
 Sida 1 (12) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-28  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, torsdagen den 28 januari 2021 kl 17:00-18:05 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Stefan Grad (C) 
Torbjörn Andersson (L) 
Mathias Kyller (M) 
Åse Nicklasson (SD) 
Anto Dodik (S), ersätter Jörgen Strende (S) 
Thomas Danielsson (M), ersätter Peter Eclund 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Lennart Thunborg (SD) 

Övriga deltagande Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Stefan Grad   

Justeringens plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, 2021-02-01 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-9 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Stefan Grad  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Anslagsdatum 2021-02-02 Anslag tas ner 2021-02-24 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 



 Sida 2 (12) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-28  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
Innehållsförteckning 
 

KFN § 1 Information ............................................................................................... 3 

KFN § 2 Funktionsprogram Ransbergs skola, kultur & fritid .................................... 4 

KFN § 3 Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län ........ 5 

KFN § 4 Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av det nya 

coronaviruset covid-19, ansökning 2 - Tibro Bridgeklubb .......................... 7 

KFN § 5 Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av det nya 

coronaviruset covid-19, ansökning 2 - Ransbergs Hembygdsförening ...... 8 

KFN § 6 Verksamhetsplan och budget 2021 .......................................................... 9 

KFN § 7 Internkontroll 2020 .................................................................................. 10 

KFN § 8 Internkontroll 2021 .................................................................................. 11 

KFN § 9 Delegationsbeslut 2020 .......................................................................... 12 

 



 Sida 3 (12) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-28  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021- 000006 80 

KFN § 1 Information 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.            

Ärendet 

• SKR:s webbseminarium om erfarenheter av politiska sammanträden på 

distans.  

- Fullmäktige i nära 70 % av landets kommuner/regioner har under 2020 

genomfört sammanträde med ledamöter deltagande på distans med anledning 

av pågående pandemi. Ca 90 % av dessa menar att det har fungerat mycket 

bra eller ganska bra. Den vanligaste digitala lösningen som använts är Teams, 

ca 65 %. 

- Styrelsen i drygt 85 % av landets kommuner/regioner har under 2020 

genomfört sammanträde med ledamöter deltagande på distans. Ca 95 % av 

dessa tycker att det har fungerat mycket bra eller ganska bra.  

• Peter Doverholt redogör för förvaltningens aktuella åtgärder med anledning av 

Covid-19. 

- Från och med 25 januari har förvaltningen öppnat upp för barn födda 2005 

och senare i verksamheten (med begränsningar).  

- Fritidsgården Dojan har öppnat med restriktioner (10 personer inkl. personal 

och föranmälan).  

- Musikskolan öppnar preliminärt 1 februari för enskild undervisning.  

- Biblioteket öppnar för besökare preliminärt 8 februari.  

- Föreningar kan nu söka extra ekonomiskt stöd med anledning av Covid-19 för 

sista kvartalet 2020, oktober-december. Sista ansökningsdag är 14/2. 

• Som tidigare prognoser visat kommer förvaltningen redovisa ett överskott vid 

årets slut. Överskottet beror till stor del på minskade personalkostnader och 

inställd verksamhet p.g.a. pågående pandemi. Mer detaljerad information om 

detta vid sammanträdet i februari.          

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 80 

KFN § 2 Funktionsprogram Ransbergs skola, 

kultur & fritid 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna funktionsprogram för gymnastiksal samt 

dagkollo framtagna för nybyggnation av F-6 skola i Ransberg.      

Ärendet 

I arbetet med planeringen av den nya F-6 skolan i Ransberg upprättas funktionsprogram 

för olika delar som ska ingå i projektbeställningen.  

Kultur och fritidsnämnden är ansvarig verksamhetsnämnd för kvällsverksamhet i 

gymnastiksalen och dagkolloverksamhet i den nya skolan och förvaltningen tillsammans 

med projektet har därför upprättat funktionsprogram för dessa verksamheter. 

