Verksamhetsmålen utgör grund 
för enheternas planering av verksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutar också om hur målen ska mätas och när. Genom att följa 
målvärdets utveckling får man en uppfattning om i vilken riktning verksamheten utvecklas. 

På detta sätt byggs en målkedja upp i en struktur utifrån kommunfullmäktiges ställning som 
högsta beslutande organ för den kommunala verksamheten. 

Nämnderna ska i sina verksamhetsplaner formulera egna nämndmål, med utgångspunkt i de 
kommunövergripande målen. 

1.1 Målnivåer – nedbrytning av mål 
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2 Verksamhetsområde, ansvar och organisation 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter  

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-, 
kultur-, fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och 
utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella 
krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. 

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

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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:  

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

• Idrottshallar och -anläggningar 

• Inomhusbad 

• Vandringsleder 

• Fiskevårdsfrågor 

• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar 

• Ungdomscafé 

• Besluta om stipendier inom nämndens verksamhetsområde 

• Folkbibliotek 

• Teaterbiografen 

• Museum 

• Barnens hus-verksamheten 

• Främjande av besöksnäringen 

• Konsthall och övrig verksamhet på Turbinhusön samt Bruksvilleparken 

• Allmänkultur 

• Kommunens konstsamling 

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

• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen 

• Stödjande av lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet 

• Leda och ha samordningsansvar för kommunens folkhälsoarbete 

• Budget- och skuldrådgivning 

• Registreringslotterier 

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation 

Kultur- och fritidsförvaltningen består av tre enheter, kultur, fritid och besöksverksamhet:  
Kulturenheten inbegriper allmänkultur, kulturlokaler, bibliotek och öppen 
ungdomsverksamhet. Fritidsenheten innefattar friluftsliv, föreningsliv, idrottsanläggningar och 
badhus. Besöksenheten består av de verksamheter som riktar sig mot besökare till 
kommunen turistbyrå, museum och Barnens hus. Dessa enheter bistår nämnden med 
utredning, planering och genomförande av verksamheten. Verksamheten bedrivs av 
kommunen anställd personal. Folkhälsoenheten består av en folkhälsostrateg, som är 
anställd av Västra Götalandsregionen. 

Alla enhetschefer, verksamhetsledare och arbetsledare samt strategiska funktioner ingår i 
förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av förvaltningschefen. 
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3 Vision och målområden 

 

Tidaholms kommun ska vara trygg, säker och trivsam att bo, vistas och verka i. Omtanke för 
våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår gemensamma framtid är 
vår ledstjärna i vardagen. 

Vi vill ge samma möjligheter för alla invånare och tror att samverkan mellan samhällets 
aktörer är vägen till framgång. Nyfikenhet, gemensamt ansvar och samarbete mellan 
kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer, föreningar och lokala företag 
ger förutsättningar för handlingskraft och utveckling för individer såväl som för företag. 

3.1 Attraktiv kommun 

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

Arbetet för att skapa en attraktiv kommun omfattar en rad områden: utveckling av 
besöksnäringen, hållbarhet, trygghet, intressanta mötesplatser, tillgång på bra och varierat 
boende, en bra skola och omsorg, ett rikt kultur och fritidsliv och goda förutsättningar för 
näringslivet.  
 
Målet att skapa en god livsmiljö för Tidaholms invånare och besökare innebär att skapa ett 
långsiktigt och hållbart samhälle. Det vill säga här erbjuds goda livsvillkor och 
levnadsförhållanden vilket skapar förutsättningar för ett tryggt, socialt hållbart samhälle med 
god livskvalitet för alla. Ett attraktivt Tidaholm där alla lever ett gott liv och känner tillit samt 
förtroende till varandra. En av Tidaholms kommuns viktigaste utmaningar är den 
demografiska utvecklingen. Det är viktigt att medborgarna trivs och vill bo kvar i Tidaholm. 
Det är även viktigt att skapa en attraktiv kommun som människor vill flytta till. För att skapa 
ett hållbart samhälle krävs att varje barn, ungdom och vuxen kan lära och utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar. Det behövs utbildning som inspirerar till ett livslångt lärande, 
skapar förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och som minskar utanförskap. 
Tryggheten är centralt för människors välbefinnande och livskvalitet. 
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Kommunen ska bidra till att skapa ett levande centrum med mötesplatser för kommunens 
invånare och besökare. Kommunen vill värna om Tidaholms kulturarv och historia samt 
verka för en ökad turistnäring. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa vilket innebär att 
så många som möjligt ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Kommunen ska också arbeta 
för jämlik hälsa mellan grupper i samhället. Kommunen ser mångfald som en styrka och ska 
tillvarata den resurs som människor med olika etniska och kulturella bakgrunder utgör. 
Genom strategisk planering samt förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer och 
medborgare ska kommunen bidra till ökad trygghet. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar 

för det goda livet. 

Strategi 

- Vidareutveckla kommunens identitet och stadskärna samt stärka den lokala stoltheten, 
attraktionskraften och Tidaholms platsvarumärke. 
- Forma variationsrika och tillgängliga mötesplatser där alla människor kan må bra, känna 
trygghet, uppleva, leka, lära och växa. 
- Arbeta för en god och jämlik folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, 
både fysiskt och psykiskt.  
- Skapa förutsättningar för infrastruktur; fibernätsutbyggnad på landsbygden, större andel 
persontransporter till fots, med cykel och kollektivtrafik. 
- Bevara kulturmiljön och landskapsbilden på lång sikt samt tillgängliggöra stråken längs med 
Tidan. 
- Verka för ett aktivt och starkt idrotts-, kultur- och friluftsliv samt skapa unika och 
gemensamma erbjudanden för medborgare och besökare. 
- Öka tillgång till ett varierat boende som passar alla bland annat genom att initiera nya 
planområden så att byggnation underlättas. 
- Skapa förutsättningar och lyfta betydelsen för det livslånga lärandet och utbilda elever för 
framtida behov. 
- Arbeta med entreprenöriellt lärande, fördjupa samverka mellan förvaltningarna och med 
andra kommuner, högskolor samt andra organisationer i Sverige och internationellt. 

Processägare 

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Tidaholms medborgare upplever att 
Tidaholm har bra fritidsmöjligheter och 
kulturutbud. 

Saga-biografen 
antal 
aktiviteter/bokning
ar 

209 206  200 200 200 

Strategi 
Kultur- och fritidsnämnden ska genom 
samverkan med andra aktörer verka för 
goda livsmiljöer, det livslånga lärandet 
och ett rikt kultur- och fritidsliv. För att 
höja andelen medborgare som upplever 

Utlån per invånare 5,6 5,9 2,7 6 6 6 

Utlån av 
barnlitteratur 

12,8 12,2 6,4 13 13,5 13,5 

Museivisningar för 
vuxna 

52 16 1 20 20 20 
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Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

att Tidaholm har bra fritidsmöjligheter 
och kulturutbud ska möjligheterna till att 
kunna utöva fritidsintressen utvecklas 
och tillgången till idrottsevenemang och 
kulturevenemang förbättras. 
Tidaholms kommun har ett rikt 
föreningsliv, som erbjuder ett stort 
utbud av fritidsaktiviteter. Kultur- och 
fritidsnämnden ska stödja föreningslivet 
med bokning av idrottsanläggningar 
och fördela anläggningsbidrag samt 
tillhandahålla ett öppet och tillgängligt 
badhus, idrottshallar och ishall.  
Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla 
kulturutbudet och stimulera till kulturellt 
deltagande genom samverkan med 
andra aktörer och bidrag till 
kulturföreningar och dess verksamheter 
runt om i kommunen samt erbjuda ett 
brett kulturutbud med bibliotek, 
museum, Barnens hus och 
kulturarrangemang.  
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för 
att främja en god fysisk, psykisk och 
social hälsa på lika villkor och 
förebygga ohälsa hos barn och vuxna, 
genom att bland annat sprida 
information om barns rättigheter. 
Inspirera och motivera till mer 
motionsidrott och tävlingsinriktade 
idrotter för att bredda målgruppen i 
samverkan med Folkhälsorådet. 
Erbjuda ett rikt friluftsliv genom 
underhållna vandringsleder. Sprida 
kunskap och kännedom om 
kommunens budget- och 
skuldrådgivning för att minska antalet 
ärenden hos kronofogden. 
Agenda 2030 Mål 3 är att säkerställa att 
alla kan leva ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors välbefinnande i alla 
åldrar och mål 5 är att uppnå 
jämställdhet, och alla kvinnors och 
flickors egenmakt. 

Musevisningar för 
barn 

30 34 0 30 30 30 

Simskoledeltagare 
(antal) 

174  0 200 200 200 

Barnens husbesök 7 016 7 117 3 197 8 00
0 

9 00
0 

10 0
00 

Tidaholmssökning
ar i Mellansjös 
bibliotekskatalog 

 50 31
2 

25 99
7 

30 0
00 

35 0
00 

35 0
00 

Badhusbesök 47 25
2 

42 99
4 

 50 0
00 

55 0
00 

55 0
00 

Biblioteksbesök 74 04
8 

72 51
8 

32 22
3 

75 0
00 

75 0
00 

75 0
00 

Museibesök 6 646 4 800 348 7 00
0 

7 00
0 

7 00
0 

Turistbyrå, antal e-
besök 

38 53
7 

54 31
0 

49 48
1 

40 0
00 

40 0
00 

45 0
00 

Turistbyråbesök 13 73
6 

8 754 1 599 13 5
00 

13 5
00 

13 0
00 

Ungdomsverksam
hetsbesök 

15 00
0 

11 60
0 

5 000 15 0
00 

15 0
00 

15 0
00 

Beläggningsgrad 
Gamla Köpstad 

70 % 73 %  80 
% 

82 
% 

82 
% 

Bibliotek, kulturliv 
och mötesplatser 

   65 - 66 

Idrott, motion och 
friluftsliv 

   63 - 64 

Enkät om det 
offentliga rummet 

   -  - 

Antal som går på 
vandringsleder 
(uppskattning) 

96 72
5 

111 1
80 

 75 0
00 

76 0
00 

76 0
00 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar 

37   38 38 38 

Förändring av 
verksamhetsbidrag 

-
4,6 % 

-
1,2 % 

4,2 % 0 % 0 % 0 % 

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

Badhusets 
öppettimmar 

2 239 1 849 1 007 1 90
0 

1 90
0 

1 90
0 

Strategi 
Alla nämndens verksamheter ska 
upplevas som trygga och ska arbeta för 
att öka tillgängligheten och generösa 
öppettider med särskilt fokus på barn 
och unga.  
Nämndens mötesplatser ska utvecklas 
för att möta nya behov och bli mer 
inkluderande med personal med rätt 
kompetens och i samverkan med övriga 
förvaltningar. 
Den öppna ungdomsverksamheten ska 
vara en samlingspunkt för ungdomar 
med meningsfulla fritidsaktiviteter 

Badhusets 
öppettimmar 
kvällar och helger 

530 504,5 257 550 550 550 

Bibliotekets 
öppettimmar 

1 866 1 739 987 1 60
0 

1 60
0 

1 60
0 

Bibliotekets 
öppettimmar 
kvällar och helger 

379 278 199 300 300 300 

Ungdomsverksam
hetens 
öppettimmar 

1 860 1 643 780 1 70
0 

1 70
0 

1 70
0 

Ungdomsverksam 1 030 852 443 800 800 800 
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Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

genom delaktighet med ungdomarna 
efter deras behov. 

hetens 
öppettimmar 
kvällar och helger 

Vulcanöns 
besökscenter 
öppettimmar 

1 631 1 524 1 014 1 60
0 

1 60
0 

1 60
0 

Vulcanöns 
besökscenter 
öppettimmar 
kvällar och helger 

318 245 137 200 200 200 

3.2 Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög kvalitet 
och effektivitet. 

Tidaholms kommun och dess verksamheter är till för invånare, besökare och näringsliv i 
kommunen och ska leverera service och tjänster av hög kvalitet. Utveckling av den lokala 
demokratin är en huvuduppgift för kommunen och medborgare i kommunen ska erbjudas 
olika former av deltagande. Möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga 
faktorer för människors hälsa. Tidaholm ska vara ett samhälle där alla kan delta. 

Alla medborgare ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. 
Kommunens verksamheter ska utgå ifrån medborgarnas behov och idéer. Medborgarna ska 
involveras i beslutsfattandet på ett tidigt stadium. Kommunen ska aktivt arbeta med att skapa 
delaktighet hos medborgare bland annat genom medborgardialoger och råd. 

Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av 

delaktighet, hög kvalitet och effektivitet. 

Strategi 

- Aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet till påverkan och inflytande för 
medborgarna utifrån olika intressentgrupper. 
- Bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och förmedla hur olika samhällsfrågor 
hänger samman. 
- Utveckla medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. 
- Tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och rättssäker 
ärendehantering som upplevs som trygg och professionell. 
- Skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla verksamheterna genom samverkan, 
innovation och ständiga förbättringar samt stöd av digitalisering utifrån medborgarnas behov. 
- Verka för att samtliga medborgare och besökare upplever att de blir väl bemötta av 
kommunens medarbetare. 

Processägare 

Kommunstyrelse (KS) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 
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Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Kultur- och fritidsnämnden ska 
genomföra medborgardialoger i viktiga 
frågor 

Andel synpunkter 
som besvarats 
inom 10 dagar 

90 % 94 % 100 
% 

99 
% 

99 
% 

99 
% 

Strategi 
Verksamheterna ska jobba med att 
bjuda in till olika former av 
samrådsgrupper för att tillsammans 
utveckla verksamheten och öka 
inflytandet. Särskilt fokus ska vara på 
att göra barn och unga delaktiga i 
verksamheten.  
Alla verksamheter ska jobba med 
bemötande/värdskap för att öka 
kundnöjdhet och alla verksamheter ska 
vara tillgängliga! 
Enligt antagen riktlinje för 
synpunktshantering är förvaltningen 
ansvarig för att synpunkter datumsätts, 
registreras och hanteras enligt gällande 
rutin. 

Antal  barn som 
fått tycka till 

135 161  140 145 150 

Antal genomförda 
medborgardialoger 

3 2  3 3 3 

Andelen beslut 
med 
barnrättsbedömnin
g 

76 % 65 %  90 
% 

90 
% 

95 
% 

Tillgänglighetsanp
assade lokaler 

80 % 80 %   
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

3.3 Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

För Tidaholms kommun är det viktigt att vara en livskraftig, energineutral och attraktiv 
kommun som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. 
 
Kommunen har det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har viktiga 
uppgifter i arbetet för att uppnå miljömålen och en hållbar utveckling. Med sitt ansvar för lokal 
utveckling och en god livsmiljö har kommunen stora möjligheter att påverka utvecklingen, 
inte minst genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö. Kommunen är genom 
sina olika roller, såväl i expert- och myndighetsrollen som i den politiska rollen, plattformen 
och motorn i detta arbete. 

Kommunen ska arbeta med Agenda 2030, Sveriges klimatmål, Västra Götalandsregionens 
Klimat 2030-mål genom sin myndighetsutövning, genom att möjliggöra för andra att agera 
hållbart, genom sin roll som verksamhetsutövare och som kunskapsspridare och föredöme. 
Miljö- och klimatarbete ska inkluderas i all verksamhet för att bidra till minskad 
miljöbelastning och till förbättrad hantering av klimatförändringar. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart 

samhälle. 

Strategi 

- Underlätta för tidaholmarna och förenkla för näringslivet att leva klimatsmart. 
- Använda energi effektivt och klokt, samt främja användande av förnybar och återvunnen 
energi. 
- Arbeta i riktning mot Sveriges klimatmål för att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
2045 samt Västra Götalands regionens klimatmål för att vara en fossiloberoende region 
2030. 
- Minska användningen av kemikalier som kan leda till ohälsa eller skada. 
- Öka andelen svensk och närodlad mat som serveras inom kommunens verksamheter. 
- Beakta effekter på ett miljömässigt hållbart samhälle vid beslutsfattande och upphandling. 
- Planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald 
främjas i både stad och på landsbygd. 
- Sträva efter grön finansiering och hållbara placeringsalternativ  
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- Se till att det finns god tillgång och bra kvalitet på vatten oavsett om dess ursprung är ett 
grundvatten eller ytvatten. 

Processägare 

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 
Jävsnämnd (JN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska 
vara miljödiplomerad enligt Svensk 
Miljöbas 

Uppfyller kraven 
för 
miljödiplomering 

0 5   
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

Strategi 
Miljödiplomering är ett 
miljöledningssystem för att bygga upp 
det systematiska miljöarbetet med 
regelbundna revisioner. Hela 
förvaltningen ska vara miljödiplomerad. 
Kultur- och fritidsnämnden har flera 
olika typer av verksamheter i Tidaholms 
kommun samt även i Varbergs 
kommun. Att ha ett hållbart 
förhållningssätt, alltid ta miljöhänsyn 
och följa miljölagstiftningen är en 
självklarhet och ska vara en central del 
i alla verksamheter. Nämnden vill även 
arbeta för att uppmuntra föreningslivet 
till att samverka för ökad hållbarhet. 
Gemensamma åtgärder för att 
förebygga och minska förvaltningens 
miljöpåverkan är: 
- Återbruk i form av utlåning och 
bortskänkning av böcker samt 
återanvändning av textilier, möbler, 
skyltar, material, pynt med mera 
- Informera allmänheten om nämndens 
miljöarbete 
- Minimera användningen av plast och 
engångsmaterial 
- Uppmuntra personal att följa 
kommunens resepolicy och erbjuda 
elcykel 
- Uppmuntra personal att gå, cykla eller 
åka kollektivt till och från arbetet 
- Göra samlade inköp för att minska 
mängden transporter och emballage 
samt minimera antalet 
beställningstillfällen 
- Öka mängden lokalproducerade 
livsmedel 
- Enhetlig avfallssortering i hela 
förvaltningen både internt och externt 
för allmänheten samt minimera 
matavfall och svinn 
- All personal ska vara miljöutbildad och 
bli miljömedvetna 
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Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

- Miljöpolicyn ska kommuniceras på 
hemsidan 

3.4 Ett levande näringsliv 

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

Tillväxt och en arbetsmarknad i balans är viktiga faktorer för Tidaholms kommun. Med ett 
gott företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. 
Företagsamheten hos invånarna är en viktig tillväxtfråga då människor som är engagerade 
och aktiva bidrar till att utveckla såväl företag som samhället i stort. Kommunen blir en mer 
dynamisk och attraktiv plats att bo på om det finns gott om arbetstillfällen, ett varierat och 
levande näringsliv och ett starkt civilsamhälle både på landsbygden och i staden. 

