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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-06-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 21 juni 2021 kl 17:00-18:23 
Samtliga deltagare deltog på distans via Teams. 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande 
Stefan Grad (C) 
Mathias Kyller (M), ej § 40 p.g.a. jäv 
Åse Nicklasson (SD) 
Anto Dodik (S), ersätter Jörgen Strende (S) 
Irene Söderberg (C), ersätter Torbjörn Andersson (L) 

Ej tjänstgörande ledamöter Lennart Thunborg (SD) 

Övriga deltagande Ulrika Wennerkull, personalchef, § 38 
Johan Fransson, enhetschef kultur, § 37-41 
Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Stefan Grad  

Justeringens plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, 2021-07-01 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 37-43 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Stefan Grad  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Anslagsdatum 2021-07-02 Anslag tas ner 2021-07-24 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2021-000046 80 

KFN § 37 Val av justerare 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden väljer Stefan Grad (C) att justera dagens protokoll.           

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 80 

KFN § 38 Information 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• Från och med den 7 juni upphörde de skärpta regionala rekommendationerna i 

Västra Götaland. Det kommer nu därför inte heller fattas något nytt beslut om 

restriktioner i Tibros kommunala kultur- och fritidsverksamheter och lokaler. Dock 

gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att 

minska spridningen av covid-19. 

• Fem ansökningar ansökte om extra kommunalt stöd till föreningslivet med 

anledning av covid-19 för perioden jan-mars 2021. Dialogmöten har genomförts 

och föreningarna är informerade om förslag till beslut. 

• Intresset för dagkollo och sommarsimskola har varit stort. Dagkollos platser fylldes 

fort och sommarsimskolan har drygt 200 elever. 

• Förvaltningen arbetar med att ta fram ett program med sommarlovsaktiviteter. 

• Tf förvaltningschef under Peter Doverholts semester är Marcus Blåder, v. 28, och 

Johan Fransson, v. 29–31. 

• Olinsgymnasiet vill etablera sig i Tibro kommun. 

• SHB har tagit initiativ till en medborgardialog om Åleden. Medborgardialogen 

kommer äga rum 29 juni.  

• Ekonomisk rapport: inga avvikelser att rapportera från delårsuppföljningen. 

• Emilia Lehrgrafven tilldelades, vid en ceremoni på Tibro bibliotek, Tibro kommuns 

kulturstipendium 2020 för sitt otroliga kunnande inom bildhuggeri. 

• Förvaltningschef Peter Doverholt och personalchef Ulrika Wennerkull informerade 

om den kartläggning av förvaltningens arbetsklimat som genomfördes av Avonova 

i mars 2020 och den process som följde efter deras rapport. Arbetet med 

arbetsklimatet ska nu gå in i nästa fas.       

___________________ 
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 Dnr 2021-000060 82 

KFN § 39 Ansökan om kommunalt stöd 2021 

RF-SISU 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att fastställa Överenskommelse för år 2021 - Tibro Kommun och RF-SISU Västra 

Götaland. 

att bidraget för 2021 fastställs till 85 000 kr. 

Bidraget belastar ansvar 50600, verksamhet  30100, Föreningsbidrag fritidsverksamhet.     

Ärendet 

RF-SISU Västra Götaland har inkommit med ansökan om verksamhetsstöd om 90 000 kr 

för 2021 års verksamhet i Tibro enligt Överenskommelse för år 2021 - Tibro Kommun och 

RF-SISU Västra Götaland. Kultur- och fritidsförvaltningen har inget utrymme att höja 

bidraget från budgeterade 85 000 kr. 

RF-SISU är en betydelsefull aktör för idrottsföreningarna i Tibro och en viktig samarbets-

partner för Tibro kommun. Kultur- och fritidsnämnden fattade under 2007 beslut att det 

framtida stödet till RF-SISU skall ske genom en årlig överenskommelse, som reglerar 

verksamheten. Från 2007 ges ett särskilt och direkt riktat statligt stöd som ligger utanför 

det gemensamma stödet till studieförbunden. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

har fått information om RF-SISU:s verksamhet 2020 och om deras planer för 2021.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-06-02 

Ansökan om kommunalt stöd 2021, RF-SISU 

Överenskommelse för år 2021 - Tibro Kommun och RF-SISU Västra Götaland 

Verksamhetsinriktning RF-SISU 2020–2021 

Verksamhetsberättelse RF-SISU 2020 

Lokalblad Tibro 2020  

Beslut delges 

RF-SISU 

Fritidskonsulent Hellen Wallén 

Förvaltningssekreterare Marie Wickman    

___________________ 
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 Dnr 2021-000058 83 

KFN § 40 Eventverkstaden -  

bidragsberättigad förening 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att underkänna Eventverkstaden som bidragsberättigad förening.  

Notering  

Mathias Kyller (M) deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Eventverkstaden inkom 2021-01-27 med ansökan om extra kommunalt stöd till 

föreningslivet med anledning av det nya coronaviruset covid-19 för perioden oktober-

december 2020.  

Då föreningen inte tillhör riksorganisation som erhåller bidrag enligt Kungörelse 

(1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer och inte tidigare inkommit med 

ansökan om kommunalt bidrag ska kultur- och fritidsnämnden fatta beslut om föreningen 

är bidragsberättigad eller inte. Kungörelse (1971:388) har upphävts genom Förordning 

(2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.  

Annan lokal organisation som fyller dessa normers angivna krav kan erhålla bidrag efter 

särskild prövning av kultur- och fritidsnämnden. 

Huruvida föreningen är bidragsberättigad prövas enligt kommunens allmänna 

bidragsbestämmelser. 