Programmen har initialt behandlats av projektets styrgrupp som ställer sig bakom dem.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-01-25 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-01-25  

Funktionsprogram Gymnastiksal, Ransbergs skola 

Funktionsprogram, dagkolloverksamhet, Ransbergs skola 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadschef, Gunnar Carlsson 

Projektledare, Samuel Willner 

Enhetschef fritid, Marcus Blåder     

___________________ 
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 Dnr 2021-000002 82 

KFN § 3 Remiss Regional Handlingsplan för 

friluftsliv i Västra Götalands län 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna remissvar på förslag till  

Regional handlingsplan för friluftslivet enligt nedan nedtecknat yttrande.   

Ärendet 

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet och kultur- 

och fritidsnämnden har lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget. Särskilt viktiga 

frågeställningar att svara på i remissen är: 

1. Är det några åtgärder som saknas och bör läggas till i handlingsplanen?   

2. Är det några åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen?   

3. Vilka åtgärder är ni beredda att medverka i?   

4. Om flera av de åtgärder som föreslås redan har genomförts i din organisation är 

det värdefullt att ta med det i ert svar. 

Yttrande 

1. Handlingsplanen är väldigt omfattande och heltäckande. Små kommuner kommer  

få svårt att klara alla uppdrag/ansvarsområden. Det blir lättare för den stora 

kommunen med enheter som har friluftsliv som sitt huvuduppdrag. 

2. Planen är bra men bör anpassas för att även passa de små kommunerna med 

mindre resurser och personal inom området. 

3. Vi är beredda att medverka i de åtgärder vi har resurser till. Vår kommun kan: 

• Ansvara för skötsel och underhåll av motionsspår/vandringsleder, 

friluftsområden och badplatser i samverkan med föreningar och markägare. 

• Samverka med närliggande kommuner.  

• Marknadsföra friluftsområden. 

• Delta i utbildningar och samverkan med andra kommuner och organisationer.  

• Ansvara för utvecklingsprojekt på våra friluftsområden.  

• Se till att tankar och idéer om friluftslivs finns med i ÖP.  

4. Inga kommentarer.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-01-20 

Remissversion Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020 

Beslut delges 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

___________________ 
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 Dnr 2020-000112 83 

KFN § 4 Extra kommunalt stöd till föreningslivet 

med anledning av det nya coronaviruset 

covid-19, ansökning 2 - Tibro Bridgeklubb 

Beslut 

Kultur - och fritidsnämnden beslutar att avslå Tibro Bridgeklubbs ansökan.   

Ärendet 

Tibro Bridgeklubb inkom 2020-11-05 med ansökan. 

Föreningens ansökan prövas enligt de prioriteringar som kultur- och fritidsnämnden 

beslutade om 2020-09-07, KFN § 40. 

1. Ge stöd till de föreningar som kan visa att de har gått miste om betydande intäkter och 

fått resultatförsämringar på grund av inställda arrangemang som tävlingar, läger eller  

liknande. 

2. Föreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar. 

3. Föreningar som kan visa att de inte har några eller små ekonomiska reserver. 

Tibro Bridgeklubb bedöms inte ingå i den prioritering som kultur- och fritidsnämnden 

beslutat om. Förvaltningen har enbart gjort bedömningen utifrån föreningens redovisning 

för perioden juli-september 2020. Tibro Bridgeklubb har idag en kraftigt reducerad hyra i 

lokalen på Humlan. Föreningen beviljas anstånd för förfallodatum för hyran till 2021-04-

30. 

Föreningen är informerad om förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur & fritid, 2020-12-08 

Ansökan från Tibro Bridgeklubb, 2020-11-05 

Beslut delges 

Tibro Bridgeklubb 

Enhetschef kultur   

___________________ 
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 Dnr 2020-000124 83 

KFN § 5 Extra kommunalt stöd till föreningslivet 

med anledning av det nya coronaviruset 

covid-19, ansökning 2 - Ransbergs 

Hembygdsförening 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Ransbergs Hembygdsförenings ansökan.   