Näringslivsarbetet ska präglas av ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och 
civilsamhälle. Kommunen skall leverera god service med hög kvalitet och ha ett gott 
bemötande. Näringslivet behöver arbetskraft med rätt kompetens. Skolan har ett särskilt 
ansvar för att samverka med näringslivet och utbilda elever för framtidens behov. Tidaholms 
kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat genom öppen dialog och snabb 
ärendehantering vid myndighetsutövning. Kommunen ska också bereda attraktiv 
industrimark, verka för nyetableringar samt skapa mötesplatser. Viktiga uppdrag är att 
identifiera den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag samt att aktivt 
arbeta med marknadsföring och stödja fiberutbyggnad. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för 

näringslivet och civilsamhället. 

Strategi 

- Arbeta för ett gott företagsklimat genom dialog, snabb, rättssäker och effektiv 
ärendehantering.  
- Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler.  
- Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar.  
- Implementera och arbeta för den lokala attraktionskraften och stärka varumärket.  
- Fortsätta att stimulera besöksnäringen genom digitala forum. 
- Genom internationella samarbeten ska nya kunskaper och kontakter bidra till positiv 
utveckling så som tillväxt för kommunen samt stärka sysselsättning för medborgarna. 
- Underlätta för företagare och organisationer att nyetablera eller utveckla sina verksamheter. 

Processägare 

Kommunstyrelse (KS) 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Utveckla besöksnäringen genom att 
stötta idrottsevenemang, 
kulturevenemang och friluftsliv på 

Antal besökare på 
Konstnatten 

18 88
3 

16 86
9 

 17 5
00 

20 0
00 

20 0
00 
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Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Hökensås 

Strategi 
Ett starkt civilsamhälle kan vara en 
förutsättning för näringslivet. Tidaholms 
kommun har ett rikt föreningsliv, som 
erbjuder ett rikt utbud av 
fritidsaktiviteter. Viktiga återkommande 
idrottsarrangemang är Giff-cupen och 
U6 Cycle tour. Nämnden ska stötta 
kulturella och kreativa näringar bland 
annat genom att genomföra 
Konstnatten samt utveckla 
Turbinhusön, som en levande 
sommaroas i centrala Tidaholm.  
Turistbyråns uppdrag är att sprida 
information om aktiviteter, sevärdheter, 
evenemang, boende med mera i 
Tidaholms kommun. Turistbyrån ska 
vara en auktoriserad grön-vit turistbyrå 
enligt Visitas krav och underhålla 
skyltar för stadsvandring. Turistbyrån 
ska stötta besöksnäringsföretagen i 
deras arbete. Turistbyrån i samverkan 
med Skaraborgs kommuner och 
Turistrådet Västsverige ska jobba med 
strategiska besöksfrågor och 
besöksnäring, samt i samverkan med 
Hjo, Habo och Mullsjö utveckla 
Hökensås-området som besöksmål. 

Antal besök på 
Turbinhusön 

31 21
4 

39 16
7 

 32 0
00 

33 0
00 

33 0
00 

Antal besökare och 
sålda fiskekort 

325 0
00 

325 0
00 

 325 
000 

330 
000 

330 
000 

Antal besökare till 
idrottsarrangeman
g, U6 & Giff-cupen 

17 70
0 

15 60
0 

0 16 0
00 

17 0
00 

17 0
00 

Antal evenemang 
marknadsförda via 
www.vastsverige.c
om/tidaholm 

779 867 420 800 800 800 

Antal besökare på 
Outdoor Hökensås 
hemsida 

  1 816 20 0
00 

30 0
00 

35 0
00 

3.5 Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

Tidaholms kommun är en attraktiv arbetsplats, där alla medarbetare ska känna tillit, 
delaktighet och uppskattning och där allas kompetenser tas tillvara. Medarbetare trivs, 
utvecklas och är stolta över att ge god service till medborgare och andra aktörer. 

Tidaholms kommun ser vikten av ledarskapets betydelse för arbetet med att främja en god 
kultur och arbetsplats. Det handlar bland annat om att arbeta för att bygga förtroende mellan 
ledning och medarbetare, prioritera frågor om en god kultur utifrån det egna uppdraget. 
Kommunen som arbetsplats ska uppmuntra innovation och nytänkande och det ska finnas 
goda förutsättningar för idéer att bli verklighet. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats 

Strategi 

- Ha ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och ledarskap samt främja jämlikhet baserat på exempelvis kön.  
- Skapa förutsättningar för medarbetaren genom att verkställa heltid som norm. 
- Lyfta betydelsen av det tillitsbaserade ledarskapet inom organisationen 
- Öka inflytande och delaktighet för medarbetaren samt utöka handlingsutrymmet i mötet 
mellan medarbetare och medborgare. 

Processägare 

Kommunstyrelse (KS) 
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Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Främja delaktighet och ett gott 
arbetsklimat 

Medarbetarenkäte
n (motivation) 

- 4,36 - 4,3 - 4,4 

Strategi 
I alla nämndens verksamheter ska 
informationsspridningen förbättras för 
att öka känslan av delaktighet.  
Förvaltningen behöver satsa på team-
building och värdegrundsarbete för att 
stärka känslan av gemenskap och 
meningsfullhet i arbetet.  
Fokusera på alla medarbetares 
individuella utveckling och möjlighet till 
kompetensutveckling. 
Enligt medarbetarenkäten upplever 
några medarbetare dålig fysisk miljö & 
stress. Därför är det prioriterat att 
genomföra de åtgärder, som 
framkommer vid skyddsronder. 

Sjukfrånvarostatisti
k 

6,2 % 4,2 % 4,6 % 4,5 
% 

4,5 
% 

4,5 
% 

Psykosocial 
skyddsrond 

 
Nej 

    
Ja 

 

Andelen 
tillsvidareanställda 
som arbetar heltid 

 84 % 88 % 88 
% 

89 
% 

89 
% 

3.6 God ekonomisk hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

God ekonomisk hushållning innebär en balans mellan välfärd för dagens befolkning och 
kommande generationer. För en god ekonomisk hushållning och positiv samhällsutveckling 
behövs samverkan mellan kommun och medborgare, frivilliga organisationer, företag, andra 
kommuner och övriga aktörer i samhället. Framtida kostnader i den kommunala 
verksamheten ska minskas genom tidigt agerande för effektiviseringar. 

I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk. Det gör att vi 
kan möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar, extraordinära 
situationer i omvärlden och skapar förutsättningar för goda livsvillkor för framtida 
medborgare. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning 

Strategi 

- Generera överskott för att klara framtida investeringar i verksamheter samt kontinuerligt 
effektivisera lokalnyttjandet och aktivt avyttra fastigheter i egen regi där kommunen ej 
bedriver verksamhet.  
- Undvika upplåning till investeringar.  
- Arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i budgeten uppgår till 
resultatmålet. 

Processägare 

Kommunstyrelse (KS) 
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Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 
Kommunstyrelse (KS) 
Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 
Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 

Verksamhetsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målv
ärde 
2021 

Målv
ärde 
2022 

Målv
ärde 
2023 

Nämndens budget ska vara i balans Resultat i avvikelse 
från budgetram 

0,5 % 0,5 %  0 % 0 % 0 % 

Strategi 
Varje verksamhet ska göra 
regelbundna uppföljningar och 
prognoser för att följa sin budget. 
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4 Ekonomi 

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

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

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

4.1 Driftsbudget 

Kultur- och fritidsnämnden har för år 2021 tilldelats en budgetram om 34,5 miljoner kronor till 
nämndens driftsbudget. 

Budgetram per år 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Budgetram 33 210 34 478 35 400 36 420 

Årlig förändring (tkr)  1 268 922 1 020 

Årlig förändring (%)  3,8 % 2,7 % 2,9 % 

  

Den budgetram som tilldelats nämnden är beräknad dels utifrån resursfördelning och dels 
kommunfullmäktiges beslut om riktade anpassningar respektive prioriteringar utöver 
resursfördelningen. Inför 2021 har kommunfullmäktige inte beslutat om generella 
anpassningar. 

Kultur- och fritidsnämnden har för 2021 fått en budgetram som inkluderar en riktad 
anpassning om 0,2 miljoner kronor. 

  Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Budgetram 33 210 34 478 35 400 36 420 

Varav     

Resursfördelning     

Verksamhetsförändringar     

Riktade budgetprioriteringar     

Riktade anpassningar  -200 -200 -200 

Detaljbudget 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bedrivs inom den tilldelade ramen för budgetåret 
2020. 

Inför 2020 fattade nämnden beslut om anpassningar för 2020 och 2021. Nämndens 
detaljbudget har arbetats fram genom att ta hänsyn till de samlokaliseringar och 
samordningseffekter som beslutades och är planerade att äga rum under 2021. 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

• att budget 2021 är ett normalår – det vill säga inget pandemiscenario (eventuella 
Intäktsbortfall eller merkostnader är inte budgeterade) 

• att verksamheterna har bibehållna ambitionsnivåer och öppettider  

• att föreningsbidragen är justerade/uppräknade (totalt 6,2 procent) 

• att Rosenbergshallen tas i bruk 1 januari 2021 

20



 

 

17 

• att besökscentrum på Vulcanön öppnar 1 april 2021 för besök 

• att detaljbudgeten reflekterar samlokalisering och omfördelning hyreskostnad för 
bibliotekshuset och museum 

• att detaljbudgeten inte inkluderar eventuella riktade statsbidrag som söks/erhålls.  

Nämndens budget är fördelad på de olika verksamheterna enligt nedan tabell. 

  

   
Helår 
2019 

Helår 
2020 

Helår 
2021 

 Jämförelse 2020/2021 

  Utfall Budget Budget  tkr % 

Kultur och fritidsnämnden 470 487 517  30 6,2% 

 Kultur och fritidsnämnden 470 487 517  30 6,2% 

Kultur- och fritidsförvaltning 2 905 3 102 3 244  142 4,6 % 

 Förvaltningsledning 2 905 3 102 3 244  142 4,7% 

Kulturverksamhet 9 567 10 042 10 321  279 2,8 % 

 Allmän kultur 3 123 3 264 3 360  96 2,9% 

 Budget- och skuldrådgivning 408 395 407  12 3,1% 

 Bibliotek 4 300 4 817 4 795  -21 -0,4% 

 Öppen ungdomsverksamhet 1 735 1 565 1 758  193 12,4% 

Fritidsverksamhet 13 988 13 852 14 951  1 099 7,9% 

 Fritid 3 663 3 836 4 126  290 7,6% 

 Idrottshallar (inkl konstgräs) 6 182 5 735 6 243  508 8,8% 

 Badhus 4 143 4 281 4 581  301 7,0% 

Besöksverksamhet 5 864 5 727 5 445  -282 -4,9% 

 Barnens Hus 1 716 1 979 2 036  57 2,9% 

 Museum 2 933 2 459 1 994  -465 -18,9% 

 Turistbyrå 1 216 1 290 1 415  125 9,7% 

Totalt 32 794 33 210 34 478  1 268 3,8% 

       

  

De bidrag som nämnden beviljar till föreningar och stiftelser ligger inkluderade under 
respektive verksamhetsområde. För 2021 så har nämnden ökat bidragsbudgeten med 0,3 
miljoner kronor jämfört med 2020, vilket delvis justerar för kostnadsökningar. Den totala 
bidragsbudgeten uppgår till 5,0 miljoner kronor och motsvarar 14 procent av nämndens 
totala budget. 2021 års budgeterade belopp återfinns inom parantes. 

• bidragen SISU Idrottsutbildarna och studieförbunden är oförändrade (1,0 miljon 
kronor) 

• föreningsbidrag till kulturföreningar (0,65 miljoner) 

• föreningsbidrag till idrottsföreningar (3,35 miljoner kronor) 

Åtgärdsplan 

Kultur- och fritidsnämnden tog i december 2019 beslut om anpassningar för 2020 och 2021. 

Enligt senaste prognosen för 2020 är budgeten i balans, så inga ytterligare åtgärder bedöms 
nödvändiga för att inrymma nämndens verksamheter inom den tilldelade budgetramen för 
2021. 
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Åtgärdsplan 

Verksamh
et 

Förändring 

Planerad 
genomför
ande 
månad/år 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Beskriv hur åtgärden ska 
genomföras 

Fritid lämna 
idrottshallen 

januari    ny idrottshall 

Fritid effektiviseringar januari    ökade intäkter 

Besök lämna 
Samrealskolan 

februari    samlokalisering 

Kultur Lämna 
Godsmagasinet 

mars    samlokalisering 

Besök effektivisering april    personal 

Totalt     

4.2 Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige har för år 2021 tilldelat 2,3 miljoner till kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget. 

Investeringsbudgeten är uppdelad i två delar, dels inventariebudget och en investering i ny 
ismaskin. 

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

(tkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Inventarier  1 000 1 000 1 000 

Ismaskin  1 300   

Inventariebudgeten avses användas för att färdigställa lokaler för öppen 
ungdomsverksamhet, i besöksverksamheten och föreningslokal i Forshallen, förbättringar 
kring utegymmen och på Turbinhusön, arkivdatasystem samt digitala lösningar. 
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5 Personal 

Antal Helårsarbetare 

  
2018-
12-31 

2019-
12-31 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal helårsarbetare 39 40,6 40,5 40,5 40,5 40,5 

varav       

Volymförändringar       

Verksamhetsförändringar       
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Nettokostnad per invånare enligt Kolada.  
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt dividerat med antal 
invånare totalt 31/12.   

Utfall Jmf 2019  Nyckeltal 
 

2015 2016 2017 2018 2019 C7 Riket 
Allmän kulturverksamhet 467 450 483 683 675 294 423 

Allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar. Även kostnader och intäkter för musei-
verksamhet redovisas här. 
Bibliotek 365 395 393 379 405 521 449 

Bibliotek för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier 

Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet 121 152 154 169 146 206 249 

Fritidsgårdar, fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande, avser 
samtlig regi 
Allmän fritidsverksamhet 340 308 305 328 301 267 249 

Allmän fritidsverksamhet inklusive stöd till fritidsföreningar.  

Idrotts- och fritidsanläggningar 934 106
8 

982 112
4 

853 844 1013 

Idrotts- och fritidsanläggningar, såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och fritidsanläggningar samt 
småbåtshamnar. 
Turistverksamhet 75 89 80 73 107 142 73 

Kommunens turistverksamhet som till exempel camping, stugor, liftar och turistinformation. Avser samtlig 
regi. 

 Stöd till studieorganisationer 63 78 78 78 78 33 48 

 TOTALT 236
5 

254
0 

247
5 

283
4 

256
5 

2307 2504 

 
Ökningen inom kulturverksamheten beror bland annat på att Barnens hus nu rapporte-
ras som kulturverksamhet tidigare rapporterats som AME-verksamhet. 
 
Siffrorna för 2018 är korrigerade jämfört med KOLADA enligt nedan: 

 Idrotts- och fritidsanläggningar är sänkta med 99 kr per invånare för att delvis 
korrigera för att hela kostnaden för idrottshallarna nu ligger på kultur- och fri-
tidsnämnden. Tidigare (före kommunen införde internhyra) rapporterades des-
sa in med en fördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Enligt RS-handboken framgår det att lokaler (även idrottshal-
lar) ska föras till skolverksamheten om det är skolan som nyttjar dem. (Se t ex 
sid 56-58 i handboken om kostnader i grundskolan). Så har inte gjorts för 
2018. 

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

1. Först välj vilken slags investering som avses och lägg till den under den rubriken i nästa flik i arbetsboken. 

Reinvestering - återinvestering, ej utökad funktionalitet

Rationaliseringsinvestering - investering som innebär att verksamhet kan bedrivas mer effektivt, samordningsvinster, 

Nyinvestering - ny och utökad funktionalitet

Exploateringsinvestering - investering för iordningställande av industri och bostadsområden 

2. Fyll sedan i kolumn A-H enligt instruktioner nedan

Kolumn A Verksamhetsnämnden som investeringen avser

Kolumn B Kort namn på investeringsbehovet

Kolumn C Kort beskrivning av investeringsbehovet

Kolumn D Välj grund/orsak/motivation för investeringen 

Kolumn E Sist när listan är komplett så gör en inbördes rangordning på de namngivna investeringsbehoven

Kolumn F den uppskattade total kostnaden (förstudie, projekt och ev inventarier).  Endast investeringskostnaden, inte ev tillkommande driftskostnader. 

Kolumn G Välj önskat start år för investeringsprojektet

Kolumn H Beskriv status på projektet

Resterande kolumner beräknas automatiskt och där kan man se det samlade resultatet av den inlagda informationern

Kort exempel nedan

25



Investeringsbehovsanalys Planeringsår 2021 Räknas fram automatiskt

Datum:  11,0 21,0 1,0 -  -  -  -  -  -  -  1,5 

A B C D E F G H

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11

Nämnd Investeringsbehov Kort Beskrivning Motivation
Nämndens interna

prioritering

Uppskattad

totalkostnad (mnkr)
Beräknat

start år?
Status 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Exempel

Reinvestering
Ismaskin Behöver bytas var 10:e år FV - Funktionalitet verksamhet 1,3 2021 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ismaskin Behöver bytas var 10:e år FV - Funktionalitet verksamhet 1,5 2032 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,5 

Sparbankshallen

Utrymningsvägar saknas, åtgärd krävs för att

kunna disponera (Läktare, förråd och

teorirum) ytor i lokalen.

