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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-23  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 23 februari 2021 kl 17:00-18:02 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Stefan Grad (C) 
Torbjörn Andersson (L) 
Mathias Kyller (M) 
Åse Nicklasson (SD) 
Lena-Karin Zander (S), ersätter Jörgen Strende (S) 
Irene Söderberg (C), ersätter Peter Eclund (KD) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Anto Dodik (S), § 10-14 
Lennart Thunborg (SD) 

Övriga deltagande Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Torbjörn Andersson   

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-02 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 10-15 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Torbjörn Andersson  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Anslagsdatum 2021-03-03 Anslag tas ner 2021-03-25 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2021-000006 80 

KFN § 10 Information 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.      

Ärendet 

• Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en översyn av föreningsbidragen 

samt att föreslå eventuella förändringar. Arbetet pågår och Peter Doverholt och 

Marcus Blåder lämnade vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 8 februari en 

delrapport och redogjorde för nuvarande bidragssystem.  

• Förvaltningschef fattade 2021-02-05 beslut om fortsatt stängning av vissa 

kommunala kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter till och med  

21 februari 2021 med anledning av Covid-19. Verksamheter för barn och unga 

födda 2002 och senare är nu undantagna. Snickarvallen är öppen för 

föreningsledd verksamhet utan åldersbegränsningar (fel i beslutet). Ändringar kan 

komma med kort varsel. 

• Förvaltningschef fattade 2021-02-22 beslut om att fr.o.m. 22 februari 2021  

t.o.m. 7 mars 2021 stänga kommunala kultur- och fritidsanläggningar och 

verksamheter. Verksamheter för barn och unga födda 2008 och senare samt 

verksamhet som bedrivs utomhus är undantagna.            

___________________ 
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 Dnr 2020-000048 85 

KFN § 11 Budget- och verksamhetsuppföljning 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljning 

per 2020-12-31.   

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett plusresultat per 2020-12-31.  

Många av de mål som satts upp för året har inte kunnat uppnås och verksamheterna har 

inte kunnat genomföra planerade aktiviteter i någon större utsträckning p.g.a. den 

pågående pandemin med coronaviruset covid-19.  

Kommunens dagkolloverksamhet och sommarsimskola kunde dock genomföras med 

vissa anpassningar. Även biblioteket och musikskolan har trots svårigheter kunnat ha viss 

verksamhet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-01 

Verksamhetsberättelse 2020  

Beslut delges 

KS 

Ulf Jansson, ekonomichef  

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp    

___________________  
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 Dnr 2020-000055 86 

KFN § 12 Översyn av kommunens kulturstipendium 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Regler för Tibro kommuns kulturstipendium.   

Ärendet 

Kultur och fritidsförvaltningen har sett över befintligt Reglemente för kulturstipendium.  

I linje med en översyn av kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsbidrag behövde 

även reglerna för kulturstipendiet ses över.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-02-01 

Förslag till Regler för Tibro kommuns kulturstipendium   

Beslut delges 

Ledningsgruppen kultur- och fritidsförvaltningen  

___________________ 
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 Dnr 2018-000086 86 

KFN § 13 Motion om Tibro folkbiblioteks roll i 

lärande 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna utvärderingen.  

Ärendet 

En motion om Tibro folkbiblioteks roll i lärande inkom från Alda Danial (L) 2018-05-14. 

Motionären skriver att utbildning är frihetens viktigaste verktyg och vill därför att barnen, 

redan när de går på förskola, ska få kontakt med utbildning. Motionären föreslår att detta 

kan göras genom att det finns bokpåsar på varje förskola som barnen kan ta med sig hem 

till sina föräldrar, som sedan kan läsa för sitt barn. 

KF beslutade 2019-04-29, KF § 49/2019, att bifalla motionen på så sätt att ett projekt med 

bibliotekets befintliga bokpåsar skulle genomföras under år 2019 och vårterminen 2020 

samt att en utvärdering skulle göras efter vårterminen 2020. 

Biblioteket har nu, i samarbete med förskolorna, testat att erbjuda bokpåsar för hemlån 

och utvärderat projektet. Förskolorna har varit positiva till servicen, men nyttoeffekten för 

hemlån av bokpåsarna relaterat till arbetstid och kostnad har varit låg. Få påsar har blivit 

hemlånade. 

KFN beslutade 2020-11-23, KFN § 57/2020, att föreslå KF att anse motionen besvarad. 

Då KF redan beslutat i ärendet lyfts det nu på nytt i KFN, med ett omformulerat förslag till 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-01-20 

Beslut KFN § 57/2020 

Beslut KF § 49/2020 

Motion om Tibro folkbibliotekets roll i lärande, 2018-05-14 

Beslut delges 

Alda Danial (L) 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden   

___________________   
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 Dnr 2021-000009 82 

KFN § 14 Mellanstor idrottshall, Ransbergs skola 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av en mellanstor idrottshall vid 

Ransbergs skola.  

att utredningen presenteras på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 15 mars.       

Ärendet 

Ordförande Hans Dahm (S) har initierat ärendet om en större idrottshall i Ransberg i 

anslutning till nybyggnation av skola. 

En ny F-6 skola ska byggas i Ransberg och till skolan planeras en gymnastiksal med 

måtten 15x10 meter. Inom ramen för det projektarbete som genomförts för projekt ny 

skola i Ransberg har det framkommit önskemål om en större idrottshall.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-02-10 

Beslut delges 

Enhetschef fritid 

Samhällsbyggnadsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000016 80 

KFN § 15 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.   

Ärendet 

Beslut fattade på delegation: 

• Lokal- och anläggningsbidrag 

• Driftsbidrag 

• Tilläggsbidrag 

• Förvaltningschefs beslut 2021-02-05 om fortsatt stängning av vissa kommunala 

kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter till och med 21 februari 2021 med 

anledning av Covid-19 

• Förvaltningschefs beslut 2021-02-22 att fr.o.m. 22 februari 2021 t.o.m. 7 mars 

2021 stänga kommunala kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter med 

anledning av fortsatt smittspridning covid-19.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-15 

___________________ 

 