Ärendet 

Ransbergs Hembygdsförening inkom 2020-11-05 med ansökan. 

Föreningens ansökan prövas enligt de prioriteringar som kultur- och fritidsnämnden 

beslutade om 2020-09-07, KFN § 40. 

1. Ge stöd till de föreningar som kan visa att de har gått miste om betydande intäkter och 

fått resultatförsämringar på grund av inställda arrangemang som tävlingar, läger eller  

liknande. 

2. Föreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar. 

3. Föreningar som kan visa att de inte har några eller små ekonomiska reserver. 

Ransbergs Hembygdsförening bedöms inte ingå i den prioritering som kultur- och 

fritidsnämnden beslutat om. Förvaltningen har enbart gjort bedömningen utifrån 

föreningens redovisning för perioden juli-september 2020. 

Föreningen är informerad om förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur & fritid, 2020-11-23 

Ansökan från Ransbergs Hembygdsförening, 2020-11-05 

Beslut delges 

Ransbergs Hembygdsförening 

Enhetschef fritid  

___________________ 
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 Dnr 2020-000094 85 

KFN § 6 Verksamhetsplan och budget 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan och budget 2021.   

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningens enheter och verksamheter har utifrån tidigare beslut, 

KFN § 47, utarbetat förslag till Verksamhetsplan och budget 2021. Förvaltningen lämnar 

över förslaget för fortsatt politisk beredning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur & fritid, 2021-01-20 

Verksamhetsplan och budget 2021 

Beslut KFN § 47, 2020-10-05 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

Ekonomichef, Ulf Jansson 

Enhetschefer kultur- och fritidsförvaltningen  

___________________ 
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 Dnr 2019-000137 80 

KFN § 7 Internkontroll 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljning internkontroll 2020.   

Ärendet 

Varje nämnd och styrelse skall årliga fastställa en internkontrollplan för verksamheten. 

Kultur & fritid har följt upp och kontrollerat följande i kultur- och fritidsnämndens 

internkontroll 2020: 

1. Registerförteckning. Resultat: Mindre avvikelse. 

2. Inkommande handlingar. Resultat: Mindre avvikelse. 

3. Personal. Resultat: Ingen avvikelse. 

4. Fakturahantering. Resultat: Mindre avvikelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-01-20 

Uppföljning Internkontrollplan 2020  

Beslut delges 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen kultur- och fritidsförvaltningen   

___________________ 
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 Dnr 2021-000001 80 

KFN § 8 Internkontroll 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förslag till Internkontrollplan 2021.      

Ärendet 

Varje nämnd och styrelse ska årliga fastställa en internkontrollplan för verksamheten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande ingår i kultur- och fritidsnämndens 

internkontroll 2021: 

1. Registerförteckning. 

2. Inkommande handlingar. 

3. Personal. 

4. Fakturahantering.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-01-20 

Förslag till Internkontrollplan 2021  

Beslut delges  

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen kultur- och fritidsförvaltningen      

___________________ 
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 Dnr 2020-000003 80 

KFN § 9 Delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.   

Ärendet 

Beslut fattade på delegation:  

• KFN au § 74 Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av det nya 

coronaviruset covid-19 – Tibro IK, 20 000 kr 

• KFN au § 75 Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av det nya 

coronaviruset covid-19 – Tibro OK, 20 000 kr 

• KFN au § 77 Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av det nya 

coronaviruset covid-19 – Tibro Bågskyttesällskap, 20 000 kr 

• KFN au § 78 Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av det nya 

coronaviruset covid-19 – Fagersanna IF, 20 000 kr 

• KFN au § 79 Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av det nya 

coronaviruset covid-19 – Tibro Film och teater, 35 000 kr 

• KFN au § 80 Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av det nya 

coronaviruset covid-19 – Bygdegårdens intresseförening Hönsa, 7000 kr  

• Förvaltningschefs beslut 2021-01-22 om fortsatt stängning av vissa kommunala 
kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter till och med 7 februari 2021 med 
anledning av Covid-19           

___________________ 

 