F - Funktionalitet fastighetsunderhåll ? 2021 åtgärdas omgående -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Turbinhusön
Renovering fönster, innertak och väggar i

Konsthallen
FB - Funktionalitet byggnad fastighetsunderhåll ? 2021 akuta underhållsåtgärder -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Turbinhusön
Smedstugorna underhåll invändigt och

utvändigt
FB - Funktionalitet byggnad fastighetsunderhåll ? 2021 akuta underhållsåtgärder -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Forshallen bassäng
Renovering bassäng (inkl höj- och sänkbar

botten)
F - Funktionalitet 20,0 2023 Förstudie ej startad -  20,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Forshallen badhuset Rening, ventilation, solskydd F - Funktionalitet fastighetsunderhåll ? 2022 Förstudie ej startad ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Forshallen idrottshall Bomsystem och renovering omklädningsrum F - Funktionalitet fastighetsunderhåll ? 2022 Förstudie ej startad ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bibliotekshuset Restaurering av stora salen och väggmålningar F - Funktionalitet fastighetsunderhåll ? 2022
påbörja förstude under

2021
? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bibliotekshuset Ombyggnation läktarlokaler FB - Funktionalitet byggnad ? 2028 Förstudie ej startad -  -  -  -  -  -  ? -  -  -  -  

Renovering ishall Ny sarg och rör F - Funktionalitet fastighetsunderhåll 10,0 2022 Förstudie ej startad 10,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nämndens investeringsanslag

C-magasinet (anpassning av lokal och

glasportar),  Forshallen (inpassagesystem),

attraktiv mötesplats Bibliotekshuset,

digitalisering och motorisering/robotisering,

läktare i sparbankshallen,

utomhusbioutrustning, ny basutställning på

museet, traktor

FV - Funktionalitet verksamhet 1,0 2022 1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nämndens investeringsanslag

C-magasinet (anpassning av lokal och

glasportar),  Forshallen (inpassagesystem),

attraktiv mötesplats Bibliotekshuset,

digitalisering och motorisering/robotisering,

läktare i sparbankshallen,

utomhusbioutrustning, ny basutställning på

museet, traktor

FV - Funktionalitet verksamhet 1,0 2023 -  1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nämndens investeringsanslag

C-magasinet (anpassning av lokal och

glasportar),  Forshallen (inpassagesystem),

attraktiv mötesplats Bibliotekshuset,

digitalisering och motorisering/robotisering,

läktare i sparbankshallen,

utomhusbioutrustning, ny basutställning på

museet, traktor

FV - Funktionalitet verksamhet 1,0 2024 -  -  1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  

Rationaliseringsinvestering
Forshallen badhuset Digital badövervakning F - Funktionalitet ? 2023 Förstudie ej startad -  ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bibliotekshuset
Meröppet passagesystem och anpassning av

lokaler och entré
FB - Funktionalitet byggnad ? 2022 Förstudie ej startad ? -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nyinvestering
Konstnärlig utsmyckning

förskola  Rosenberg

ingår i de budgeterade medlen för projektet på

SBN
B - Befolkningsprognos 2021 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Utomhusbad A - Ambitionshöjande ? ? Förstudie ej startad -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Gångstråk Tidan drift SBN A - Ambitionshöjande ? ? SBN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Exploateringsinvestering
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 118 Beslut om namngivning av Vulcanöns besökscenter 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att kalla 
Vulcanöns besökscenter för Vulcanen – Barnens hus, museum, 
turistinformation. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Namngivning av Vulcanöns besökscenter med Barnens hus, museum och 
turistinformation. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att kalla 
Vulcanöns besökscenter för Vulcanen – Barnens hus, museum, 
turistinformation. 

 
Beslutsunderlag 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-22 
 
Ärendenummer 
2020/148 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Antonia Karlsson     
0502-60 61 53 
antonia.karlsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Namngivning av Vulcanöns besökscenter 
 
Ärendet 
Under våren 2021 kommer Vulcanöns nya besökscenter att öppna. Ett 
besökscenter som innehåller tre verksamheter, Barnens hus, museum och 
turistinformation. 
 
För att förenkla både för besökare och vid marknadsföring av verksamheterna 
behövs ett gemensamt namn för de tre verksamheterna. Detta namn bör vara 
enkelt, hålla över tid och ha anknytning till den verksamhet som pågår i huset 
på Vulcans väg 5. 
 
Förslag på namn har utarbetats genom att personalen på besöksenheten har 
haft möjlighet att komma med namnförslag och kommunens medborgare fick 
möjlighet att lämna förslag på namn vid Familjedagen på Gamla torget i 
Tidaholm september 2019. 
 
Det slutgiltiga förslaget på namn är:  
”Vulcanen” (med underrubrikerna:) 

- ”Barnens hus” 
- ”Museum” 
- ”Turistinformation” 

Namnet kan användas separat utan underrubrik alternativt med en, flera eller 
alla underrubriker. Underrubrikerna ska inte användas utan namnet. 
 
Vulcanen är ett namn som anknyter till verksamhetens geografiska plats och 
har koppling till historien. Ett lekfullt namn på en verksamhet som bubblar av 
kreativitet i både Barnens hus, museum och dess besökare. Ett namn som ger 
möjlighet att använda de starka varumärkena som redan finns, men under ett 
och samma paraply. 
 
Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 118/2020 ”Beslut 
om namngivning av Vulcanöns besökscenter”, 2020-12-15. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kalla Vulcanöns besökscenter 
för Vulcanen – Barnens hus, museum, turistinformation. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/142 

§ 119 Beslut om verksamhetsbidrag gällande höstterminen 2020 
med anledning av covid-19 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
verksamhetsbidraget för höstterminen 2020 skall hamna på som lägst 
samma nivå som motsvarande period 2019. Föreningarna skall lämna 
in redovisning enligt ordinarie rutiner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av covid-19 har flera föreningar i kommunen tvingats ställa in 
sina planerade träningar och matcher. Detta medför att verksamhetsbidraget 
för höstterminen 2020 riskerar att hamna på en avsevärt lägre nivå än vid 
normalläge. Föreningarna bedöms då hamna i en svår ekonomisk situation 
som kan komma att påverka barn- och ungdomsidrotten i kommunen negativt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-05-12 § 46/2020 att 
verksamhetsbidraget för vårterminen 2020 skulle hamna på som lägst samma 
nivå som motsvarande period 2019. Det rådande läget har inte förbättrats 
under hösten och därför föreslås att verksamhetsbidraget för höstterminen 
2020 ska hamna på minst samma nivå som motsvarande period 2019. 
 
Det är av stor vikt att stötta föreningarna i det svåra läge som drabbar 
verksamheterna i sviterna av covid-19. Verksamhetsbidraget är ofta en viktig 
del av föreningarnas inkomstkällor. För att trygga den inkomstkällan föreslås 
att verksamhetsbidraget för höstterminen 2020 ska hamna på minst samma 
nivå som under motsvarande period 2019. Dock föreslås föreningarna att som 
vanligt lämna in redovisning. Detta för att få en bild av hur covid-19 har 
påverkat verksamheterna, men också för att föreningarna ska ha möjlighet att 
erhålla ett högre bidrag om verksamheten faktiskt ökat. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
verksamhetsbidraget för höstterminen 2020 skall hamna på som lägst 
samma nivå som motsvarande period 2019. Föreningarna skall lämna 
in redovisning enligt ordinarie rutiner. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsbidrag gällande höstterminen 2020 med 

anledning av covid-19”, enhetschef för fritid Daniel Andersson, 2020-
12-07. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-07 
 
Ärendenummer 
2020/142 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag gällande höstterminen 2020 
med anledning av covid-19 
 
Ärendet 
Med anledning av covid-19 har flera föreningar i kommunen tvingats ställa in 
sina planerade träningar och matcher. Detta medför att verksamhetsbidraget 
för höstterminen 2020 riskerar att hamna på en avsevärt lägre nivå än vid 
normalläge. Föreningarna bedöms då hamna i en svår ekonomisk situation 
som kan komma att påverka barn- och ungdomsidrotten i kommunen negativt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-05-12 § 46/2020 att 
verksamhetsbidraget för vårterminen 2020 skulle hamna på som lägst samma 
nivå som motsvarande period 2019. Det rådande läget har inte förbättrats 
under hösten och därför föreslås att verksamhetsbidraget för höstterminen 
2020 ska hamna på minst samma nivå som motsvarande period 2019. 
 
Det är av stor vikt att stötta föreningarna i det svåra läge som drabbar 
verksamheterna i sviterna av covid-19. Verksamhetsbidraget är ofta en viktig 
del av föreningarnas inkomstkällor. För att trygga den inkomstkällan föreslås 
att verksamhetsbidraget för höstterminen 2020 ska hamna på minst samma 
nivå som under motsvarande period 2019. Dock föreslås föreningarna att som 
vanligt lämna in redovisning. Detta för att få en bild av hur covid-19 har 
påverkat verksamheterna, men också för att föreningarna ska ha möjlighet att 
erhålla ett högre bidrag om verksamheten faktiskt ökat. 
 
Beslutsunderlag 

  
 
Barnrättsbedömning 
Om föreningarnas ekonomi blir ansträngd riskerar barn- och ungdomsidrotten 
att drabbas negativt.  
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamhetsbidraget för 
höstterminen 2020 skall hamna på som lägst samma nivå som 
motsvarande period 2019. Föreningarna skall lämna in redovisning 
enligt ordinarie rutiner. 

 
Sändlista 
Berörda föreningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/143 

§ 120 Beslut om revidering av beslut om justering av hyresavgifter 
för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut 
via kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera 
beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden 
enligt förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 § 11/2020 att anta nya 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård. Den nya 
idrottshallen på Rosenbergsområdet, Rosenbergshallen, tas i bruk 1 januari 
2021 och kultur- och fritidsnämnden har sagt upp Idrottshallen från och med 1 
januari 2021. Med anledning av dessa förändringar behöver revidering göras i 
förslaget som antogs i februari 2020. Idrottshallen föreslås bytas ut mot 
Rosenbergshallen som får samma hyresavgifter som Sparbankshallen och 
Forshallen (stora salen). Hyresavgift för att hyra endast teorisal i 
Rosenbergshallen föreslås tillkomma. 
 
Reviderat förslag: 
 
Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet 
inomhus 
Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 
Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 
Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 
 
 
Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250 250 250 

Kategori D Kronor per timme 250 350 350 350 
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250 250 250 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Hyra endast teorisal       

Kategori A Kronor per timme   60 65 

Kategori B Kronor per timme   80 85 

Kategori C Kronor per timme   250 250 

Kategori D Kronor per timme   350 350 

 
Forshallen (lilla salen) 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110 110 110 

Kategori D Kronor per timme 130 200 200 200 

 
Forshallen (simhallen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120 120 120 

Hyra av simhall       
Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 600 600 600 

Mer än 30 personer (minst 
2 timmar) Kronor per timme 1 200 1 200 1 200 1 200 

Skolor från andra 
kommuner Kronor per timme 600 600 600 600 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 250 1 250 1 250 

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 2 500 2 500 2 500 
Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 750 750 750 

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 1 500 1 500 1 500 
Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 3 500 3 500 3 500 
Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Under öppettid Kronor per timme 300 300 300 300 

Övrigt      
Hyra av simbana 
(entréavgift tillkommer) Grundavgift 100 100 100 100 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 100 100 100 

Mermaidingkalas under 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 120 120 120 120 

Mermaidingkalas utanför 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 
30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

Prova på mermaiding 
under öppettid (30 min 
lektion) 

Kronor per barn/vuxen 
50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

Bastu extreme (2,5 
timmar, minst 5 personer 
och max 20 personer, inkl. 
tilltugg) 

Kronor 3 000 3 000 3 000 3 000 

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 40 40 40 

 
Ishallen 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270 270 270 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 
Konstgräsplan 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar i kommunen Kronor per timme 50 55 60 65 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Match 11-manna      

Föreningar i kommunen Kronor per match 500 530 560 600 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 7-manna      

Föreningar i kommunen Kronor 100/matc
h 120/h 120/h 120/h 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

 
Tidaholms sommargård 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000 2 000 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600 2 600 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000 4 000 

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200  200 200 
Återbud senast en 
månad innan Kronor 500  750 750 

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera 
beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden 
enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av beslut om justering av hyresavgifter för 

idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- 
och fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-12-
07. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som 
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 2020-02-18.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-07 
 
Ärendenummer 
2020/143 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Revidering av beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård 
som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-18 § 11/2020 att anta nya 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård. Den nya 
idrottshallen på Rosenbergsområdet, Rosenbergshallen, tas i bruk 1 januari 
2021 och kultur- och fritidsnämnden har sagt upp Idrottshallen från och med 1 
januari 2021. Med anledning av dessa förändringar behöver revidering göras i 
förslaget som antogs i februari 2020. Idrottshallen föreslås bytas ut mot 
Rosenbergshallen som får samma hyresavgifter som Sparbankshallen och 
Forshallen (stora salen). Hyresavgift för att hyra endast teorisal i 
Rosenbergshallen föreslås tillkomma. 
 
Reviderat förslag: 
 
Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet 
inomhus 
Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 
Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 
Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 
 
 
Sparbankshallen, Rosenbergshallen, Forshallen (stora salen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250 250 250 

Kategori D Kronor per timme 250 350 350 350 
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250 250 250 

Hyra endast teorisal      
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

Kategori A Kronor per timme   60 65 

Kategori B Kronor per timme   80 85 

Kategori C Kronor per timme   250 250 

Kategori D Kronor per timme   350 350 

 
Forshallen (lilla salen) 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110 110 110 

Kategori D Kronor per timme 130 200 200 200 

 
Forshallen (simhallen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120 120 120 

Hyra av simhall       
Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 600 600 600 

Mer än 30 personer (minst 
2 timmar) Kronor per timme 1 200 1 200 1 200 1 200 

Skolor från andra 
kommuner Kronor per timme 600 600 600 600 

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 250 1 250 1 250 

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 2 500 2 500 2 500 
Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 750 750 750 

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 1 500 1 500 1 500 
Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 3 500 3 500 3 500 
Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      

Under öppettid Kronor per timme 300 300 300 300 

Övrigt      
Hyra av simbana 
(entréavgift tillkommer) Grundavgift 100 100 100 100 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 100 100 100 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

Mermaidingkalas under 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 120 120 120 120 

Mermaidingkalas utanför 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 
30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

Prova på mermaiding 
under öppettid (30 min 
lektion) 

Kronor per barn/vuxen 
50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

Bastu extreme (2,5 
timmar, minst 5 personer 
och max 20 personer, inkl. 
tilltugg) 

Kronor 3 000 3 000 3 000 3 000 

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 40 40 40 

 
Ishallen 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270 270 270 

Kategori D Kronor per timme 350 450 450 450 
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
 

 
 

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 
Konstgräsplan 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar i kommunen Kronor per timme 50 55 60 65 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 11-manna      

Föreningar i kommunen Kronor per match 500 530 560 600 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 

Match 7-manna      

Föreningar i kommunen Kronor 100/matc
h 120/h 120/h 120/h 

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350 350 350 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

Tidaholms sommargård 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000 2 000 

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600 2 600 

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000 4 000 

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200  200 200 
Återbud senast en 
månad innan Kronor 500  750 750 

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan* 

Hela 
taxan* 

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämnden beslut § 11/2020 ”Beslut om justering av 

hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som 
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 2020-02-18. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera beslut om justering av 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård som 
hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden enligt förslag. 

 
Sändlista 
Berörda föreningar

39



 1/4 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-02-18 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/13 

§ 11 Beslut om justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar 
och Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 § 115/2019 att uppdra till 
förvaltningen att verkställa föreslagna anpassningsåtgärder för 2020-2021. En 
åtgärd är att öka intäkter i idrottshallarna och därmed bör en översyn av 
hyresavgifter göras. 
 
Hyresavgifterna för idrottshallar reglerades senast 2009-09-01, för 
konstgräsplanen 2010-07-01 och för Tidaholms sommargård 2015-01-01. Det 
anses därför vara motiverat med en justering av hyresavgifterna.  
 
Hyresavgifterna behöver regelbundet revideras och i förvaltningens förslag 
finns en ansats att få hyrorna att harmonisera mellan de olika lokalerna. 
 
Idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård 
För att föreningarna ska få möjlighet att ta höjd för ökade hyreskostnader bör 
vissa hyresavgifter höjas stegvis under en treårsperiod. Hyresavgifter för 
övriga bokare samt andra kommuner kan höjas redan år ett. Vid jämförelse 
med andra kommuner i närområdet bedöms nuvarande hyresavgifter för 
företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner vara låga 
varpå en högre höjning är motiverad.   
 
Kategori A: Idrottsföreningar i kommunen med huvudsaklig verksamhet 
inomhus 
Kategori B: Övriga idrottsföreningar i kommunen 
Kategori C: Företag, övriga föreningar och enskilda personer i kommunen 
Kategori D: Företag, föreningar och enskilda personer från andra kommuner 
 
 
Sparbankshallen, Idrottshallen (stora salen), Forshallen (stora salen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 70 75 80 85 

Kategori C Kronor per timme 200 250   

Kategori D Kronor per timme 250 350   
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-02-18 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

Övriga arrangemang Kronor per timme 175 250   

 
Forshallen (lilla salen) 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 35 40 45 50 

Kategori B Kronor per timme 45 50 55 60 

Kategori C Kronor per timme 90 110   

Kategori D Kronor per timme 130 200   

 
Forshallen (simhallen)  
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

TSS Kronor per timme 50 55 60 65 

Matcher/arrangemang     

TSS Kronor per timme  120   

Hyra av simhall       
Max 30 personer (minst 2 
timmar) Kronor per timme 600 600   

Mer än 30 personer (minst 
2 timmar) Kronor per timme 1 200 1 200   

Skolor från andra 
kommuner Kronor per timme 600 600   

Hyra av simhall + relax 
(minst 2 timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 1 250 1 250   

Mer än 30 personer Kronor per timme 2 500 2 500   
Hyra av relax (minst 2 
timmar)      

Max 30 personer Kronor per timme 750 750   

Mer än 30 personer Kronor per timme 1 500 1 500   
Hyra av simhall + relax + 
bastu extreme      

Max 20 personer Kronor 3 500 3 500   
Hyra av undervisnings- 
eller hoppbassäng      

Under öppettid Kronor per timme 300 300   

Övrigt      
Hyra av simbana 
(entréavgift tillkommer) Grundavgift 100 100   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-02-18 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Barnkalas under öppettid 
(inkl. fika, maxtid 2 timmar) Kronor per barn 100 100   

Mermaidingkalas under 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 120 120   

Mermaidingkalas utanför 
öppettid (30 min lektion, 
inkl. fika, maxtid 2 timmar) 

Kronor per barn 
30 + hyra 
av 
simhall 

30 + hyra 
av 
simhall 

  

Prova på mermaiding 
under öppettid (30 min 
lektion) 

Kronor per barn/vuxen 
50 + 
entréavgi
ft 

50 + 
entréavgi
ft 

  

Bastu extreme (2,5 
timmar, minst 5 personer 
och max 20 personer, inkl. 
tilltugg) 

Kronor 3 000 3 000   

Hyra av motionshall under 
skoltid Kronor per elev 40 40   

 
Ishallen 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träningar  År 2020 År 2021 År 2022 

Kategori A Kronor per timme 50 55 60 65 

Kategori B Kronor per timme 100 110 120 130 

Kategori C Kronor per timme 220 270   

Kategori D Kronor per timme 350 450   
Matcher/arrangemang 
för föreningar i 
kommunen 

 
   

Seniormatcher Kronor per match 500 530 560 600 

Övriga matcher Kronor per timme 100 110 115 120 

 
Konstgräsplan 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

Träning 11-manna  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar i kommunen Kronor per timme 50 55 60 65 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350   

Träning 7-manna     

Föreningar i kommunen Kronor per timme 40 45 50 55 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350   

Match 11-manna      

Föreningar i kommunen Kronor per match 500 530 560 600 
Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-02-18 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Match 7-manna      

Föreningar i kommunen Kronor 100/matc
h 120/h   

Föreningar från andra 
kommuner Kronor per timme 250 350   

 
Tidaholms sommargård 
 
 Nuvarande hyresavgift Förslag ny hyresavgift 

  År 2020 År 2021 År 2022 

Föreningar och 
organisationer inom 
Tidaholms kommun 

Kronor per dygn 1 800  2 000  

Privatpersoner och 
företag inom Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 2 400  2 600  

Boende och verksamma 
utanför Tidaholms 
kommun 

Kronor per dygn 3 500  4 000  

Husvagnstaxa Kronor per dygn 200  200  
Återbud senast en 
månad innan Kronor 500  750  

Återbud senare än en 
månad innan Kronor Hela 

taxan*  Hela 
taxan*  

*Halva taxan om tiden blir uthyrd 
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 11/2020 ”Beslut om 

justering av hyresavgifter för lokaler som hyrs ut via kultur- och 
fritidsnämnden”, 2020-02-04. 

