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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-03-15  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 15 mars 2021 kl 17:00-19:04 
Samtliga deltagare deltog på distans via Teams. 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande 
Stefan Grad (C) 
Torbjörn Andersson (L) 
Mathias Kyller (M) 
Åse Nicklasson (SD) 
Lena-Karin Zander (S), ersätter Jörgen Strende (S) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Irene Söderberg (C) 
Anto Dodik (S) 
Thomas Danielsson (M) 
Lennart Thunborg (SD) 

Övriga deltagande Olivia Karlsson, HR-konsult, § 16 
Kati Mäki Lundqvist, enhetschef musikskola, § 16 
Marcus Blåder, enhetschef fritid, § 16-20 
Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Mathias Kyller   

Justeringens plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, 2021-03- 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 16-21 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Mathias Kyller  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-03-15 

Anslagsdatum 2021-03- Anslag tas ner 2021-04 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2021-000006 80 

KFN § 16 Information 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• HR-konsult Olivia Karlsson redovisar kultur- och fritidsförvaltningens 

sjukfrånvarostatistik 2018–2020  

• Marie Wickman ger en ekonomisk rapport för årets två första månader.  

• Peter Doverholt ger en uppdatering om läget kring kommunens kultur- och 

fritidsverksamheter/-lokaler med anledning av Covid-19. Ett nytt beslut om 

stängningar och/eller restriktioner fattades av förvaltningschef 2021-03-12 och 

gäller fr.o.m. 15 mars 2021 t.o.m. 1 april 2021. 

• Mäki Lundqvist presenterar hur musikskolan skulle kunna bli en kulturskola.  

• Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade system för internkontroll 

2020. 

• Peter Doverholt presenterar förutsättningarna för budget 2022–2024.             

___________________ 
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 Dnr 2020-000092 82 

KFN § 17 Medborgarförslag om skatepark i 

Fagersanna 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

att avslå medborgarförslaget om att anlägga en skatepark i Fagersanna.   

Ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Fagersanna. 

Förslaget är bra och ytor för spontanidrott är viktigt för barn- och ungdomars möjligheter 

till rörelse och meningsfull sysselsättning.  

Skolgården till Ransbergs nya skola kommer ge möjlighet till olika fritidsaktiviteter som 

kan utnyttjas både under skoltid och på fritiden. Planerarna för skolbyggnationen har tagit 

del av medborgarförslaget. Förvaltningen finner det därför inte motiverat att även anlägga 

en separat skatepark i Fagersanna.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-10 

Beslut KSau § 143, 2020-09-01 

Medborgarförslag 2020-09-07 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2020-000093 82 

KFN § 18 Medborgarförslag om att anlägga en 

beachvolleybollplan vid stationsbadet i 

Fagersanna 

Beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bifalla medborgarförslaget om att anlägga en beachvolleybollplan vid stationsbadet i 

Fagersanna.   

Ärendet 

Ett medborgaförslag om att anlägga en beachvolleybollplan vid stationsbadet i 

Fagersanna har inkommit till kommunen. Förslagsställaren skriver bland annat att det 

behöver finnas möjligheter till spontan rörelse för barn och ungdomar även i Fagersanna 

och föreslår därför att en beachvolleybollplan anläggs vid stationsbadet. 

Ett av nämndens fokusområden är fortsatt utveckling av tillgänglighet till och kvalitet på 

våra friluftsområden. Under 2020 påbörjades en upprustning av badplatsen med bland 

annat inköp av nya bryggor. En beachvolleybollplan skulle bli en attraktiv plats för 

spontanidrott i närhet till de boende i Fagersanna och vara ett bra nästa steg i 

utvecklingen och upprustningen av badplatsen. Kultur- och fritidsförvaltningen är därför 

positiva till medborgarförslaget.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-24 
Beslut KSau § 144, 2020-09-01 
Medborgarförslag om att anlägga en beachvolleybollplan vid stationsbadet i Fagersanna, 

2020-06-01    

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000008 82 

KFN § 19 Kameraövervakning i Sporthallen 

Beslut 

Kultur-  och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnden ej har några synpunkter 

på förslaget och anser att det är bra.    

Ärendet 

Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt om och fått tillstånd 

från datainspektionen till kamerabevakning i sporthallen på Gymnasiegatan i Tibro.  

