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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-04-12  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 12 april 2021 kl 17:00-18:53 
Samtliga deltagare deltog på distans via Teams. 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Thomas Danielsson (M), ersätter Peter Eclund (KD) 
Stefan Grad (C) 
Irene Söderberg (C), ersätter Torbjörn Andersson (L) § 22-23 
Torbjörn Andersson (L), § 24-28 
Mathias Kyller (M) 
Åse Nicklasson (SD) 
Lena-Karin Zander (S), ersätter Jörgen Strende (S) 
 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Irene Söderberg (C), § 24-28 
Anto Dodik (S) 
Lennart Thunborg (SD) 

Övriga deltagande Johan Fransson, enhetschef kultur, § 25 
Kati Mäki Lundqvist, enhetschef musikskola, § 26 
Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Åse Nicklasson   

Justeringens plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, 2021-04- 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 22-28 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Åse Nicklasson  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-04-12 

Anslagsdatum 2021-04- Anslag tas ner 2021-05- 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2021-000006 80 

KFN § 22 Information 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• Smittspridningen ökar återigen i västsverige. Även i Tibro ökar antalet smittade, 

dock från en låg nivå. Antalet inlagda personer med covid-19 har ökat på 

Skaraborgs sjukhus. Utvecklingen följs noggrant inför kommande beslut om 

eventuella restriktioner i kommunala kultur- och fritidsverksamheter och lokaler.               

___________________ 
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 Dnr 2020-000095 83 

KFN § 23 Tilläggsbidrag 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå Tibro Kanotklubbs ansökan om tilläggsbidrag på grund av extra kostnader i 

samband med en vattenskada i kanothuset.   

Ärendet 

Tibro Kanotklubb har ansökt om tilläggsbidrag på grund av kostnader för en vattenskada i 

kanothuset. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås då skadan på fastigheten redan är 

åtgärdad samt att denna typ av kostnader ska hanteras med särskilt anläggningsbidrag. 

Förvaltningens anslag för föreningsbidrag 2021 kommer med största sannolikhet visa på 

ett underskott på grund av extrastöd med anledning av pandemin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-24 

Ansökan om tilläggsbidrag Tibro Kanotklubb, 21-01-14  

Beslut delges 

Tibro Kanotklubb 

Enhetschef fritid, Marcus Blåder 

Fritidskonsulent, Hellen Wallén 

___________________ 
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 Dnr 2021-000033 83 

KFN § 24 Ansökan reduktion av hyra för 

anläggningar, Tibro AIK FK 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå Tibro AIK FK:s ansökan om hyresreduktion.   

Ärendet 

Tibro AIK FK har inkommit med en ansökan om hyresreduktion för planhyra, med 

anledning av Corona. Förvaltningen kan endast ge anstånd med betalningen av hyra, 

vilket några andra föreningar har fått. Likabehandlingsprincipen gäller för föreningarna. 

Vidare hänvisas till det extra stöd, med anledning av Corona, som finns att söka.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-24 

Ansökan Tibro AIK FK, 2021-03-08  

Beslut delges 

Tibro AIK FK 

Enhetschef fritid, Marcus Blåder 

Fritidskonsulent, Hellen Wallén  

___________________ 
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 Dnr 2021-000037 86 

KFN § 25 Kultur- och fritidspolitiska mål och 

strategier 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att förslaget till tidplan för framtagande av styrdokumentet Kultur- och fritidspolitiska mål 

och strategier skickas på remiss till kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

att synpunkter ska vara skriftliga och inkomna senast 28 maj 2021.   

Ärendet 

Kultur- och fritidspolitiska mål och strategier är ett politiskt dokument som arbetas fram 

inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Representanter från alla kommunens 

förvaltningar ska bjudas in till en arbetsgrupp för att bidra till arbetet med strategin. 

Strategin ska remitteras till samtliga kultur-, idrotts-, och fritidsföreningar i kommunen. 

Syftet med Kultur- och fritidspolitiska mål och strategier är att levandegöra kommunens 

vision: 

”TILLSAMMANS – HÅLLBART – NÄRA”. 

Dokumentet ska innehålla ett fåtal övergripande strategiskt prioriterade mål. 