 Tjänsteskrivelse ”Justering av hyresavgifter för idrottsanläggningar och 
Tidaholms sommargård som hyrs ut via kultur- och fritidsnämnden”, 
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-01-23. 

 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta nya 
hyresavgifter för idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård enligt 
förslag som ska gälla från och med 2020-07-01, 2021-01-01 samt 
2022-01-01. 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta nya hyresavgifter för 
idrottsanläggningar och Tidaholms sommargård enligt förslag som ska 
gälla från och med 2020-07-01, 2021-01-01 samt 2022-01-01. 

 
Sändlista 
Berörda föreningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/136 

§ 121 Beslut om ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag 
till kompletterande LED-belysningsarmaturer 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms Tennisklubb med max 30 % av ansökt belopp 
vilket blir 13 500 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-02-28. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Tennisklubb ansöker om bidrag för komplettering av LED-belysning 
i tennishallen. Tidaholms Tennisklubb har tidigare under år 2020 bytt till LED-
belysning i tennishallen vilket kultur- och fritidsnämnden beviljat 
utvecklingsbidrag för. Denna ansökan gäller komplettering med ytterligare sex 
armaturer per bana. Besparingen på hela hallen beräknas till 35 000-40 000 kr 
per år. Ansökt belopp uppgår enligt bifogad orderbekräftelse till 45 000 kr 
inklusive moms. Tidaholms Tennisklubb har via telefon meddelat att de har för 
avsikt att installera armaturerna i samband med att LED-belysningen i 
padelhallen sätts upp. 
 
Att byta ut belysningen till en mer energisnål LED-belysning bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag då det 
innebär minskade driftskostnader. Ansökt belopp uppgår till 45 000 kr. 30 % 
av kostnaden blir 13 500 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms Tennisklubb med max 30 % av ansökt belopp 
vilket blir 13 500 kr. Bidraget betalas ut efter besiktning samt 
redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-02-28. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till 

kompletterande LED-belysningsarmaturer”, enhetschef för fritid Daniel 
Andersson, 2020-12-07. 

 Ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till kompletterande 
LED-belysningsarmaturer, 2020-11-16. 

 Orderbekräftelse tilläggsbelysning Tennishallen, 2020-11-16. 
 Lönsamhetskalkyl - Tidaholms Tennisklubb, 2020-11-16. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-07 
 
Ärendenummer 
2020/136 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag 
till kompletterande LED-belysningsarmaturer 
 
Ärendet 
Tidaholms Tennisklubb ansöker om bidrag för komplettering av LED-belysning 
i tennishallen. Tidaholms Tennisklubb har tidigare under år 2020 bytt till LED-
belysning i tennishallen vilket kultur- och fritidsnämnden beviljat 
utvecklingsbidrag för. Denna ansökan gäller komplettering med ytterligare sex 
armaturer per bana. Besparingen på hela hallen beräknas till 35 000-40 000 kr 
per år. Ansökt belopp uppgår enligt bifogad orderbekräftelse till 45 000 kr 
inklusive moms. Tidaholms Tennisklubb har via telefon meddelat att de har för 
avsikt att installera armaturerna i samband med att LED-belysningen i 
padelhallen sätts upp. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms Tennisklubb om bidrag till kompletterande 

LED-belysningsarmaturer, 2020-11-16. 
 Orderbekräftelse tilläggsbelysning Tennishallen, 2020-11-16. 
 Lönsamhetskalkyl - Tidaholms Tennisklubb, 2020-11-16. 

 
Utredning 
Tidaholms Tennisklubb ser ett behov av att komplettera med ytterligare sex 
LED-belysningsarmaturer per bana då det är sämre belysning utanför linjerna 
på banorna. Detta i syfte att få till en jämnare belysning som är möjlig att 
dimra ner till 65-70 % av max. Besparingen på hela hallen beräknas till 35 
000-40 000 kr per år. Bifogat finns en orderbekräftelse där det framgår att 
kostnaden för installation och material uppgår till 36 000 kr exklusive moms. 
Föreningen söker därför bidrag på 45 000 kr. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till investeringar som förbättrar 
eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader.  
 
Barnrättsbedömning 
Föreningen bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet som 
gagnas av sänkta kostnader och bättre belysning. 
 
Utredningens slutsatser 
Att byta ut belysningen till en mer energisnål LED-belysning bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag då det 
innebär minskade driftskostnader. Ansökt belopp uppgår till 45 000 kr. 30 % 
av kostnaden blir 13 500 kr. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

Förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms 

Tennisklubb med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 13 500 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2021-02-28. 

 
Sändlista 
Tidaholms Tennisklubb
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Ärendenummer: #736 | Inskickat av: Tidaholms Tennisklubb (PER SVENSSON) | Datum: 2020-11-16 13:36 Sida  av 1 3

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

142

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

105

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
070-302 66 19

 Telefon
0502-149 50

 E-postadress
tidatennis@telia.com

 För- & Efternamn
PER SVENSSON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
522 37 Tidaholm

 Adress
Malmhultsvägen 3

 Organisationsnummer
867200-3954

 Organisationens namn
Tidaholms Tennisklubb

Utvecklingsbidrag till föreningar
Ärendenummer: #736 | Inskickat av: Tidaholms Tennisklubb (PER SVENSSON) | 2020-11-16 13:36

1. Föreningen

Föreningsinformation

2. Ansökan
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Ärendenummer: #736 | Inskickat av: Tidaholms Tennisklubb (PER SVENSSON) | Datum: 2020-11-16 13:36 Sida  av 2 3

 Ange bankgironummer
283-6930

 Datum
2020-12-04

 Vilket belopp ansöker ni om ?
45000

 Hur stor beräknas besparingen bli per år ?
35 000 kr - 40 000 kr / år för hela LED 
belysningen i tennishallen.

 Användningsområde
Tennis

 Anläggningens namn
Tidaholms Tennishall

Vad gäller din ansökan ?

Energibesparande åtgärder

Vilka energibesparande åtgärder vill ni göra ?

Kompletterande LED belysningsarmaturer till tennishallen. Vi bytte från lysrörsarmaturer till LED 
belysningsarmaturer i tennishallen i somras för att få bättre ljus och spara energi. Vi har fått ett 
mycket bra ljus innanför linjerna på tennisbanorna. Det är dock lite sämre ljus utanför linjerna 
eftersom armaturerna är vinklade 45 grader inåt. Därför ska vi komplettera med 6 armaturer per 
bana, 4 i hörnen av banan och 2 utanför nätet i mitten av banan. Vi kommer att få ett jämnare 
ljus och tror att vi kan dimra ner belysningen till 65-70% av max. Belysningen idag är inställd på 
75% av max. Armaturerna ska installeras i samband med att vi sätter upp LED belysningen i 
padelhallen.

När beräknas arbetet vara slutfört ?

Finns det övrig finansiering för arbetet, förutom utvecklingsbidrag ?

Egna medel

Hur vill ni att bidraget betalas ut ?

Bankgiro
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Ärendenummer: #736 | Inskickat av: Tidaholms Tennisklubb (PER SVENSSON) | Datum: 2020-11-16 13:36 Sida  av 3 3

3. Bilagor

Verksamhetsberättelse

    (34 KB)Verksamhetsberättelse 2019.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Resultat och balansräkning

    (36 KB)Balansrapport 2019.pdf
    (42 KB)Resultatrapport 2019.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Revisionsberättelse

    (366 KB)Revisionsberättelse 2019.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Övriga styrkande dokument exempelvis anbud

    (169 KB)Orderbekräftelse tilläggsbelysning (Tennishallen).pdf
    (559 KB)Lönsamhetskalkyl. Offert #2 (UPDATED nr2). Tidaholm Tennis Klubb (1).pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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   Orderbekräftelse  

Kardanvägen 9    Datum: 2020-10-02  
461 38 Trollhättan     Ordernummer: 29990 - 1 
Sverige     Projektnummer: 6111 

 

Greenled AB                          Tel: +46 70 420 1313          
Kardanvägen 9  info@greenled.se     
461 38 Trollhättan VAT: SE 559109-4866    
Sverige  www.greenled.se  

 
Tidaholm Tennis Klubb 

Att: Per Svensson 

Malmhultsvägen 3 

522 34 Tidaholm 

Sverige      Er Referens: Johan Ohlsson 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Leveranstid:   6-8 veckor efter erlagd order 

Leveransvillkor: EXW Kempele (INCOTERMS 2010)  
Garanti:  5 år från leveransdatum. 
Betalningsvillkor: 30 dagar netto 
 
 
Trollhättan, 2 Oktober 2020 
                                                               
Johan Ohlsson 
Account Manager 
 
+46 73 077 94 52 
johan.ohlsson@greenled.se 

Pos Antal Description Pris/st ex. moms

Totalt                  EXW 

Kempele 

1 12 Greenled Omega 149W DALI 2400mm         1 900,00 kr 22 800,00 kr                        

2 6 Greenled Omega 79W DALI 1200mm         1 150,00 kr 6 900,00 kr                          

3 1 Installationstjänst + Installationstillbehör         6 300,00 kr 6 300,00 kr                          

Summering 36 000,00 kr                        
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   Orderbekräftelse  

Kardanvägen 9    Datum: 2020-10-02  
461 38 Trollhättan     Ordernummer: 29990 - 1 
Sverige     Projektnummer: 6111 

 

Greenled AB                          Tel: +46 70 420 1313          
Kardanvägen 9  info@greenled.se     
461 38 Trollhättan VAT: SE 559109-4866    
Sverige  www.greenled.se  

Greenled AB Terms and Conditions 
 
Prices 
Prices are quoted VAT 0% in accordance with the valid price list. Prices include standard packaging and are valid for deliveries in EU.      
Customer specific export packing is quoted separately according to packing / marking instructions by the Customer. 
Greenled Oy reserves the right to make technical and price changes without notice.  
Greenled Oy not responsible for printing errors in brochures, product data cards or in the internet. 
 
Terms of payment 
Invoicing Customers 30 days net, unless otherwise agreed. After the due date we charge a default interest rate according to applicable law. 
 
Terms of delivery 
EXW Kempele (INCOTERMS 2010). The products will be placed at the disposal of the Customer at Tarjusojantie 12-14, Kempele, Finland. 
 

Warranty  

Greenled AB grants a five (5) year warranty to Eco-, Alfa-, Gamma-, Omega and Sigma- luminaires. Warranty of Sirius outdoor luminaries is eight 

(8) years. Warranty period of the other product families is three (3) years. The Warranty period begins on the date of delivery of the product. The 

warranty covers manufacturing and material defects in the product provided that the product is installed according to the instructions and 

regulations and used in accordance with manufacturer's instructions. The customer shall immediately inform Greenled AB, if  a fault / failure / defect 

occurs. Greenled AB shall repair the defective product or provide a new replacement, if the Warranty terms and conditions were met. 

 

Warranty is void, if: 

• Damage to the product is caused by overvoltage, abuse, misuse, natural forces (e.g. thunder or lightning strike), water damage, fire or other 

unexpected or unforeseen circumstances. 

• the product has been modified without written permission by Greenled AB, or has been installed with incompatible products / equipment. 

• the product has been mechanically broken, or it has been improperly stored. 

 

The warranty does not cover: 

• production loss, potential costs of lost profits or other consequential damages incurred. 

• damages to other property. 

• failures due normal / natural wear and tear (e.g. driver mortality values reported by the manufacturer). Normal mortality of led products is 

considered to be 0,2% for every 1000 operating hours (50,000 hours / 10%). Normal lumen maintenance is considered to be 70% when the 

declared life expectancy is reached. (Lifetime of each LED luminaire is reported by figures L70-L90 xxx hours. For example, L70  50,000 hours 

means that 70% of the luminous flux is maintained after 50,000 hours of normal use is considered normal / natural) 

• labor or other related costs arising from the replacement of the defective product at site, unless otherwise specifically agreed in writing. 

• batteries of possible optional security lighting, which have warranty period of one (1) year. 

 

Cancellation 

In case the customer cancels an order or part of it, Greenled AB has the right to claim compensation for a canceled order. The compensation shall 

determined in accordance with the costs incurred and shall always be case-specific. 

 

Limitation of Liability 

Greenled AB is not responsible for production losses, any loss of profit or any other consequential damages due to possible fault or delivery error. 

Greenled AB is not responsible for damages to other property caused by the product. 

 

Product returns and refunds 

Possible product returns must always be agreed with the sales person of Greenled AB within 30 days of receipt of the goods .  Products must be 

returned in saleable condition in unopened and undamaged original packaging. The product return shall take place in the buyer's risk and expense. 

The amount of refund will be agreed separately and shall not more than 70% of the purchase price of the products. The possible product return 

must take place before three months have passed since the delivery of the products.  Greenled AB does not accept returns of products produced, 

modified, painted or procured by special order.  
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52234

Vår ref:
Telefon:
Email:

Plats / Fastighet / Projekt

6 h/dag 7 dagar/vecka 40 veckor/år 1680 h/år 1,17 kr/kWh

96 kpl

8 659 kWh
76%

41 891 10 131 31 760 kr/år
5 096 60 5 036 kr/år

46 987 10 191

36 796 kr/år

INVESTERING och ÅTERBETALNINGSTID

3,6 år
6,6 år

15,1 %

Lampor / Armaturer att byta ut:

Energikostnad

Grundläggande information:

Nuvarande T8-armaturer kommer att bytas ut till energieffektiva LED-armaturer.

Energibesparings i %

Besparing (kWh)
35 804

Ny sportbelysning till Tennishallen i Tidaholm.

Lönsamhetskalkyl
9.4.2020

559109-4866

Johan Ohlsson

Tidaholm Tennis Klubb
Malmhultsvägen 3

Tidaholm

Greenled AB

Per Svensson
867200-3954

Kardanvägen 9, 461 38 Trolhättan

johan.ohlsson@greenled.se
0730 779 452070-3026619

tidatennis@telia.com

Armaturer + Komplett installation

Nuvarande (kr) Föreslagen (kr) Besparing (kr)

Total besparing / år

Återbetalningstid / Armaturer
Återbetalningstid / Armaturer, installation och tillbehör

Total energi och underhållskostnad av belysningslösning

Engångsinvestering / Armaturer

Lönsamhetskalkyl;  Summering - Energi & Underhåll: 
Nuvarande  (kWh) Föreslagen  (kWh)

*Calculation excludes failure rate of present lamps and led-chips

132 300 kr         

Energiförbrukning per år 27 145

242 889 kr         

Ränta på investeringen

Byte av lampor och tändare, samt drivdon felfrekvens 10 %)*

52



 
 

  
Remiss 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2020-12-08 
 

507-53826-2020-1 1(2) 

Naturavdelningen 
Robert Andersson 

010-22 45 456 
 

 Enligt sändlista via e-post 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Förslag till Regional Handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands län 

Remiss 

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet.  

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

tillhanda senast den 15 februari 2021. 

 

Redogörelse för ärendet 

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

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

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

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

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

aktiviteter.  

 

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

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

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

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

förts med personer inom kommuner, organisationer och föreningar. Dokumentet 

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

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

svårat kommunikationen mellan Länsstyrelsen och övriga intressenter. Länsstyrel-

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

missförfarandet.  

 

 

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

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

livssamordnare. 

 

Robert Andersson  Sofie Bernhardsson 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
Remiss 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

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

 

 

Bilaga:  

Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020. 

 

Så här lämnar du in ditt yttrande 

Skicka yttrandet till: 

• vastragotaland@lansstyrelsen.se eller  

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.  

Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1 
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Regional handlingsplan 
för friluftslivet – förslag 2020 

Västra Götaland  
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 Sammanfattning 
Handlingsplanen sammanfattar det regionala friluftsarbetet men är långt ifrån en 

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

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

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

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

ser, mm) som underlättar den enskildes friluftsutövande. 

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

markägare är fundamentet för friluftslivet där äganderätten och allemansrätten vi-

sar på vad man får och inte får göra.   

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

vecklingen av friluftslivet. Naturvårdsverk, länsstyrelserna, kommunerna och 

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

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

ala friluftsråd, Tankesmedjor och digitala chatforum är några exempel. 

Kunskapsinsamling, information och utbildning är viktigt. Flera olika universitet 

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

program som Göteborgs universitet medverkar i. Genom besökarundersökningar 

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

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

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

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

ningar och Länsstyrelsen är några av avsändarna. 

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

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

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

liga för människor med olika funktionsnedsättningar. Västra Götalandsregionen tar 

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

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

ristrådet och Västkuststiftelsen. Folkhälsoarbetet är ett annat område de jobbar 

med. 

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

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

balken besluta om att skydda områden. 

Länsstyrelsen har i samarbete med kommunerna, föreningarna och det regionala 

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

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

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

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

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

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

komma. 

  _____________________ 
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1. Inledning 

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

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

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

idébank för olika åtgärder. 

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

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

Under vintern 2018/2019 besökte Länsstyrelsen anordnare fyra delregionala träffar 

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

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

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

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

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

mellanrum.  

 

Under Regionala Tankesmedjan för friluftsliv som Länsstyrelsen arrangerade under 

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

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

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

1.3.1 Definition av friluftsliv 

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

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.  

1.3.2. Den statliga friluftspolitiken 

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

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

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

uppdrag samordnar de myndigheternas arbete. 

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

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

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

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

pel. 