Föreningen kan inte anses bidragsberättigad enligt kommunens allmänna 

bidragsbestämmelser.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur & fritid, 2021-06-02 

Protokoll Konstituerande möte: 23 mars 2020 kl. 17.00-18.00 

Stadgar för Eventverkstaden   

Ansökan från Eventverkstaden, 2021-01-27   
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Beslut delges 

Eventverkstaden 

Enhetschef kultur  

___________________   
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 Dnr 2021-000043 80 

KFN § 41 Medborgarförslag om digital fixare 

Beslut 

Kultur och fritidsnämndens uppfattning är att det är ett bra förslag, som skulle ge många 

Tibrobor en bra service, men då kultur- och fritidsnämnden för närvarande inte har 

ekonomiska resurser att genomföra förslaget föreslår vi avslag.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om digital fixare har inkommit till kommunen. Förslagsställaren 

skriver bland annat att en miljon svenskar är i digitalt utanförskap, varav de allra flesta är 

över 55 år. Enligt rapporten Svenskarna och internet 2019 saknar många tillgång till 

internet, smartphone och bankID, vilket innebär stora begränsningar och exkludering från 

ett samhälle där digital tillgång och kompetens idag alltmer tas för givet. 

Förslagsställaren föreslår därför att Tibro kommun ska starta en tjänst med en digital 

fixare som ett steg mot ett minskat digitalt utanförskap. Tjänsten ska vara kostnadsfri och 

främst för personer som är 65+ och som behöver stöd eller hjälp med att komma igång 

med eller att installera olika appar och digitala tjänster på plats i hemmet eller över 

telefon. En digital fixare kan till exempel hjälpa till med rådgivning om bra 

kommunikationsappar, rådgivning om bra appar som främjar sociala aktiviteter, rådgivning 

om bra digitala samhällstjänster, hjälpa till att installera och komma igång med olika appar 

och program i smarttelefon, surfplatta och smart-TV och installation av Chromecast, 

Apple-TV eller liknande 

Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett frågan och ser möjlighet att delar av 

medborgarförslaget skulle kunna uppfyllas på biblioteket om resurserna fanns. 

Förvaltningen har samrått med kommunledningskontoret och socialförvaltningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Åse Nicklasson (SD) föreslår bordläggning av ärendet.  

Beslutsgång  

Ordföranden ställer kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag mot  

Åse Nicklassons (SD) förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskotts förslag.       
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur & Fritid, 2021-05-04 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-09 

Medborgarförslag om digital fixare, 2021-03-17 

Delaktighet i en digital tid, 2020 

[ https://digitaliseringsradet.se/media/1303/delaktighet-i-en-digital-tid_webb-master.pdf ] 

(hämtad 2021-05-04) 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

IT- och kommunikationschef 

Socialnämnden  

___________________ 

 



 Sida 10 (12) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-06-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000096 80 

KFN § 42 Plansamråd Översiktsplan Tibro kommun 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att det, utifrån nämndens verksamhet, inte finns något 

att erinra emot gällande översiktsplan 2021.   

Ärendet 

Tibro kommuns nu gällande översiktsplan är daterad till 2012 och kommunen har fattat 

beslutet att göra en ny översiktsplan. 

I Tibro kommuns nya vision som antogs i oktober 2020, förtydligas #viärtibro i orden 

Tillsammans, Hållbart och Nära. Arbetet med översiktsplanen och visionen har påverkat 

och stärkt varandra. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska utgöra 

vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om hur vi ska 

använda eller bevara bebyggelse, mark och vatten men det är också ett verktyg för att 

tillämpa och förverkliga vår vision. 

Tibro kommun har valt att göra en digital översiktsplan. Planen blir då tidsenlig, lättare att 

ajourföra och den blir mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet. Parallellt 

med översiktsplanen presenteras i digital form kommunens naturvårdsprogram (antaget 

2014) och förslag till kulturmiljöprogram (under framtagande). 

Alla synpunkter som framkom under samrådsskedet är sammanställda och bemötta i en 

samrådsredogörelse som bifogas missivet. 

Granskningsskedet pågår under tiden 2021-04-21 till 2021-06-30. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat förslaget till ny översiktsplan för Tibro 

kommun. Förvaltningen har tidigare läst och gått igenom samrådshandlingen och lämnat 

förslag till Kultur- och fritidsnämnden samrådsyttrande.  

Planförfattaren har på ett bra sätt förklarat de eventuella frågetecken och synpunkter som 

redogjorts för i samrådsredogörelsen. 

Synpunkterna från Kultur- och fritidsnämnden har noterats och besvaras på följande sätt. 

Rik fritid och tillgång till rekreation, friluftsliv och kultur ska uppfattas som centrala delar i 

Tibro kommuns vision och därmed grundläggande för allt utvecklingsarbete. Ett flertal 

ställningstaganden i översiktsplanen ger tydligt stöd för en rik och meningsfull vardag och 

fritid. 
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Från kultur- och fritidsförvaltningen anses det att förslaget till ny översiktsplan är väl 

genomarbetad och bra. Förvaltningen har inga synpunkter att föreslå till kultur- och 

fritidsnämnden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-06-01 

Samrådsredogörelse Tibro Översiktsplan 2021 

www.tibro.se/oversiktsplan 

KFN § 52 Plansamråd Översiktsplan Tibro kommun 

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000016 80 

KFN § 43 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.   

Ärendet 

• Beslut KFN au § 39, 2021-06-07, att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare 

utreda möjligheten att anlägga en beachvolleybollplan i Fagersanna 

• Ordförandes beslut 2021-06-14 om att utse bildhuggare Emilia Lehrgrafven 

till kulturstipendiat 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-06-16   

___________________ 

 