Målet är ett styrdokument som ska ge vägledning inför beslut i kultur- och fritidsfrågor och 

inspirera till engagemang i kommunens rika kultur- och fritidsliv. Styrdokumentet bör gälla 

för samtliga kommunala verksamheter. 
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Tidplan 

2021 vår 

Omvärlds- och invärldsbevakning 

Inhämtande av synpunkter från kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

2021 höst 

Sätta samman arbetsgrupp med representanter från övriga förvaltningar 

”Allt du behöver veta om kulturpolitiken” – workshop med Förvaltningen för 

kulturutveckling för KFN och inbjudna politiker från andra nämnder. 

Arbete med Kultur- och fritidspolitiska mål och strategier. Arbete med nya kultur- och 

fritidspolitiska mål – kopplat till kommunens vision och strategiska mål. 

2022 vår 

Remissomgång till kultur-, idrotts-, fritidsföreningar och övriga aktörer. 

2022 höst 

Styrdokumentet föreslås fastställas efter valet 2022 och gälla kommande 4 år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-22  

Beslut delges 

Enhetschef kultur, Johan Fransson  

___________________ 

 



 Sida 8 (12) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-04-12  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000036 89 

KFN § 26 Namnbyte - musikskola till kulturskola 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Tibro musikskola byter namn till Tibro kulturskola. 

att det nya namnet börjar gälla 1 september 2021.   

Ärendet 

Tibro musikskola följer utvecklingen i Sverige och övriga Skaraborg och utökar och 

breddar sin verksamhet för att täcka flera konstarter utöver musik. Då är namnet 

”kulturskola” mer passande och beskriver verksamheten på ett mer adekvat sätt. 

Två tredjedelar av landets kommuner har i dagsläget en kulturskola och i resten av 

kommunerna som har en musikskola har majoriteten av dessa påbörjat en 

förändringsprocess för att bli kulturskolor. Trenden i Sverige, och i Skaraborg, är tydlig att 

kommunerna går från den i musikskolan i huvudsak individuella undervisningen i musik, 

till alltmer gruppverksamhet i fler konstarter som dans, drama, konst med flera.  

Många barn och ungdomar har andra konstnärliga och kulturella intressen än musik och 

då är det viktigt att kunna möta intresset för andra konstarter och kreativa uttryck. Genom 

denna inriktning får de ett bredare utbud.  

Kommunfullmäktige tog ett beslut 2018-03-26 att musikskolan skulle övergå från barn- 

och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 juli 2018. En av 

anledningarna till detta var ”kommunens tankar/funderingar om att omvandla dagens 

musikskola till en framtida kulturskola”.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-19 

Verksamhetsplan kultur och fritid 2021 

Beslut KF § 29/2018 

Beslut delges 

Enhetschef musikskola, Kati Mäki Lundqvist  

___________________ 
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 Dnr 2021-000030 85 

KFN § 27 Budget 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen ramminskning om 1% (-175 tkr) för 2022. 

att godkänna föreslagna utredningsuppdrag inför 2024. 

att godkänna föreslagna investeringsäskanden 2022–2024.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade KS § 5 2021-02-09 att ge nämnderna i uppdrag att redovisa 

en ramminskning med 1 % i 2022 års driftbudget samt att redovisa en minskning med 3 % 

fram till och med 2024 års driftbudget, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

redovisa en investeringsbudget om 15 miljoner kronor per år 2022–2024 för den 

skattefinansierade verksamheten exklusive exploateringsprojekt, Ransbergs skola och de 

investeringar som utreds i 2021 års lokalutredning. 

Kultur- och fritidsnämnden fick den 15 mars en genomgång av nämndens 

utvecklingsbehov de kommande tre åren. Tre viktiga utvecklingsområden lyftes fram: 

• Musikskolans utveckling till en kulturskola 

• Bibliotekets utveckling som mötesplats och av tillgänglighet 

• Utökade resurser till våra friluftsområden och bad, med fokus på Rankås  

För 2022 års budget förslås följande: 

Minskning av verksamhetsområde fritid med 225 tkr. Kommunens kostnad för lokalhyra 

Ungdomens Hus upphör, hyreskostnaden som är extern uppgår till 225 tkr. 

Ökning av verksamhetsområde kultur med 50 tkr. Ökat anslag ska ge möjlighet till 

försöksverksamhet att ha öppet på vissa lördagar. 



 Sida 10 (12) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-04-12  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Inför 2024 föreslås förvaltningen utreda följande effektiviseringsåtgärder: 

Förvaltningen har redovisat behov av ökade kostnader med 1400–2100 tkr för att utveckla 

musikskola, biblioteksverksamhet samt det rörliga friluftslivet. Utöver det ska en 

ramminskning om ytterligare 325 tkr redovisas. Totalt 1725–2425 tkr. 