1.3.3 Länsstyrelsens ansvar 

Länsstyrelsernas uppdrag enligt regleringsbrevet 2019: 

Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspoliti-

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

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

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

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

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

vårdsarbete. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 februari 

2020 i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

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

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

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

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

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

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

att rätt insatser och prioriteringar kan ske framöver.  

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

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

friluftsliv och är Länsstyrelsens ansikte utåt. 

1.3.4 Kommunernas ansvar 

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

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

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

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

detaljplanen som ger byggrätter. Översiktsplanen är vägledande. Områdesbestäm-

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

mark- och vattenanvändningen om det. 

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

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

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

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

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

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

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

ende på vilka resurser och den viljeinriktning som finns.   

 

1.3.5 Regionens ansvar 

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

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

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

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

den tillgänglighetsdatabas som finns på deras hemsida. 

 

1.3.6 Skogsstyrelsens ansvar 

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

ation, friluftsliv, folkhälsa och turism. 

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

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

liv inom friluftspolitiken”. 

Vidare arbetar myndigheten för att uppmärksamma och stärka skogens värde för 

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

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

möjligheterna till rekreation bevaras och utvecklas långsiktigt. 

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

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

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

kan kommunen eller Skogsstyrelsen teckna naturvårdsavtal med markägaren. 

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

Lägre

Högre
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1.3.7. Föreningslivet 

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

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

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

1.4  Mål som berör friluftslivet 

1.4.1 De tio friluftsmålen 

Sedan 2012 finns det tio friluftslivmål framtagna inom friluftslivspolitiken. Målen 

gäller fram till 2020.  

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

digheter. Naturvårdsverket har ansvaret att samordna det nationella friluftslivsar-

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

friluftsliv.  

 

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

med friluftslivsmålen. 2015 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med övriga 

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

- Uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken.”1 

1.4.2. Allemansrätten och äganderätten 

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

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

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

1.4.3. Lagar och konventioner 

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

barnperspektivet och jämställdhet som samtliga organisationer och myndigheter 

måste förhålla sig till i sin verksamhet.  

1.4.4. Agenda 2030 

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

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

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

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

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

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

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

duktion samt 16 fredliga och inkluderande samhällen. 
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1.4.5. Miljökvalitetsmålen 

 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 

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

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

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

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

1.4.6. Folkhälsomålen 

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

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

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

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

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

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

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

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

het som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan. 

63



 

– 9 – 

 
Karta som visar ostörda områden Västra Götalands län.  
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

1.4.7. Grön infrastruktur 

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

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

förutsättning för friluftslivet och miljömålen. Handlingsplanen för grön infrastruk-

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

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

som är tillgängliga och har hög kvalitet. 

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

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

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

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

och landsbygdsutveckling. I nulägesbeskrivningen till handlingsplanen för grön in-

frastruktur sammanfattas de olika naturtypernas betydelse för friluftslivet och ges 

en överblick av grön infrastrukturs betydelse för friluftslivet. 

 

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

friluftslivsområdes kvaliteter och potential för olika friluftslivsaktiviteter kan 

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

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

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

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

 

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

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

handlingsplanen för friluftsliv ett vidare grepp. 

1.5  Friluftslivet i Västra Götalands län  

Förutsättningar 

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

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

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

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

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

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

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

bygd och Strömstad. 
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Befolkningen är ojämnt fördelad 

över Västra Götalands yta. Cirka 

hälften av invånarna bor i Göteborgs-

regionen och i övrigt är befolkningen 

i huvudsak koncentererad till områ-

dena kring Borås, Skövde, Trestad. 

Befolkningstätheten i länet är 72 in-

vånare per kvadratkilometer (km2). 

Göteborg har högst täthet med ca 

1300 invånare per km2 och Dals-Ed 

lägst med knappt sju invånare 

perkm2. Den genomsnittliga befolk-

ningstätheten i Sverige är 25 

inv./km2.. I Stockholms län och i 

Skåne län bor 360 respektive 124 

inv. /km2. 

 

 

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

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

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

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

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

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

till 70 % då många hus används för delårsboende.  

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

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

omges av åkrar. 

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

  

Befolkningstäthet, invånare per kvadratkilometer. 
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Framtidsperspektiv 

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

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

var man bor. Utmaningarna för kommunerna är att tillgodose bostadsbyggandet 

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

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

kan bristande resurser begränsa möjligheten att tillgängliggöra områden för frilufts-

liv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mountainbikeslingor eller fler uthyrare av utrustning. 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

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

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

relsens ståndpunkter. 
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2 Friluftsmålen 

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

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

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

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

användas. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

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

samhällsplanering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, kommunikation, 

information, vägledning och kunskapsspridning  

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

besökare 

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

ning, bättre hälsa och livskvalitet. 

4. Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning ökar 

kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen och 
myndigheter  

Ideella 
organi-
sationer 

Digital information om var och hur friluftsliv 

kan bedrivas. 
X X X X 

Ta fram kommunala friluftsplaner. X    

Infodag om verktyg för att ta fram kommu-

nala friluftsplaner. 
X X   

Informera allmänheten om vad som gäller för 

mountainbike och elcykel. 
X X X  

Skylta upp från busshållplats till vandringsled 

eller naturområde så att man kan åka kollek-

tivt. 

X  X  

Kvalitetssäkring av anordningar och info i re-

spektive naturreservat. 
X X   

Ta fram friluftskarta som visar stigar för 

vandring, cykling, ridning mm. 
X X X  

Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i 
skyddade områden. 

X X   

Erbjuda utlåning av friluftsutrustning. X   X 

Ta fram strategi för säkring av tysta områ-
den. 

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

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

genomförandet och i den lokala förankringen av friluftslivsarbetet. Länsstyrelserna 

har genom särskilda medel anställt friluftssamordnare och väglett kommunerna i 

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

erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

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

kontinuerligt. 

2. Länsstyrelserna eller någon annan regional huvudman samordnar arbetet 

med friluftsliv regionalt och vägleder kommunerna. 

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

och myndigheterna samverkar med de ideella friluftsorganisationerna, de 

kommersiella aktörerna, kommunerna och markägarna i syfte att tillgäng-

liggöra svenskt natur- och kulturlandskap. 

4. Människors utevistelse i natur- och kulturlandskapet ökar. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

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

X   X 

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

X X X X 

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

X    

Tillsätt en friluftssamordnare i varje kommun. X    

Förankra föreliggande regionala friluftsplanen.  X X  

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

X    

Bilda en intern samordningsgrupp på kommu-
nen för friluftsfrågor. 

X    

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

X X   

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

X   X 

Samverka med grannkommunerna och med 
föreningar/organisationer. 

X   X 

Naturum samverkar med grannkommunerna 
och med föreningar/organisationer. 

X X  X 

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

X   X 

Hitta former för bra relationer med privata mar-
kägare. 

X X X X 

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

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

X X  X 

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

X   X 

God medverkan i Friluftslivets år 2021. X X X X 

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

 X   

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

 X   

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

X  X X 

Bilda medborgarråd eller lokalt friluftsråd i kom-
munen.  

X    

 

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

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

gare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

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

Syftet är att allemansrätten ska vara fortsatt stark. 

 

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

skap om allemansrätten och dess möjligheter och begränsningar är god. 

 

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

myndigheter om allemansrätten genomförs för att öka kunskapen, ge större 

förståelse och finna lösningsmodeller om intressemotsättningar eller kon-

flikter uppstår när det gäller allemansrättsrelaterade frågor. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella orga-
nisationer 

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

X  X X 

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

X X  X 

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

hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

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

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

kvalitet har störst möjligheter att främja friluftsliv i vardagen. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

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

som är kända och kartlagda med värdebeskrivningar ökar. 

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

kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och 

uppdateras kontinuerligt. 

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

kerställs genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

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

blerade. 

 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

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

X X X  

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

X X X X 

Skapa dialogformer mellan markägare och nytt-
jare.  

X  X X 

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

  X X 

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

X    

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

X X   

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

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

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

landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

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

tivt för friluftslivet ökar genom bevarande, utveckling och nyskapande. 

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

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

genom information om dessa möjligheter. 

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

levelsevärden som är bevarade och utvecklas genom strategisk planering, 

förvaltning, dialog och skötsel ökar kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

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

X  X  

Undersöka tillgången på tätortsnära natur i 
kommunerna. 

X    

Kartläggning av infrastrukturer i länet för fri-
luftslivet.  

X    

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

X X X  

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

X X X  

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

X    

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

X    

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

X    

Avsätt naturmark och skogar som skolskogar 
nära skolorna. 

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

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

stark, hållbar utveckling och regional tillväxt 

 

Naturvårdsverkets preciseringar 

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

vecklar marknaden för natur- och kulturturism. 

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

gångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnä-

ringens övriga aktörer och markägare. 

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

en god tillgänglighet för turistnäringen och dess besökare. 

4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och 

markägare är etablerade och genomförs. 

5. Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar. 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myndig-
heter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

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

X X X  

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

X  X  

Regional samordning av åtgärder som 
berör flera kommuner eller länsdelar. 

X  X  

Satsa på information och marknadsfö-
ring om inlandets skogsleder. 

X  X  

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

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

ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

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

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

samhet.  

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

reskrifter och skötselplaner som uppdaterats när det gäller friluftsliv och 

organiserad verksamhet. 

3. Riktlinjer och metoder för zonering som planeringsverktyg för friluftsliv 

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

med lämpliga områden. 

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

erligt. 

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

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

gare uppmärksammas. 

 

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

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Bilda nya naturreservat för friluftslivet. X X   

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

X X   

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

X    

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

X X X  

Ge friluftsfrågorna stor vikt i ÖP-arbetet.  X    

Samordna GIS-arbetet med information och 
attribut. 

X X   

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

X    

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

X    

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

X X   

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

X X   

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

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

motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och 

hållbar utveckling enligt styrande dokument. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse. 

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

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

rikt friluftsliv. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och andra 
myndigheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Avsätt och bevara naturmark och skog som 
skolskogar. 

X    

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

X    

Pedagogiska naturstigar för barn. X    

Bevara tätortsnära naturområden som kan 
nyttjas av skolorna. 

X    

Introducera friluftslivet som ämne i förskolor 
och skolor. 

X X   

Anordna friluftsdagar. X    

Nyttja naturen för utomhuspedagogik inom 
flera ämnesområden. 

X X   

Utbildning för skolpedagoger. X X X X 

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

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

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

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

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

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

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

rekreation och återhämtning.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

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

upp hur samverkan mellan kommuner, landsting och den ideella sektorn 

skapar förutsättningar för fler människor att bli eller förbli fysiskt aktiva 

genom friluftsliv.  

2. Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer 

och hälsa etableras. 

3. Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva metoder 

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

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

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

kommun ökar. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisationer 

Uppföljning av Regionens och kommunernas 
folkhälsoarbete beträffande friluftsliv 

X  X  

Friskvårdsprojekt ledda av ideella organisat-
ioner 

   X 

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

  X  

  

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

tistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångveten-

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

aktörer. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

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

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

verksorganisation är etablerad, angelägna forskningsområden är identifie-

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

fattas som en attraktiv karriärväg och svensk friluftsforskning står sig väl 

internationellt. 

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

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

nadsförhållanden) och myndigheternas statistikinsamling har utvecklats för 

att passa de nya friluftslivspolitiska ambitionerna. 

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

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

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

luftslivspolitikens bredd. 

4. Forskningsresultat och statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och 

sätts in i ett större sammanhang. 

 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Besöksenkäter, räkning och intervjuer 

i naturreservaten.  
X X   

Intervjuundersökningar om männi-
skors friluftsvanor. 

 X   

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

X X X X 

Besöksräkning i friluftsområden X X   

Uppföljning av Regionens satsning på 
ledutveckling. 

  X  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/2 

§ 122 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2020-11-23 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
revidering av beslut 
om öppning av den 
öppna 
ungdomsverksamh
eten i begränsad 
omfattning från och 
med måndag 23 
november 2020 

2020-12-03 2.2 
Lotteritillstånd  
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Tidaholms pastorat. 
KOF 2020/140 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-11-18--12-08. 
 Beslut om revidering av beslut om öppning av den öppna 

ungdomsverksamheten i begränsad omfattning från och med måndag 
23 november 2020.
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2020-12-08 
 
Ärendenummer 
2020/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade från och med 2020-11-18--12-08 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2020-11-23 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
revidering av beslut 
om öppning av den 
öppna 
ungdomsverksamh
eten i begränsad 
omfattning från och 
med måndag 23 
november 2020 

2020-12-03 2.2 
Lotteritillstånd  
Beslut om tillstånd 
enligt Spellagen 

Beviljat 
registreringslotteri 
enligt 6 kap. 9 § till 
Tidaholms pastorat. 
KOF 2020/140 
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Vi hjälper er! 
De som genomför Lupp får stöd
och vägledning av MUCF. I
början av april planeras en start -
konferens för alla deltagare. 

Enkäten genomförs under hösten
2021. 
 
Stödet från MUCF är
kostnadsfritt. Deltagande aktörer
investerar i personalresurser,
eventuella 
kost nader för resor,
sammanställning och spridning av
resultatet samt för eventuella
konsulter.

Ansök här:
https://a.entergate.se/mucf/Luppansokan2021

Vi vill ha er anmälan senast 12 februari 2021.

Dnr:1736/20

12/2
2021

Beslut som rör unga kräver
kunskap om unga

Till: Beslutsfattare i kommunen som ansvarar för 
ungdoms- och demokratifrågor. 

Lupp-enkäten ger er möjlighet att skaffa sig en bild av
hur era ungdomar har det.  Deras levnadsvillkor och

hur de ser på sin situation.

Att känna till ungdomars livssituation är nödvändigt
för att ta rätt politiska beslut. Under årens lopp har
över hälften av landets kommuner genomfört Lupp.

Många gör det regelbundet – med några års
mellanrum. De har funnit att Lupp är ett värdefullt

verktyg i den lokala ungdomspolitiken.

En utvärdering, genomförd 2019, visar att 100% av
deltagande kommuner är nöjda med Lupp som verktyg
och sju av tio anser att Lupp bidragit till förändringar i

politiken.

Lupp 2021
- dags att anmäla sig!

Hur ser unga på sin livssituation i er region,
kommun eller stadsdel? 

Vad förväntar de sig, vad hoppas de på, vad
tycker de är bra, vad tycker de bör förändras och

hur ser de på sin framtid?
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Lupp, lokaluppföljning av ungdomspolitiken, är en möjlighet att sätta ungdomspolitiken och
ungas villkor och röster i fokus. Resultatet kan ligga till grund för politiska beslut som rör unga.

Sedan 2003 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - MUCF - erbjudit Lupp för
att kommuner, kommunsamarbeten och stadsdelsförvaltningar på ett enkelt sätt ska kunna ta

reda på hur ungas situation ser ut. Lupp är också ett verktyg för samverkan mellan olika
förvaltningar  då enkäten berör flera områden av ungas liv.

 

Enkäten finns i tre åldersspecifika versioner: 13–16 år, 16–19 år samt 19–25 år.
Enkäten erbjuds på fyra språk förutom svenska; engelska, somaliska, arabiska och dari. 
 Varje aktör som genomför Lupp kan lägga till tre egna frågor i samråd med MUCF. 

Enkäten genomförs elektroniskt eller på papper, eller både och. 

Ansök nu!
För att nå framgång med Lupp krävs det att man är intresserad av att utveckla den lokala 

ung domspolitiken och motiverad att satsa tid och resurser både på enkätinsamlingen och på det
efter följande arbetet med resultatet. 

Mer info: https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp

Ansök här:
 https://a.entergate.se/mucf/Luppansokan2021

Vi vill ha er anmälan senast 12 februari 2021.

Dnr:1736/20

Lupp 2021
- dags att anmäla sig!

12/2
2021

Vid frågor kontakta oss gärna på
lupp@mucf.se

Hälsningar
Alexandra, Cilla & Ellen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/1 

§ 123 Inkomna skrivelser och beslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 233/2020 ”Beslut om månadsrapport för 

Tidaholms kommun avseende januari-oktober 2020”, 2020-11-25. 
 Månadsrapport - oktober 2020 Tidaholms kommun. 
 Kommunstyrelsens beslut § 247/2020 ”Beslut om kommunens 

klimatlöften - Klimat 2030”, 2020-11-25.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-25 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/121 

§ 233 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari-oktober 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till 
handlingarna.   

 att nämnderna i helårsprognosrapporten uppdaterar och kompletterar 
nämndens anpassningsåtgärder avseende 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan 
och Budget 2019-2021 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram 
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.  
 
Samtliga protokoll för nämnderna saknades, med anledning av den snäva 
tidsplanen, vid utskick av denna tjänsteskrivelse.  
 
Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med 
delårsbokslut augusti och årsredovisning.  
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Hela prognosen är högst osäker med anledning av den pågående Corona 
(COVID-19) pandemin och dess ekonomiska effekter som bedöms vara 
omfattande och i nuläget inte möjliga att prognostisera.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott mot budget och 
kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans.  Prognoserna 
från samtliga övriga nämnder (BUN, SON, SBN) indikerar underskott mot 
respektive budget.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs.  
 
Kommunstyrelsen har föreslagit Kommunfullmäktige att anta en reviderad 
investeringsbudget för 2020.   
 
Kommunstyrelsen har under våren beslutat att begära in åtgärdsplaner från 
samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
SON, BUN och SBN har i sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. De 
prognostiserade underskotten och effekterna av respektive åtgärdsplan för 
2020 uppnår inte en budget i balans. Kommunledningsförvaltningen kan 
konstatera att nämnderna inte kompletterat sina åtgärdsplaner sedan 
avvikelsen uppkommit.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-25 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Budgeten för 2020 ger ett resultat på 23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,0 
procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 4,6 miljoner kronor, vilket 
är ett underskott mot budget på 18.5 miljoner kronor. Det motsvarar 0,6 
procent av skatter och bidrag och innebär att kommunen inte uppnår sitt 
målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

- att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till 
handlingarna.   

- att nämnderna i helårsprognosrapporten uppdaterar och kompletterar 
nämndens anpassningsåtgärder avseende 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av månadsrapport för Tidaholms 

kommun avseende januari-oktober 2020, controller Louise Holmvik, 
2020-11-16. 

 Månadsrapport – oktober 2020 (Tidaholms kommun). 
 
Sändlista 
Alla nämnder 
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1 Sammanfattning 

Helårsprognosen för Tidaholms kommun är ett resultat på 4,6 miljoner kronor, jämfört med 
budget på 23,1 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse på 18,5 miljoner kronor. 

