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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-05-24  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 24 maj 2021 kl 17:00-18:04 
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), ej § 32-33 p.g.a. jäv 
Thomas Danielsson (M) 
Lennart Thunborg (SD) 

Övriga deltagande Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Torbjörn Andersson   

Justeringens plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, 2021-05-31 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 29-36 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Torbjörn Andersson  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-05-24 

Anslagsdatum 2021-06-01 Anslag tas ner 2021-06-23 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2021-000046 80 

KFN § 29 Val av justerare 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden väljer Torbjörn Andersson (L) att justera dagens protokoll.                  

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 80 

KFN § 30 Information 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen. 

Ärendet 

• De skärpta regionala rekommendationerna förlängdes till och med den 6 juni. 

Ett nytt beslut om restriktioner i Tibros kommunala kultur- och 

fritidsverksamheter och lokaler fattades den 17 maj och gäller till samma 

datum. 

• Tryggve Olsson, SISU, redogjorde vid kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskotts sammanträde 10 maj för viktiga händelser under 2020, hur 

pandemin påverkat föreningar, framtida utmaningar och kommande projekt. 

• Kommunfullmäktige beslutade den 26 april att återremittera medborgarförslaget 

om att anlägga en beachvolleybollplan vid Stationsbadet i Fagersanna till 

kultur- och fritidsnämnden för vidare utredning och beslut.  

• Förvaltningen har fortsatt kontakt med Eventverkstaden för att utreda om de är 

en bidragsberättigad förening.          

___________________ 
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 Dnr 2021-000009 82 

KFN § 31 Mellanstor idrottshall, Ransbergs skola 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Funktionsprogram mellanstor idrottshall, 

Ransbergs skola.   

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att idrottshallen vid Ransbergs skola ska bli större än det 

var tänkt från början. Det blir en mellanstor idrottshall med måtten 25 × 20 meter. Spelytan 

i hallen kommer att vara 24 × 18 meter. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett 

funktionsprogram för hallen. 

I samverkan med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen kommer 

förvaltningen ta fram en utrustningslista samt samordna behoven av förråd och inredning i 

hallen. Även linjeringen i hallen har tagits fram i samverkan och kommer att skapa 

förutsättningar för att utöva de flesta idrotter man kan tänka sig i en inomhushall.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-04-28 

Funktionsprogram mellanstor idrottshall Ransbergs skola  

Beslut delges 

Hellen Wallén, fritidskonsulent 

Tobias Ekman, fritidskonsulent  

___________________ 
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 Dnr 2021-000045 81 

KFN § 32 Nattugglorna Tibro 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Nattugglorna Tibro som en 

bidragsberättigad förening.  

Notering  

Anto Dodik (S) deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Nattugglorna Tibro är en förening som organiserar nattvandrande föräldrar i Tibro 

kommun. Föreningen har ombildats efter att ha lämnat riksorganisationen Nattvandrarna 

Sverige, då det framkommit att riksorganisationen inte hanterat sin ekonomi och sina 

sponsorpengar på rätt sätt. Nu startar man om föreningen och har sökt kommunalt bidrag 

till bland annat inköp av jackor. Föreningen har ett samarbete med kultur- och 

fritidsförvaltningens fältassistenter som tidigare samordnat nattvandringen i Tibro.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-05 

Ansökan om bidrag, Nattugglorna Tibro, 2021-04-22 

Beslut delges 

Nattugglorna Tibro  

___________________ 
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 Dnr 2020-000095 83 

KFN § 33 Tilläggsbidrag 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Nattugglorna Tibro  

5000 kronor i tilläggsbidrag. 

Bidraget belastar ansvar 50600, verksamhet 30100, Föreningsbidrag fritidsverksamhet. 

Notering  

Anto Dodik (S) deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.      

Ärendet 

Nattugglorna Tibro har ansökt om tilläggsbidrag för kostnader i samband med nystart av 

nattvandrarförening. Föreningen har ombildats efter att ha lämnat riksorganisationen, 

Nattvandrarna Sverige, som de tidigare tillhörde. Föreningen söker medel för inköp av 

jackor, försäkringskostnader, bankavgifter och övrigt material. Kostnaderna beräknas 

uppgå till ca 20 000 kr och man ansöker om ett bidrag på 15 000 kr. Föreningen föreslås 

få 5000 kr motsvarande 33 % av ansökt belopp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-05 

Ansökan om tilläggsbidrag, Nattugglorna Tibro, 2021-04-26  

Beslut delges 

Nattugglorna Tibro  

___________________ 
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 Dnr 2021-000040 86 

KFN § 34 Kulturstipendium 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att delegera till nämndens ordförande att utse 

kulturstipendiat 2020.   

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium 2020 har annonserats på kommunens 

webbsida och sociala medier samt delgivits i olika nätverk. 

Kulturstipendium utdelas till person/-er eller sammanslutning/-ar för att uppmuntra 

förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, 

teater, dans, foto, konsthantverk, hembygdsvård och hembygdsforskning. 

Stipendiet utdelas till person/-er som är bosatta i Tibro kommun eller som tidigare varit 

bosatta i kommunen eller som i sin verksamhet behandlat företeelser i Tibro kommun. 

Sammanslutning/-ar skall ha säte i Tibro kommun.  

Stipendiesumman uppgår till 10 000 kr/år och kan tilldelas en eller två stipendiater.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur & Fritid, 2021-05-05  

Beslut delges 

Johan Fransson, enhetschef kultur 

Towe Lindblom, kultursamordnare  

___________________ 
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 Dnr 2021-000047 85 

KFN § 35 Budget- och verksamhetsuppföljning 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa budget- och verksamhetsuppföljning för 

perioden 2021-01-01 – 2021-04-30, tertial 1.    

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden ska lämna in uppföljning av nämndens verksamhet, 

måluppfyllelse och ekonomi för tertial 1 2021, samt helårsprognos. 

Prognosen pekar på ett litet överskott för 2021, men med stora osäkerhetsfaktorer kring 

behov av extra stödinsatser för föreningslivet, med anledning av pågående pandemi.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-17   

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Ulf Jansson, ekonomichef   

___________________ 
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 Dnr 2021-000016 80 

KFN § 36 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.    

Ärendet 

Beslut fattade på delegation: 

• Förvaltningschefs beslut 2021-05-16 att fr.o.m. 17 maj 2021 t.o.m. 6 juni 2021 

stänga kommunala kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter undantaget 

verksamheter för barn och unga födda 2002 och senare. 

• Beslut KFN au § 33, 2021-05-10, att återremittera medborgarförslaget om digital 

fixare för ytterligare beredning. 

• Förvaltningschefs beslut 2021-04-29 att fr.o.m. 3 maj 2021 t.o.m. 16 maj 2021 

stänga kommunala kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter undantaget 

verksamheter för barn och unga födda 2002 och senare. 

• Förvaltningschefs beslut 2021-04-16 att fr.o.m. 19 april 2021 t.o.m. 2 maj 2021 

stänga kommunala kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter undantaget 

verksamheter för barn och unga födda 2002 och senare.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-19   

___________________ 

 