Kamerabevakningen avser ytor inomhus. Syftet med bevakningen är att öka tryggheten 

för personal som stänger och öppnar sporthallen samt att komma tillrätta med den 

skadegörelse som förekommer. Bevakning ska endast ske när verksamhet inte pågår och 

sporthallen är låst och larmad. 

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om att 

installera övervakningskameror i sporthallen.  

Förslaget är bra och skapar en tryggare arbetsmiljö för personalen i sporthallen samt 

bedöms också minska risken för inbrott och skadegörelse, vilket varit ett återkommande 

problem i sporthallen. Då kamerorna endast är påslagna när sporthallen är stängd är 

bedömningen att den personliga integriteten inte påverkas.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-24 

Beslut SHBN § 114, 2020-12-14 

Beslut om tillstånd från Datainspektionen 

Ritning 

Information om kamerabevakning   

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000009 82 

KFN § 20 Mellanstor idrottshall, Ransbergs skola 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna genomförd utredning om behovet av en 

mellanstor idrottshall vid Ransbergs skola. 

Reservationer 

Mathias Kyller (M) och Åse Nicklasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Mathias Kyllers (M) förslag om återremiss.  

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2021-02-23 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att 

utreda behovet hos föreningslivet, privatbokare och organisationer för en mellanstor 

idrottshall vid Ransbergs skola. Ett underlag med fem frågor har varit grund för 

utredningen. Tre fritidskonsulenter på förvaltningen har ringt till föreningar, organisationer 

och privatbokare för att få svar på de frågor som finns i frågeunderlaget. De flesta har 

sedan svarat på mail och förvaltningen har sammanställt svaren i dokumentet 

Behovsanalys mellanstor idrottshall Ransbergs skola.  

Resultatet av utredningen visar att behovet av en mellanstor idrottshall är stort hos de 

flesta föreningar och privatbokare. En mellanstor hall skulle få en mycket högre 

nyttjandegrad än en liten hall och det skulle skapa större möjligheter att ta emot nya 

grupper. Aktiviteter som nämns i utredningen är dans, gymnastik, volleyboll, badminton, 

futsal, innebandy, klättring, cirkelträning med mera. Antalet bokade tider kommer att öka 

samtidigt som det frigörs tider i de stora hallarna för de verksamheter som kräver en 

fullstor hall.  

Några positiva effekter som beskrivs i underlaget är bland annat att en mellanstor hall 

med minst sju meters takhöjd skulle skapa förutsättningar för att bilda en 

volleybollförening, som nu inte finns i Tibro. Innebandyklubben beskriver att de skulle 

kunna ha träning för mindre barn i Fagersanna/Ransberg på plats lokalt men även del av 

verksamhet som ej får plats i befintlig Baggebohall. Grupper som nu endast har plats i en 

liten hall skulle kunna byta till en mellanstor hall och utöka sin verksamhet. Flera har 

också beskrivit att en mellanstor hall skulle kunna fungera som en samlingslokal i 

området. Det finns också behov av en lokal för t.ex. barnkalas och liknande. Antalet 

boende i området ökar och därmed också behovet av en mellanstor idrottshall, där de 

flesta idrotter kan utövas, i närområdet. Många lyfter också att en mellanstor idrottshall 

skulle vara en viktig satsning som främjar folkhälsan. Några av de som svarat på frågorna 
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jobbar också som idrottslärare och ser också stora vinster för skolidrotten om det skulle 

byggas en mellanstor hall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mathias Kyller (M) föreslår att ärendet ska återremitteras så att utredningen kan göras om 

förutsättningslöst vad gäller storlek på hall. 

Beslutsgång  

Ordföranden prövar först Mathias Kyllers (M) förslag om återremiss och finner att kultur- 

och fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget och att ärendet därmed ska avgöras vid 

dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-11 

Beslut KFN § 14/2021 

Behovsanalys mellanstor idrottshall Ransbergs skola 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Enhetschef fritid  

___________________ 
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 Dnr 2021-000016 80 

KFN § 21 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.   

Ärendet 

Beslut fattade på delegation: 

• 2021-02-26, Lokalt aktivitetsstöd 

• 2021-02-26, Tilläggsbidrag 

• 2021-02-26, Lokal- och anläggningsbidrag  

• Förvaltningschefs beslut 2021-03-05 att fr.o.m. 8 mars 2021 t.o.m. 14 mars 2021 

stänga kommunala kultur- och fritids-anläggningar och verksamheter undantaget 

verksamheter för barn och unga födda 2002 och senare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-10       

___________________ 

 