Det prognostiserade resultatet motsvarar 0,6 procent av skatter och bidrag och innebär att 
kommunen inte uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av 
skatter och bidrag. 
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2 Verksamhet 

2.1 Viktiga händelser 

Med anledning av Coronapandemin har en mängd åtgärder vidtagits och många 
arrangemang som kommunen planerat har fått flyttas till hösten eller helt ställas in. I viss 
mån ersätts vissa aktiviteter med digitala alternativ. Efter oktober månad har ytterliggare 
restriktioner för att bromsa smittspridningen tillkommit. Detta har inneburit bland annat att i 
Tidaholms kommun samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden har stängts för 
allmänheten. 

Tidaholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har kontinuerligt 
kontakt med smittskydd i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. För att förhindra 
smitta ska personal stanna hemma om de har symptom. Besöksförbud är infört på samtliga 
äldreboenden för att skydda de mest sköra äldre. Trots att verksamheten följer 
rekommendationerna och att åtgärder vidtagits har smitta förekommit på kommunens 
äldreboenden. 

Uthyrningen av idrottshallarna och besöksantalet på till exempel badhuset och 
ungdomsverksamheten har minskat drastiskt. Ett flertal åtgärder vidtagits och de flesta 
aktiviteter, såsom simskola, vattengympa och babysim har helt fått ställas in i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Verksamheterna har hittat nya lösningar. Till 
exempel erbjuder Biblioteket en helt ny service i form av hemleverans av böcker, bokpåsar 
som kan hämtas utanför biblioteket, digital läsecirkel och en digital lösning för 8-årsboken. 

Tidaholms museum, Turistbyrån och Barnens hus arbetar med projektering inför ombyggnad 
och samlokalisering. En tillfällig flytt av Turistbyrån till bibliotekshuset under 
ombyggnadsperioden förbereds. Muséet har varit stängt sedan den 1 juni. Med anledning av 
Coronapandemin har besöksantalet minskat drastiskt, alla planerade gruppbesök har 
avbokats och stora evenemang har fått flyttas till hösten eller helt ställas in. En ny konstnärlig 
utsmyckning har invigts på Gamla torget och är nu på plats. 

Tidaholms kommun har genomfört en företagarfrukost på Hellidens slott för att redogöra för 
det fortsatta arbetet med den mark som erbjöds Nobia. Business Region Skaraborg 
presenterade hur de har samlat och paketerat Skaraborgs kommuners erbjudande under 
deras första år och hur de nu marknadsför kommunernas siter. Kriminalvården har tagit 
ytterligare ett steg mot en utbyggnation av Tidaholmsanstalten i form av ett inriktningsbeslut. 

Som en del i arbetet med Tidaholms platsvarumärke har runda platsen på Gamla torget fått 
ett konstverk, nya sittplatser och gratis wifi. En ny Tidaholmsskylt intill idrottshallen samt ett 
konstverk i Rosenbergsrondellen invigdes i början på maj. 

Tidaholm är en bland fyra kommuner i Skaraborg med i ett pilotprojekt för att skapa en 
eventuell inflyttarservice i Skaraborg. Pilotprojektet har i januari haft en sista workshop och 
arbetet har presenterats under våren. 

Rosenbergsskolan F-6 togs i bruk under försommaren 2020. Tidaholms kommun har fått en 
ny modern skola som möjliggör flexibla lärmiljöer för eleverna samt en god arbetsmiljö för 
elever och personal. I anslutning till skolan byggs en idrottshall som beräknas stå klar under 
hösten 2020. Beslut har tagits om att bygga en ny förskola med fyra avdelningar på 
Rosenberg. Det gör att kommunen kan fortsätta arbete kring verksamhet och lokaler 
kopplade till förskolan, som påbörjades 2019. I samband med sommarlovet startade 
ombyggnad av den nya 7-9 enheten på Hellidskolan igång. Ombyggnation och uppbyggnad 
beräknas pågå under läsåret 20/21. 

Byggnationen av ett nytt gruppboende för LSS är nu klart och togs i bruk i juni 2020. 
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3 Ekonomi 

3.1 Redovisning 

Helårsprognosen för Tidaholms kommun är ett resultat på 4,6 miljoner. 

Jämfört med föregående prognos (september 2020) har det prognostiserade resultatet 
minskat med 2,6 miljoner kronor. 

Den försämrade prognosen om 2,6 miljoner kronor består av fyra delar. 

• försämrad helårsprognos för finansförvaltningen om 2,7 miljoner. 

• försämrad helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden om 1,3 miljoner. 

• förbättrad helårsprognos för kommunstyrelsen 1,2 miljoner. 

• förbättrad helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden om 0,2 miljoner. 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Helårs-
prognos 

 -4,4 -11,3 -18,9 -19,9 x x 5,6 7,1 4,6   

Budgetram  23,1 23,1 23,1 23,1   23,1 23,1 23,1   

Avvikelse 
(mnkr) 

 27,5 34,4 42,0 43,0   17,5 16,0 18,5   

Avvikelse 
(%) 

0 119,0 148,9 181,8 186,1 0 0 75,8 69,3 80,1 0 0 

Prognos kommunen 

  

Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
 

Utfall 
2019 

Avvikelse 
mot fg år 

Verksamhetens intäkter     200 821 -200 821 

Verksamhetens kostnader -753 044 -716 874 -36 170  -926 306 173 262 

Avskrivningar -33 296 -31 344 -1 952  -32 639 -657 

Verksamhetens nettokostnader -786 340 -748 218 -38 122  -758 124 -1 178 

Skatteintäkter 574 796 586 007 -11 211  575 974 -1 178 

Generella statsbidrag och utjämning 216 119 187 743 28 376  186 602 29 517 

Verksamhetens resultat 4 575 25 532 -20 957  4 452 27 161 

Finansiella intäkter 1 079 68 1 011  791 288 

Finansiella kostnader -1 079 -2 500 1 421  -1 226 147 

Resultat efter finansiella poster 4 575 23 100 -18 525  4 017 27 596 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 4 575 23 100 -18 525  4 017 27 596 

Nämndernas prognoser 

Det finns i nuläget en stor osäkerhet i hur omfattande extra kostnader och intäktsbortfall 
kommer att bli för kommunen under 2020. 
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Barn- och utbildningsnämndens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 6,5 
miljoner kronor, i den prognosen inkluderas inga effekter av Corona (Covid-19) pandemin.  
Det beräknade underskottet beror på avvikelser inom grundskolans verksamhet 2,5 miljoner i 
personalkostnader, 1 miljon kronor IKE i gymnasiesärskolan, 0,4 miljoner kronor 
kulturskolan, 1,0 miljoner kronor i intäktsbortfall från migrationsverket, 0,7 miljoner kronor i 
kostnader för IT-program och licenser samt 1 miljon kronor i intäktsbortfall på 
vuxenutbildningen. Nämnden har ett beräknat överskott på 0,5 miljoner inom förskolans 
verksamhet men räknar med 0,4 miljoner i ökade kostnader på grund av löneavtalet mellan 
Sveriges kommuner och regioner som blev klart den 2:a november, detta berör till största 
delen förskolans verksamheter. 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 23,6 
miljoner kronor, varav nämnden uppskattar att 5,7 miljoner beror på ökade kostnader för 
Corona (COVID-19) pandemin. Underskottet kommer från Socialförvaltningens med ett 
underskott på 10,5 miljoner kronor och omvårdnadsförvaltningen med ett underskott på 13,1 
miljoner kronor. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är en budget i balans. 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 1,2 miljoner 
kronor, som till största del beror på ökade elkostnader.  Det finns även vissa positiva 
avvikelse inkluderade i prognosen som skogsavverkningar. 

Kommunstyrelsens prognos är en positiv avvikelse, det vill säga ett överskott på 3,0 
miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen består av två delar, dels kommunstyrelsens 
verksamheter och finansförvaltningen. 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 1,2 miljoner kronor, som 
beror till största del av på vakanser med anledning av anställningsrestriktioner.  Ytterligare så 
prognostiseras ett överskott på 1,8 miljoner kronor för finansförvaltningen. På 
finansförvaltningen återfinns kommunens pensionskostnader och de medel som är 
budgeterade för att hantera prognosförändringar av skatter och bidrag och eventuellt andra 
oförutsedda utgifter inom Tidaholms kommun. 

Budgetavvikelser 

Sammanställning budgetavvikelser (tkr) 
Prognos 

Budgetavvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 3 000 

Jävsnämnd 0 

Kultur- och fritidsnämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd -6 530 

Social- och omvårdnadsnämnd -23 575 

Samhällsbyggnadsnämnd -1 200 

Summa nämnder -28 305 

  

Finansiering 

Skatteintäkter 17 165 

Finansiell kostnad och intäkt 2 432 

PO-differens  

Reavinst -7 865 

Medfinansiering E20  

Avskrivningar -1 952 
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Summa finansiering 9 780 

  

Avvikelse mot budget skattefinansierad verksamhet -18 525 

  

Affärsdrivande verk 

VA-verk  

Renhållningsverk  

Summa affärsdrivande verk  

  

Summa avvikelse mot budget -18 525 

Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för 
2020 – 2022. I april 2020 beslutade kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 
investeringsprojektens utfall år 2019. Investeringsbudgeten är justerad i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut i juni 2020 om reviderad investeringsbudget för 2020. 

Investeringar per projekt 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning av investeringsprojekt 

Skola Rosenberg - F-6 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Skola Rosenberg 93066 153 500 153 500 154 031 -531 Ja Ja 

Tillkommande Skolinvesteringar 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Tillkommande 
Skolinvesteringar 

93064 / 
93065 / 
93067 

75 000 82 000 46 866 28 134   

Förskola -
 Rosenberg 

93065 25 000 25 000 514  Ja Ja 

Idrottshall -
 Rosenberg 

93067 30 000 30 000 21 487  Nej Ja 

Ombyggnation 
Forsen / Hökensås 

93064 20 000 20 000 23 229  Ja Nej 

Exploatering Rosenberg 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Exploatering 
Rosenberg 
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Expl omr 1 
93083/
95024-
877 

3 000 3 000 2 938 62 Ja Ja 

Expl omr 2 
93089/
95024-
878 

13 000 13 000 22 051 -9 051 Ja Nej 

        

Förskola Ekedalen 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Skola/Förskola 
Ekedalen 

 5 000 5 000 320 4 680   

Planerat Fastighetsunderhåll 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Planerat 
Fastighetsunderhål
l 

93044 4 780 4 780 3 169 1 611 Ja Ja 

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp 

  
Projekt 

Nr 
Total 

budget 
Ack 

Budget 
Ack 

Utfall 
Återstår 

Följer 
tidsplan

? 

Följer 
budget? 

Reservvattentäkt 95019       

VA-ledning Madängsholm-
Tidaholm 

95023       

Överföringsledning Folkabo 95027       

Gälleberg 
avloppsreningsverk 

95009 205 206     

Exploateringsområde kv 
Yxan (Hägnelund) 

95026 -1 651 -1 651     

Exploateringsområde 
Rosenberg 

95024   11 217    

Reinvesteringar 95029 2 000 2 000 75 1 925   

        

        

Summa  554 555 11 292 1 925   

Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet 

  
Projekt 

Nr 
Total 

budget 
Ack 

Budget 
Ack 

Utfall 
Återstår 

Följer 
tidsplan

? 

Följer 
budget? 

Deponiåterställning 96002 3 124 3 124  3 124 Nej Ja 

Sopbil 96011       

Matavfall Kärl 96017 900 900  900 Nej Ja 

Ombyggnation ÅVC 96013   540    
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Personalbyggnad -
 Siggestorp 

96012       

Farligt Avfall 96014       

Rivning + Kallgarage /förråd 96020       

Grönt kort 96019       

Återvinningsstationer (ÅVC) 96015       

Summa  4 024 4 024 540 4 024   

Slutredovisning av investeringsprojekt 

Projektnamn Projekt Nr Slutdatum / Projektavslut 

   

Kommentar:  
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4 Personal 

4.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2020-01-01  -  2020-

10-31 
2019-01-01  -  2019-

12-31 
2018-01-01 - 2018-

12-31 

Antal anställda 1 184 1 208 1 211 

- Kvinnor 983 999 1 000 

- Män 201 209 211 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 83,0 82,7 82,6 

Könsfördelning (andel män, i %) 17,0 17,3 17,4 

    

Antal årsarbetare 1 145 1 161 1 149 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 

96,7 96,1 94,9 

Sjukfrånvaro (%) 7 5,5 5,5 

Sjukfrånvaron ligger på 7% och är högre än vid samma period 2019. Anledningen till detta är 
covid 19 pandemin som pågår i Sverige och världen. 

När det gäller antalet anställda och årsarbetare så ser vi just nu en nedgång men det är för 
tidigt att säga om den trenden kommer att fortsätta. 

Heltidsprojektet 

Barn och utbildningsnämnd - Arbete pågår med att anpassa verksamheter utifrån 
heltidsprojektet. Att skapa enhetliga scheman utifrån önskat behov hos både individ och 
verksamhet. Från och med ht-20 kommer att grundsärskolan ligga under grundskolans 
organisation vilket kommer att innebära större möjlighet till flexiblare lösningar. Detta för att 
det inom kategorin elevassistenter förekommer många som arbetat deltid tidigare. 

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

Samhällsbyggnadsnämnd - Ett antal medarbetare har gått upp i tid utifrån heltidsprojektet. 

Social och omvårdnadsnämnd  - 

Inom förvaltningens verksamheter pågår omläggning av scheman med syftet att effektivisera 
utökad arbetstid efter införande av heltid som norm. 

Antal disponibla arbetspass i schema ökas och enheter kan med utökat samarbete kring 
disponibla turer minska behovet av vikarier. 

Covid-19 har försvårat genomförandet av projektet. Ett effektivt genomförande förutsätter 
utökat samarbete över enhetsgränserna vilket inte kunnat ske under år 2020 på grund av risk 
för smittspridning. 

Kommunstyrelsen - Inga förändringar i bemanning har skett under 2020 på grund av 
heltidsprojektet. 
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Anställningsrestriktion 

Barn och utbildningsnämnd - 

Alla anställningar/pågående rekryteringar skall ha förvaltningschefens godkännande. Det har 
gjort eller görs anställningar inom följande områden, skolbibliotekarie, fritidspedagog, 
pedagog F-6, praktiskt estetiska ämnen på högstadiet och gymnasiet. Rekryteringar har 
gjorts utifrån att besätta tjänster där det finns obehöriga pedagoger i dagsläget samt vid 
avslutningar. Inga utökade behov utan för att kvalitetssäkra verksamheten. 

Utöver anställningsrestriktionen har det under höstterminen tagits beslut om 
anställningsstopp på grundskolans verksamhet inklusive fritids och förskoleklass för att 
komma till rätta med underskott och se till att vi tar hand om den personalen som redan finns 
i verksamheten. 

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

Samhällsbyggnadsnämnd - Samtliga personalförändringar diskuteras med förvaltningschef 
och enhetschefer. Gemensamt beslut tas baserat på nämndens målsättningar och 
ekonomiska förutsättningar i samspel. 

Social och omvårdnadsnämnd - Social och omvårdnadsförvaltningen följer 
anställningsrestriktion och tillsättning av tjänster godkänns av socialchef. 

Kommunstyrelsen - Ett antal tjänster inom kommunledningskontoret har inte tillsatts på 
grund av anställningsrestriktionen inom samtliga enheter. Inom förvaltningen har personal 
gått ner i tjänst på grund av tjänstledigheter och föräldraledigheter vilket innebär en minskad 
personalstyrka. Dessa har inte ersatts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-25 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/250 

§ 247 Beslut om kommunens klimatlöften - Klimat 2030 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta och genomföra fyra klimatlöften 
under 2021: 
 Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya 

avtal. 
 Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 

prioriterade upphandlingar. 
 Kommunen gör investeringar för energieffektiviseringar. 
 Kommunen har ett arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form 

av en koldioxidbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har sedan tidigare undertecknat ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om” och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet 
om att regionen ska vara en fossiloberoende region 2030. Klimat 2030 är en 
kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer såsom olika företag, 
kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland.  
 
Västra Götalands Regionen samt Länsstyrelsen har nu bjudit in Tidaholms 
kommun att delta i ”Kommunernas klimatlöften”. Kommunernas klimatlöften är 
en Klimat 2030:s satsning för år 2020 där alla Västra Götalands kommuner 
bjuds in att anta klimatlöften utifrån en lista med 20 åtgärder där kommunen 
har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Efter att 
kommunen fattat beslut om sina klimatlöften ska detta meddelas Västra 
Götalandsregionen samt Länsstyrelsen senast den 1 december. Klimat 2030 
kommer sedan att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med 
ambitionen att kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen 
besluta att anta och genomföra fyra klimatlöften under 2021, enligt följande:  

 kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal,  
 analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar,  
 gör investeringar för energieffektiviseringar,  
 och har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form av en 

koldioxidbudget. 
 
Nämnden framhåller i sitt beslut att samhällsbyggnadsförvaltningen under 
2020 har genomfört en miljökalkylering av beslutade aktiviteter med bäring på 
miljöstrategiskt arbete. Syftet har varit att kartlägga vilka av de aktiviteter som 
är beslutade som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att skapa 
maximal nytta i förhållande till resurser att arbeta med aktiviteterna.  
Prioriteringen är gjord utifrån vilka positiva effekter som aktiviteterna har på 
koldioxidutsläpp, hälsa och biologisk mångfald. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-25 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Uppdraget har utförts av CIT industriell Energi AB, ett dotterbolag till Chalmers 
industriteknik. I uppdraget ingick även att utreda vilka klimatlöften som 
kommunen rekommenderas att fokusera på. 
 
Av 20 klimatlöften bedöms kommunen utföra två redan idag (producera egen 
solel och 100 % förnybar el i kommunens elavtal). Utredningen har även 
kommit fram till att kommunen bör fokusera på följande fyra klimatlöften 2021: 
 
1. Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal 
 
Det innebär att kommunen ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där 
transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. 
Kommunen ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av 
varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis 
matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning 
 
2. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar 
 
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst 
nytta (utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre 
upphandlingar under 2021. 
 
3. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 
 
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta 
och kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i 
egna byggnader/lokaler. 
 
4. Vi har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 
 
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en 
årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med 
kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en 
utsläppsminskningstakt om 16 procent per år. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta och 
genomföra fyra klimatlöften under 2021: 
 Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya 

avtal. 
 Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 

prioriterade upphandlingar. 
 Kommunen gör investeringar för energieffektiviseringar. 
 Kommunen har ett arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form 

av en koldioxidbudget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-25 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 132/2020 ”Beslut om kommunens 

klimatlöften 2021- Klimat 2030”, 2020-11-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunens klimatlöften 2021- Klimat 

2030”, kanslichef Anna Eklund, 2020-11-02. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 128/2020 ”Beslut om 

klimatlöften”, 2020-10-29. 
 Inbjudan till kommunerna att delta i kommunernas klimatlöften inom 

klimat 2030, Klimat 2030, 2020-06-10. 
 Beskrivning av satsningen, Klimat 2030, 2020-06-10. 
 Kommunernas Klimatlöften- Klimat 2030, 2020-06-10. 