Följande utredningsuppdrag föreslås: 

• Utreda möjliga personalförändringar och uppdrag enligt nämndens prioriterade 

utvecklingsområden. En översiktlig bedömning är att minst 1,75 tjänst kan 

förändras med cirka 900 tkr.  

• Utreda möjliga effektiviseringar inom nämndens lokalförsörjningsprogram och se 

över framtida behov och eller avyttring av föreningshuset Humlan, Ransbrostugan, 

Gamla IP, Tibro museum. Tibro museum har i lokalförsörjningsprogrammet 

föreslagits att delvis lokalmässigt finnas i eller i närhet till Folkbiblioteket. En möjlig 

effektiviseringsvinst gällande nämndens lokalförsörjning bedöms till 800–1100 tkr. 

Investeringsbudget 2022 – 2024 

2022 Pumptrack        1600 tkr, låg driftkostnad 

Friluftsområden/utomhusbad  200 tkr 

2023 Hinderbana       500 tkr, låg driftkostnad 

Friluftsområden/utomhusbad  200 tkr 

2024 Friidrottsbanor      7500 tkr, minskade driftkostnader 

            vid alt. sportpark 

Friluftsområden/utomhusbad  200 tkr 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår att det till beslutet ska läggas ytterligare en att-sats lydande: 

att kultur- och fritidsnämnden prioriterar föreningslivet med ett större stöd. 

Beslutsgång  

Ordföranden prövar Åse Nicklassons (SD) tilläggsförslag och finner att kultur- och 

fritidsnämnden avslår förslaget.  

Votering begärs 

Kultur- och fritidsnämnden är överens om att JA betyder bifall till Åse Nicklassons 

tilläggsförslag och NEJ betyder avslag för tilläggsförslaget. 

Namn JA NEJ Avstår 

Hans Dahm (S)  x  

Stefan Grad (C)  x  

Thomas Danielsson (M)  x  

Mathias Kyller (M) x   

Åse Nicklasson (SD) x   

Lena-Karin Zander (S)  x  

Torbjörn Andersson (L) x   

Summa 3 4 0 

 

Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå tilläggsförslaget.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- & fritidsförvaltningen, 2021-03-22  

Beslut KS § 5/2021 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

Ekonomichef, Ulf Jansson 

Enhetschefer kultur- och fritidsförvaltningen   

___________________ 
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 Dnr 2021-000016 80 

KFN § 28 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.   

Ärendet 

• Förvaltningschefs beslut 2021-03-12 att fr.o.m. 15 mars 2021 t.o.m. 1 april 2021 

fortsatt ha stängt vissa kommunala kultur- och fritidsanläggningar och 

verksamheter. Undantagen är verksamhet för barn och unga födda 2002 och 

senare, samt födda 2001 som tillhör träningsgrupper och lag födda 2002 och 

senare. 

• KFN au § 17, 2021-03-19, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av 

det nya coronaviruset covid-19, ansökning 3 - Tibro Film och Teater, 25 000 kr 

• KFN au § 18, 2021-03-19, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av 

det nya coronaviruset covid-19, ansökning 3 - Fagersanna IF, 15 000 kr 

• KFN au § 19, 2021-03-19, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av 

det nya coronaviruset covid-19, ansökning 3 - Tibrobygdens Ridklubb,  

21 000 kr 

• KFN au § 20, 2021-03-19, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av 

det nya coronaviruset covid-19, ansökning 3 - HP Tibro, 30 000 kr 

• KFN au § 21, 2021-03-19, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning av 

det nya coronaviruset covid-19, ansökning 3 -  

Bygdegårdens intresseförening i Hönsa, 8000 kr 

• 2021-03-25, Driftsbidrag, Tibro Film och Teater, 60 000 kr 

• 2021-03-31, Kommunbidrag Studieförbund, enligt Västra Götalands 

Bildningsförbunds kommunbidragsrekommendation, totalt 341 000 kr 

• Förvaltningschefs beslut 2021-04-06 att fr.o.m. 2 april 2021 t.o.m. 18 april 2021 

fortsatt ha stängt vissa kommunala kultur- och fritidsanläggningar och 

verksamheter. Undantagen är verksamhet för barn och unga födda 2002 och 

senare, samt födda 2001 som tillhör träningsgrupper och lag födda 2002 och 

senare.                    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-04-07     