 
Sändlista 
Västra Götalandsregionen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Samtliga nämnder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/4 

§ 124 Kurser och konferenser 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår arbetsutskottet att lämna till kultur- och 
fritidsnämnden att besluta om aktuella kurser och konferenser. 

 
Beslutsunderlag 
 Inbjudan till - SFK:s Erfarenhetskonferens 2021 210128—29. 
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From:                                 Tidaholms Kommun
Sent:                                  Tue, 8 Dec 2020 14:34:51 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             VB: Dags att anmäla sig till SFK:s Erfarenhetskonferens 2021, 28-29 januari 2021

 
 
Från: sfk@fritid-kultur.se <sfk@fritid-kultur.se> 
Skickat: den 8 december 2020 14:29
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Dags att anmäla sig till SFK:s Erfarenhetskonferens 2021, 28-29 januari 2021 
 

 

  

Hej!  

SFK:s Erfarenhetskonferens 2021 – genomförs digitalt! 

Nu är det dags att anmäla dig och dina kollegor till två halvdagar 
med intressanta och aktuella inslag 

Datum: 28-29 januari 2021 

  

Årets två teman är Folkhälsa samt Demokrati och dagarna leds av moderator 
Camilla Hagman. 
Program      Anmälningsformulär 

  

28 januari, Tema Folkhälsa, insläpp till mötet kl 12.15  
Inslag: 
• Hur stärker vi möjligheter till bättre folkhälsa? – Carolina Klüft, verksamhetschef, 
Generation Pep 
• Folkhälsan idag – Daniel Berglind, Karolinska Institutet 
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https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kmd2y-0003Gb-4j&i=57e1b682&c=RyUz5I_Ds4ml7eXRuFLW3Dq62h455D-jtZgEN5i012ISSUwA_iYp8Eq06XklbwrFw3Q6ZCI4xRgcGbapkkSYkOPu7ei5qw4E_A0dI5AMt5PdraXyjLaekrU1fsMclBeYUIAGVTOReKa2D8aAIspXoqTWhkkRPEmpe_9Ix-Af3UpR76Po9a1xb5dkGcNO6E6pBxKjw0PrQ_VrgrgwnquXLItlS53upB0psaxGmxwfNCaqMBcNrl8Ol-YfmJ1dqfPDY_1kkxkWMOlU9QsOuQbiKmSEz1oJpJnCpFmNkgqbSlU_2n8gdfXHjbzWqRskFevA


• Några praktiska exempel från kultur- och fritidssektorn:
Birgitta Edin-Westman, Örnsköldsviks kommun
Susanne Carlsson, Borås stad 
  
29 januari, Tema Demokrati, insläpp till mötet kl 8.45  
Inslag: 
• Frihet, värdighet och jämlikhet – Edna Eriksson, bl a ordförande i MR-Stiftelsen 
• Kan vi ta vår demokrati för given? – Mattias Gardell, Uppsala Universitet 
• Några praktiska exempel från kultur- och fritidssektorn:
Maria Jönsson, Norrköpings Stadsmuseum
Sofia Lenninger, f d Sölvesborgs kommun 
  
Välkomna!
Styrelsen med administration 

  

SFK:s administration:
Utvärderingsringen

Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad
www.fritid-kultur.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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/3 

§ 125 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fritidsenheten 

 Lansering av det nya boknings- och bidragssystemet Rbok planeras till 
början av 2021. 

 
Kultur- och biblioteksenheten 

 Enhetschefen för kultur har efter att ha genomgått en ledarskapskurs 
fått förmånen till organisatoriskt stöd gällande samordningen av 
verksamheterna i Bibliotekshuset. 

 
Besöksenheten 

 Ombyggnationen på museet pågår enligt plan. 
 Rapport från markscanningen av området vid Gestilren förväntas 

komma inom kort.  
 Turistbyrån planerar att ta fram en enklare turistbroschyr för 2021 och 

en mer omfattande turistbroschyr inför 2022. 
 
Förvaltningen 

 Alla nämndens verksamheter följer Folkhälsomyndighetens skärpta 
nationella föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridning av 
covid-19 som gäller från och med 14 december. Därutöver begränsas 
antalet samtida besökare till 8 i alla verksamheter så länge förbudet 
mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer gäller. 

 Nämndssammanträdet den 12 januari inleds med en 
arbetsmiljöutbildning. 

 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
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 Tidaholms Tennisklubb  Sida:  1(1)


 867200-3954  Balansrapport  Utskrivet:  20-03-19


 Preliminär  20:25
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  1034
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31


 Ing balans  Period  Utg balans


 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar


 Materiella anläggningstillgångar
 1110  Byggnader  3 000 617,00  0,00  3 000 617,00
 1119  Ackumulerad avskrivning byggnader  -2 149 321,80  -65 010,00  -2 214 331,80
 1210  Maskiner och andra tekniska anläggningar  1 084 740,00  42 790,00  1 127 530,00
 1219  Ack avskr mask/andra tekn anl  -264 547,00  -53 936,00  -318 483,00
 1220  Inventarier och verktyg  54 409,00  343 750,00  398 159,00
 1229  Ack avskr inv/verktyg  -54 409,00  -22 916,00  -77 325,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  1 671 488,20  244 678,00  1 916 166,20


 S:a Anläggningstillgångar  1 671 488,20  244 678,00  1 916 166,20


 Omsättningstillgångar
 Fordringar


 1510  Kundfordringar  94 152,80  42 913,14  137 065,94
 1700  Förutbet kostn/upplupna int  2 850,00  -911,00  1 939,00
 S:a Fordringar  97 002,80  42 002,14  139 004,94


 Kassa och bank
 1910  Kassa  19 544,00  11 794,00  31 338,00
 1930  Checkräkningskonto  640 680,72  -23 186,82  617 493,90
 S:a Kassa och bank  660 224,72  -11 392,82  648 831,90


 S:a Omsättningstillgångar  757 227,52  30 609,32  787 836,84


 S:A TILLGÅNGAR  2 428 715,72  275 287,32  2 704 003,04


 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital


 2061  Balanserat kapital  -2 160 565,01  -175 719,21  -2 336 284,22
 2069  Årets resultat  -175 719,21  412 599,39  236 880,18
 S:a Eget kapital  -2 336 284,22  236 880,18  -2 099 404,04


 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -25 811,50  -510 437,50  -536 249,00
 2710  Personalskatt  -12 135,00  -2 662,00  -14 797,00
 2730  Lagstadgade sociala avgifter  -9 635,00  -2 893,00  -12 528,00
 2900  Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  -44 850,00  3 825,00  -41 025,00
 S:a Kortfristiga skulder  -92 431,50  -512 167,50  -604 599,00


 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -2 428 715,72  -275 287,32  -2 704 003,04


 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00








 Tidaholms Tennisklubb  Sida:  1(3)


 867200-3954  Resultatrapport  Utskrivet:  20-03-19


 Preliminär  20:29
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  1034
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31


 Perioden  Tot fg år  Årsbudget  Period/årsbudg


 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning


 3015  Träningsavgifter juniorer  123 715,00  122 735,00  110 000,00  112,5 %
 3016  Träningsavgifter seniorer  8 460,00  5 800,00  7 000,00  120,9 %
 3017  Abonnemang  TTK-hallen  65 315,00  67 510,00  70 000,00  93,3 %
 3018  Spelintäkter  TTK-hallen  161 855,02  98 097,46  90 000,00  179,8 %
 3019  Övriga intäkter  TTK-hallen  28 730,00  37 960,00  30 000,00  95,8 %
 3022  Spelintäkter utebanor  29 305,00  27 035,00  25 000,00  117,2 %
 3025  Övriga intäkter utebanor  0,00  7 500,00  0,00  0,0 %
 3027  Rackethyra  10 351,00  0,00  0,00  0,0 %
 3028  Bollar  8 830,00  7 900,00  7 000,00  126,1 %
 3030  Lägerintäkter  27 350,00  36 645,00  30 000,00  91,2 %
 3031  Startavgifter KM, SO Tour mm  8 030,00  4 085,00  5 000,00  160,6 %
 3032  Startavgifter  Hökensåsspelen  25 930,00  22 410,00  25 000,00  103,7 %
 3033  Startavgifter motionstävlingar  13 500,00  14 550,00  14 000,00  96,4 %
 3049  Övriga intäkter för träning och tävling  2 500,00  0,00  0,00  0,0 %
 3210  Sponsorintäkter  89 720,00  68 803,00  70 000,00  128,2 %
 3311  Medlemslotteri  19 600,00  19 600,00  20 000,00  98,0 %
 3312  Övriga lotterier  60 050,00  61 250,00  55 000,00  109,2 %
 3320  BingoLotto  14 550,00  13 450,00  12 000,00  121,3 %
 3490  Övriga intäkter  6 366,25  6 600,00  7 000,00  91,0 %
 3520  Försäljning - cafeteria  6 535,00  6 180,00  6 000,00  108,9 %
 3540  Förs av idrottskläder/idrottsmaterial  200,00  3 700,00  0,00  0,0 %
 3590  Övriga försäljningsintäkter  0,00  500,00  0,00  0,0 %
 S:a Nettoomsättning  710 892,27  632 310,46  583 000,00  121,9 %


 Aktiverat arbete för egen räkning
 3811  Anläggningsbidrag  215 000,00  215 000,00  215 000,00  100,0 %
 3812  Kommunalt aktivitetsstöd  19 671,00  20 387,00  18 000,00  109,3 %
 3813  Övriga kommunala bidrag  5 000,00  20 000,00  5 000,00  100,0 %
 3821  Statligt aktivitetsstöd  35 843,80  36 768,05  33 000,00  108,6 %
 3822  Bidrag för kurser och utbildningar, Idrottslyftet  29 900,00  40 000,00  10 000,00  299,0 %
 3824  Statligt anläggningsbidrag  0,00  0,00  160 625,00  0,0 %
 3851  Lönebidrag  Arbetsförmedlingen  317 459,00  261 306,00  280 000,00  113,4 %
 3890  Medlemsavgifter  49 610,00  47 525,00  45 000,00  110,2 %
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  672 483,80  640 986,05  766 625,00  87,7 %


 Övriga rörelseintäkter
 3994  Försäkringsersättning  0,00  7 549,00  0,00  0,0 %
 S:a Övriga rörelseintäkter  0,00  7 549,00  0,00  0,0 %


 S:a Rörelseintäkter mm  1 383 376,07  1 280 845,51  1 349 625,00  102,5 %


 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm


 4020  Materialkostnader (ind)  -7 310,00  -6 966,00  -3 000,00  243,7 %
 4025  Inköp bollar  -20 290,00  -24 758,00  -22 000,00  92,2 %
 4026  Startavgifter - serier och dyligt  -6 450,00  -5 775,00  -7 000,00  92,1 %
 4027  Startavgifter - tävlingar  -7 100,00  -10 962,50  -11 000,00  64,6 %
 4028  Förbundsavgifter  -15 689,00  -15 643,00  -16 000,00  98,1 %
 4030  Lägeravgifter och dyligt  -25 966,00  -34 243,00  -30 000,00  86,6 %
 4033  Resor - tävlingar, seriespel och läger  -7 050,00  -10 302,00  -8 000,00  88,1 %
 4049  Övriga kostnader för tävling och träning  -2 244,00  -100,00  0,00  0,0 %
 4122  Egna tävlingar och seriespel  -11 851,90  -10 385,00  -11 000,00  107,8 %
 4123  Egna motionstävlingar  -6 825,40  -8 623,30  -9 000,00  75,8 %
 4130  Hökensåsspelen  -11 207,00  -10 275,00  -10 000,00  112,1 %
 4230  Reklamkostnader  -9 015,00  -2 063,00  -2 000,00  450,7 %
 4310  Lotterikostnader  -28 519,00  -29 363,00  -28 000,00  101,9 %
 4320  BingoLotto  -8 093,00  -9 231,00  -8 000,00  101,2 %
 4360  Medlemslotteri  -10 000,00  -10 000,00  -10 000,00  100,0 %
 4520  Inköp - cafeteria  -4 955,50  -4 628,00  -4 500,00  110,1 %
 4540  Inköp av idrottskläder/-material  0,00  -3 050,00  0,00  0,0 %
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -182 565,80  -196 367,80  -179 500,00  101,7 %


 Bruttovinst  1 200 810,27  1 084 477,71  1 170 125,00  102,6 %







 Tidaholms Tennisklubb  Sida:  2(3)


 867200-3954  Resultatrapport  Utskrivet:  20-03-19


 Preliminär  20:29
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  1034
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31


 Perioden  Tot fg år  Årsbudget  Period/årsbudg


 Övriga externa kostnader
 5131  El  TTK-hallen  -93 764,00  -97 671,00  -100 000,00  93,8 %
 5132  El  utebanor  -3 564,00  -3 842,00  -4 000,00  89,1 %
 5141  Vatten och renhållning  TTK-hallen  -9 058,00  -8 992,00  -9 000,00  100,7 %
 5142  Vatten och renhållning  utebanor  -679,00  -4 293,00  -4 500,00  15,1 %
 5161  Lokalvård och övrigt TTK-hallen  -7 186,95  -9 364,00  -9 500,00  75,7 %
 5162  Lokalvård och övrigt utebanor  -1 546,00  -1 516,00  -2 000,00  77,3 %
 5171  Reparation och underhåll  TTK-hallen  -11 041,50  -17 520,00  -50 000,00  22,1 %
 5172  Reparation och underhåll  utebanor  -12 258,00  -468,00  -15 000,00  81,7 %
 5410  Förbrukningsinventarier  -5 692,00  -1 354,00  -6 000,00  94,9 %
 5500  Reparation och underhåll av maskiner och inventarier  -949,00  -3 366,50  -2 500,00  38,0 %
 5910  Annonsering  -4 997,00  0,00  0,00  0,0 %
 5930  Reklamtrycksaker  -3 869,00  0,00  0,00  0,0 %
 6060  Stipendier och bidrag  0,00  -3 000,00  0,00  0,0 %
 6110  Kontorsmaterial  -1 247,00  -144,00  -1 500,00  83,1 %
 6150  Trycksaker  -469,00  -2 360,00  -2 500,00  18,8 %
 6210  Telekommunikation  -18 888,00  -18 627,00  -20 000,00  94,4 %
 6250  Postbefordran  -3 127,00  -3 850,00  -4 000,00  78,2 %
 6310  Försäkringar  -15 002,00  -14 356,00  -15 000,00  100,0 %
 6540  IT-tjänster  -24 274,00  -22 358,00  -24 000,00  101,1 %
 6550  Konsultarvoden  -412 500,00  0,00  0,00  0,0 %
 6570  Bankkostnader  -1 574,00  -1 140,50  -1 500,00  104,9 %
 6610  Prenumerationer  -379,00  -349,00  -500,00  75,8 %
 6700  Övriga kostnader  -28 311,00  -11 880,00  -15 000,00  188,7 %
 S:a Övriga externa kostnader  -660 375,45  -226 451,00  -286 500,00  230,5 %


 Personalkostnader
 7010  Löner till kollektivanställda  -407 655,00  -360 565,00  -400 000,00  101,9 %
 7110  Löner till idrottsutövare och tränare  -61 980,00  -63 229,00  -65 000,00  95,4 %
 7330  Bilersättningar  -3 955,00  -684,50  -1 000,00  395,5 %
 7410  Pensionsförsäkringspremier  -17 292,00  -17 276,00  -20 000,00  86,5 %
 7510  Lagstadgade sociala avgifter  -128 079,00  -113 283,00  -126 000,00  101,7 %
 7530  Särskild löneskatt på pensionskostnader  -4 672,00  -4 821,00  -6 000,00  77,9 %
 7570  Premier för arbetsmarknadsförsäkringar  -6 872,00  -5 095,00  -6 000,00  114,5 %
 7610  Utbildning  -3 400,00  0,00  0,00  0,0 %
 7690  Övriga personalkostnader  -1 530,00  -1 082,00  -1 500,00  102,0 %
 S:a Personalkostnader  -635 435,00  -566 035,50  -625 500,00  101,6 %


 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -1 478 376,25  -988 854,30  -1 091 500,00  135,5 %


 Rörelseresultat före avskrivningar  -95 000,18  291 991,21  258 125,00  -36,8 %


 Avskrivningar
 7820  Avskrivningar på byggnader  -65 010,00  -65 010,00  -81 072,00  80,2 %
 7831  Avskrivningar på maskiner  -53 936,00  -51 262,00  -51 262,00  105,2 %
 7832  Avskrivningar på inventarier  -22 916,00  0,00  0,00  0,0 %
 S:a Avskrivningar  -141 862,00  -116 272,00  -132 334,00  107,2 %


 Rörelseresultat efter avskrivningar  -236 862,18  175 719,21  125 791,00  -188,3 %


 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -236 862,18  175 719,21  125 791,00  -188,3 %


 Resultat från finansiella investeringar
 Räntekostnader och liknande resultatposter


 8410  Räntekostnader  -18,00  0,00  0,00  0,0 %
 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter  -18,00  0,00  0,00  0,0 %


 S:a Resultat från finansiella investeringar  -18,00  0,00  0,00  0,0 %


 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -236 880,18  175 719,21  125 791,00  -188,3 %


 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -236 880,18  175 719,21  125 791,00  -188,3 %


 Resultat före skatt  -236 880,18  175 719,21  125 791,00  -188,3 %







 Tidaholms Tennisklubb  Sida:  3(3)


 867200-3954  Resultatrapport  Utskrivet:  20-03-19


 Preliminär  20:29
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  1034
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31


 Perioden  Tot fg år  Årsbudget  Period/årsbudg


 Beräknat resultat  -236 880,18  175 719,21  125 791,00  -188,3 %


 8999  Årets resultat  236 880,18  -175 719,21  -125 791,00  -188,3 %











Verksamhetsberättelse 
för Tidaholms Tennisklubb
1 januari – 31 december 2019



1. Inledning

Styrelsen i Tidaholms Tennisklubb avlägger härmed verksamhetsberättelse för år 2019. Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanfattning av vad som hänt under det gångna året.

2. Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:

Delat ordförandeskap:		Magnus Svensson, Fredrik Nossler
Sekreterare:		Yasmine Ingesson
Kassör:			Per Svensson
Övriga styrelseledamöter:	Roland Heimer
			Robin Pettersson
			Leif Wiklund
Suppleant:			Louise Holmvik 

Styrelsen har under året genomfört 10 dokumenterade styrelsemöten. 

3. Anställda, kommittéer, valberedning samt revisorer

Under året har Tidaholms Tennisklubb haft följande anställda:

3. 1 Anställda 		Funktion
Carin Thorén		50% (tom 25 januari)
Mohamad Kalo		50-60% (from 16 maj)
Per Svensson 		100%
Christer Karlsson		Timanställd
Robert Johansson		Timanställd
Jörgen Karlsson		Timanställd
Dennis Olausson		Timanställd
Sara Hegefeldt		Timanställd
Nova Josefsson Osflaten	Timanställd
Alice Nossler		Timanställd
Adin Murguz		Timanställd	
Andrea Arnstål		Timanställd
Kajsa Bertilsson		Timanställd
Fanny Olausson		Timanställd
Kajsa Olausson		Timanställd


3.2 Kommittéer

Hallkommittén
Jörgen Karlsson (ordförande)
Tommy Widmark
Jan Stenberg

Juniorkommittén
Fredrik Nossler (ordförande)		Robert Johansson
Dennis Olausson			Jörgen Karlsson
Per Svensson			
Kjersti Osflaten

Motions/damkommittén
Christer Karlsson (ordförande)		Kent Johansson
Karl Susi				Birgitta Susi
Jan-Gustav Lerider			Louise Holmvik	
Kent Faxe				Thomas Lundeskog
Niklas Sjögren			Jörgen Käck

Reklamkommittén
Robin Pettersson (ordförande)
Magnus Svensson
Fredrik Nossler

Tävlingskommittén
Per Svensson (ordförande)		Robert Johansson	
Jan-Gustaf Lerider			Jeanette Arnstål	
Kjersti Osflaten			Johanna Karlsson	
Adin Murguz			Susanna Levinsson

Utomhusbanekommittén
Leif Wiklund (ordförande)		Per Svensson
Ronny Fransson			Torbjörn Svan
Roland Heimer			Christer Karlsson
Thomas Lundeskog			Jan Stenberg	
Mikael Svensson

Valberedning			Revisorer
Per Svensson	Valberedning	Anne-Catrin Larsson	Revisor
Leif Wiklund	Valberedning	Henrik Nilsson	Ersättare				


4. Verksamhet 2019

4.1 Medlemsantal

Antalet medlemmar vid utgången av år 2019 uppgick till 247 stycken. 
Juniorer: 105 stycken (56 pojkar och 49 flickor)
Seniorer: 142 stycken (116 herrar och 26 damer)

2018: 237 medlemmar, 95 juniorer (50 pojkar och 45 flickor), 142 seniorer (118 herrar och 24 damer)

4.2 Tennisens dag

Söndagen den 15 september arrangerade klubben en prova på dag för minitennisspelare i åldern 6-9 år. Klubben besöktes av 50 stycken minitennisspelare och dagen genererade i att 28 stycken började spela minitennis.  

4.3 Idrottsskolan

Tidaholms kommun arrangerade Idrottsskolan under vecka 26 där tennis var en av aktiviteterna. Per Svensson ansvarade för tennispassen och till sin hjälp hade han Fanny, Kajsa och Ellen Olausson. 

4.4 Juniorträning

Under år 2019 har klubben haft tretton anställda tränare (Per Svensson, Christer Karlsson, Robert Johansson, Jörgen Karlsson, Dennis Olausson, Sara Hegefeldt, Nova Josefsson Osflaten, Alice Nossler, Adin Murguz, Andrea Arnstål, Kajsa Bertilsson, Fanny Olausson och Kajsa Olausson).

Klubben erbjuder träning från 6 års ålder. Träningen har ett utgångsläge från modellen Play & Stay där tennis spelas med rätt boll och rätt storlek på bana utifrån var spelaren befinner sig i sin utveckling. Tennisträningen innehåller både tennisträning och fysisk träning.

På vårens inomhusträning tränade 55 juniorer, utomhus 46 juniorer och på höstens inomhusträning 75 juniorer.

4.5 Serielag

Serielag utomhus
Under det gångna året hade klubben 6 serielag anmälda till utomhusserien som spelas under maj och juni. Klubben representerades med följande lag: Herrar Elit, Damer Elit, Flickor 14, Flickor 12, Pojkar 12 och 
Pojkar/Flickor 10 Musse. Alla lag kämpade bra. Resultatmässigt gick det bäst för herr- och damlaget som vann sina serier.



Serielag inomhus
Under inomhussäsongen hade klubben 6 serielag anmälda. Klubben representerades med följande lag: Herrar Elit, Damer Elit, Flickor 14 Lag 1 och Lag 2, Pojkar 12 och Pojkar/Flickor 10 Musse. Resultatmässigt gick det bra för klubbens serielag. Herrarna vann sin serie.

4.6 Träningsläger

Även i år arrangerade klubben ett träningsläger utomhus i samarbete med Hjo TK. Lägerdeltagarna bodde i Gamla Köpstad, Varberg och träningen ägde rum på Falkenbergs utomhustennisbanor. Totalt var det 43 stycken juniorer, ledare och föräldrar som deltog. 

4.7 Utbyte med andra tennisklubbar

Under året har juniorkommittén anordnat utbyten med Skultorps TK (januari och oktober) och Hjo TK (november). 

4.8 Tävlingsspelare

Flera av klubbens yngre juniorer har börjat tävlingsspela mer. Juniorerna har utvecklats mycket och vi hoppas på fina resultat framöver. Under året har 
Sara Hegefeldt, Alice Nossler, Emilia Siewertz, Andrea Arnstål, William Johansson, Fanny Olausson, Kajsa Olausson, Elin Siewertz, Ellen Olausson, Julia Karlsson, Melker Carlson och Lova Levinsson tävlat en hel del. 

Sara Hegefeldt
Sara Hegefeld, född 2003, har spelat många tävlingar under 2019 och har gjort många fina resultat. Hon representerade Tidaholms TK under januari-augusti och Bankeryds TK from september. Sara har vunnit flera tävlingar under året. 

Emilia Siewertz
Emilia Siewertz, 2004, har varit ute och tävlat både i singel- och dubbelklasser under 2019. Hon har vunnit en tävling och tagit sig till flera finaler. 

Elin Siewetz 
Elin Siewertz, 2008, har tidigare spelat för Falköpings TK men gick över till Tidaholms TK i september 2019. Elin har tävlat flitigt och har vunnit flera tävlingar under året.

Ellen Olausson
Ellen Olausson, 2008, har också tävlat under året och hon har vunnit ett par tävlingar.  

Melker Carlson
Melker Carlson, 2009, har spelat många tävlingar under året i både singel och dubbel. Han har vunnit flera tävlingar i singel och i dubbel tillsammans med Ceasar Gustafsson Djerf.

Alice Nossler, Andrea Arnstål, William Johansson, Fanny Olausson, Kajsa Olausson och Lova Levinsson har också varit ute och tävlat under 2019. Juniorerna har visat goda resultat under året.

4.9 Veteranutbyte

Veteranutbytena mellan Tidaholms TK, Falköpings TK och Skultorps TK spelas 3 gånger per år. Varje klubb representeras av 6 dubbelpar (4 herr- och 2 dampar) och totalt spelas det 18 matcher.

5 januari spelades veteranutbytet i Skultorp. Efter dagens spel stod Skultorps TK som segrare. 

15 juni spelades veteranutbytet i Falköping på deras utomhusbanor. Falköpings TK segrade i utbytet. 

28 september var det veteranutbyte i Tidaholm. Tidaholms TK vann ett jämnt utbyte.

4.10 Vuxentennis

Christer Karlsson och Yasmine Ingesson har under året tränat tre vuxengrupper. Totalt har det varit ca 15 spelare som deltagit i träningen.

4.11 Motionsspel

Motionskommittén har haft följande aktiviteter under år 2019. 

Påskblixten
Fredagen den 19 april spelades den traditionella påskblixten. Blixten hade 24 deltagare som var uppdelade i 3 grupper. Efter dagens spel stod följande som segrare.
Grupp 1 - Fredrik Nossler
Grupp 2 - Maria Wänerstig 
Grupp 3 - Andrea Arnstål

Krubb Open
Samarbetet mellan Tidaholm och Hjo fortsätter och helgen 22-23 november bjöd Tidaholm in till spel i Krubb Open. Motionstävlingen är ett samarbete med Krubb Restaurang i Tidaholm där avslutningsmiddagen och prisutdelningen äger rum. 

Resultat från Krubb Open	
Herrsingel A – Fredrik Andersson (Tibro TK)
Herrsingel B – Ted Millberg (Tidaholms TK)
Herr/Damdubbel A – Peter Susi/Madeleine Englund (Hjo TK)
Herr/Damdubbel B – Christer Karlsson/Karl Susi (Tidaholms TK)





Julblixten
26 december spelades årets Julblixt. Blixten hade 16 deltagare som delades in i 2 grupper. Vinnare i respektive grupp blev
Grupp 1 - Christer Karlsson/Sara Hegefeldt
Grupp 2 - Per Susi


5. Tävlingar

Följande tävlingar har arrangerats av klubben 

SO TOUR – mini, midi och maxi
KM inomhus, utomhus
Hökensåsspelen 

5.1 SO TOUR mini, midi, maxi

SO TOUR som är en tävling för nybörjare arrangerades av klubben både på våren och på hösten. 

5.2 KM 

Inomhus-KM för juniorer spelades 5-7 april. 22 deltagare spelade i 4 singelklasser. 
Segrare i klasserna
Singel A - Alice Nossler
Singel B - Elin Siewertz
Singel C - Carl Hellqvist
Singel D - Melvin Petersson

30/8-1/9 spelades Junior-KM utomhus. Det var 14 deltagare och spel i 3 singelklasser och 1 dubbelklass.
Segrare
Singel A:	Elin Siewertz
Singel B: 	Melvin Petersson
Singel C:	Lucas Qvisth
Dubbel:	Andrea Arnstål/ Nova Josefsson Osflaten

5.3 Hökensåsspelen 

Hökensåsspelen som är klubbens egna nationella tävling sedan 1992 spelades 22-24 februari och 1-3 mars. I år lockade tävlingen 96 juniorer från 27 olika klubbar. Följande spelare representerade klubben: Adis Hafizovic, Ted Millberg, Peter Susi, Sara Hegefeldt, Emilia Siewertz, Alice Nossler, Melker Carlsson, Ellen Olausson, Julia Karlsson, William Johansson, Andrea Arnstål, Kajsa Olausson och Fanny Olausson.  Sara vann damsingeln och Ellen segrade i FS12 B.



6. Klubbens anläggningar

6.1 Padelhall och padelbur

Magnus Svensson och Fredrik Nossler har lagt ner mycket tid för planering av den kommande padelhallen som beräknas påbörjas hösten 2020. Padelhallen skall byggas mot ishockeyhallen. 

För att komma igång med padelspelet innan padelhallen är färdigbyggd har vi monterat en padelbur på bana 3. Buren ställdes in i december 2019 och är en tillfällig lösning tills padelhallen är färdigbyggd. 

6.2 LED-Belysning. 

Styrelsen har tagit in offerter för att byta till LED-belysning i tennishallen. Tanken var att bytet skulle ske under sommaren 2019. På grund av planer på att bygga en padelhall har vi valt att avvakta utbytet till sommaren 2020.  

7. Verksamhetsplan för år 2020

Styrelsens målsättning för 2020 är att bedriva träningsverksamhet för både juniorer och seniorer. Klubben skall stödja juniorerna i deras tävlingsverksamhet samt ta tillvara på medlemmarnas intresse för motionsverksamhet. Då seriespel är en viktig del i spelutvecklingen skall klubben försöka få så många serielag som möjligt. Ytterligare en utvecklingsfas för klubbens verksamhet är samarbetet mellan kommittéerna i klubben. Populära arrangemang som klubbmästerskap, blixtar av olika slag, interna serier, träningsläger, trivselkvällar och den årliga tävlingen Hökensåsspelen skall fortsätta att arrangeras. Klubben skall även i möjligaste mån genomföra de tävlingar som Tennis Region Väst föreslår att klubben skall arrangera.

8. Avslutning

Styrelsen tackar medlemmar, ledamöter i olika kommittéer, spelare, föräldrar, anställda, sponsorer, Tidaholms kommun samt övriga som på något sätt stöttat tennisklubben i dess verksamhet. 2019 var ett bra år och vi önskar lycka till inför kommande 2020.
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Tidaholm Tennis Klubb 


Att: Per Svensson 


Malmhultsvägen 3 
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Leveranstid:   6-8 veckor efter erlagd order 


Leveransvillkor: EXW Kempele (INCOTERMS 2010)  
Garanti:  5 år från leveransdatum. 
Betalningsvillkor: 30 dagar netto 
 
 
Trollhättan, 2 Oktober 2020 
                                                               
Johan Ohlsson 
Account Manager 
 
+46 73 077 94 52 
johan.ohlsson@greenled.se 


Pos Antal Description Pris/st ex. moms


Totalt                  EXW 


Kempele 


1 12 Greenled Omega 149W DALI 2400mm         1 900,00 kr 22 800,00 kr                        


2 6 Greenled Omega 79W DALI 1200mm         1 150,00 kr 6 900,00 kr                          


3 1 Installationstjänst + Installationstillbehör         6 300,00 kr 6 300,00 kr                          


Summering 36 000,00 kr                        
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Greenled AB Terms and Conditions 
 
Prices 
Prices are quoted VAT 0% in accordance with the valid price list. Prices include standard packaging and are valid for deliveries in EU.      
Customer specific export packing is quoted separately according to packing / marking instructions by the Customer. 
Greenled Oy reserves the right to make technical and price changes without notice.  
Greenled Oy not responsible for printing errors in brochures, product data cards or in the internet. 
 
Terms of payment 
Invoicing Customers 30 days net, unless otherwise agreed. After the due date we charge a default interest rate according to applicable law. 
 
Terms of delivery 
EXW Kempele (INCOTERMS 2010). The products will be placed at the disposal of the Customer at Tarjusojantie 12-14, Kempele, Finland. 
 


Warranty  


Greenled AB grants a five (5) year warranty to Eco-, Alfa-, Gamma-, Omega and Sigma- luminaires. Warranty of Sirius outdoor luminaries is eight 


(8) years. Warranty period of the other product families is three (3) years. The Warranty period begins on the date of delivery of the product. The 


warranty covers manufacturing and material defects in the product provided that the product is installed according to the instructions and 


regulations and used in accordance with manufacturer's instructions. The customer shall immediately inform Greenled AB, if  a fault / failure / defect 


occurs. Greenled AB shall repair the defective product or provide a new replacement, if the Warranty terms and conditions were met. 


 


Warranty is void, if: 


• Damage to the product is caused by overvoltage, abuse, misuse, natural forces (e.g. thunder or lightning strike), water damage, fire or other 


unexpected or unforeseen circumstances. 


• the product has been modified without written permission by Greenled AB, or has been installed with incompatible products / equipment. 


• the product has been mechanically broken, or it has been improperly stored. 


 


The warranty does not cover: 


• production loss, potential costs of lost profits or other consequential damages incurred. 


• damages to other property. 


• failures due normal / natural wear and tear (e.g. driver mortality values reported by the manufacturer). Normal mortality of led products is 


considered to be 0,2% for every 1000 operating hours (50,000 hours / 10%). Normal lumen maintenance is considered to be 70% when the 


declared life expectancy is reached. (Lifetime of each LED luminaire is reported by figures L70-L90 xxx hours. For example, L70  50,000 hours 


means that 70% of the luminous flux is maintained after 50,000 hours of normal use is considered normal / natural) 


• labor or other related costs arising from the replacement of the defective product at site, unless otherwise specifically agreed in writing. 


• batteries of possible optional security lighting, which have warranty period of one (1) year. 


 


Cancellation 


In case the customer cancels an order or part of it, Greenled AB has the right to claim compensation for a canceled order. The compensation shall 


determined in accordance with the costs incurred and shall always be case-specific. 


 


Limitation of Liability 


Greenled AB is not responsible for production losses, any loss of profit or any other consequential damages due to possible fault or delivery error. 


Greenled AB is not responsible for damages to other property caused by the product. 


 


Product returns and refunds 


Possible product returns must always be agreed with the sales person of Greenled AB within 30 days of receipt of the goods .  Products must be 


returned in saleable condition in unopened and undamaged original packaging. The product return shall take place in the buyer's risk and expense. 


The amount of refund will be agreed separately and shall not more than 70% of the purchase price of the products. The possible product return 


must take place before three months have passed since the delivery of the products.  Greenled AB does not accept returns of products produced, 


modified, painted or procured by special order.  
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Vår ref:
Telefon:
Email:


Plats / Fastighet / Projekt


6 h/dag 7 dagar/vecka 40 veckor/år 1680 h/år 1,17 kr/kWh


96 kpl


8 659 kWh
76%


41 891 10 131 31 760 kr/år
5 096 60 5 036 kr/år


46 987 10 191


36 796 kr/år


INVESTERING och ÅTERBETALNINGSTID


3,6 år
6,6 år


15,1 %


Lampor / Armaturer att byta ut:


Energikostnad


Grundläggande information:


Nuvarande T8-armaturer kommer att bytas ut till energieffektiva LED-armaturer.


Energibesparings i %


Besparing (kWh)
35 804


Ny sportbelysning till Tennishallen i Tidaholm.


Lönsamhetskalkyl
9.4.2020


559109-4866


Johan Ohlsson


Tidaholm Tennis Klubb
Malmhultsvägen 3


Tidaholm


Greenled AB


Per Svensson
867200-3954


Kardanvägen 9, 461 38 Trolhättan


johan.ohlsson@greenled.se
0730 779 452070-3026619


tidatennis@telia.com


Armaturer + Komplett installation


Nuvarande (kr) Föreslagen (kr) Besparing (kr)


Total besparing / år


Återbetalningstid / Armaturer
Återbetalningstid / Armaturer, installation och tillbehör


Total energi och underhållskostnad av belysningslösning


Engångsinvestering / Armaturer


Lönsamhetskalkyl;  Summering - Energi & Underhåll: 
Nuvarande  (kWh) Föreslagen  (kWh)


*Calculation excludes failure rate of present lamps and led-chips


132 300 kr         


Energiförbrukning per år 27 145


242 889 kr         


Ränta på investeringen


Byte av lampor och tändare, samt drivdon felfrekvens 10 %)*





