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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-09-06  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 6 september 2021 kl 17:00-17:28 
Samtliga deltagare deltog på distans via Teams. 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande 
Torbjörn Andersson (L) 
Åse Nicklasson (SD) 
Irene Söderberg (C), ersätter Stefan Grad (C) 
Lennart Thunborg (SD), ersätter Mathias Kyller (M) 

Ej tjänstgörande ledamöter  

Övriga deltagande Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Torbjörn Andersson   

Justeringens plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, 2021-09-13 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 44-49 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Torbjörn Andersson  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Anslagsdatum 2021-09-14 Anslag tas ner 2021-10-06 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2021-000046 80 

KFN § 44 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 80 

KFN § 45 Information 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• Kati Mäki Lundqvist presenterade vid arbetsutskottets sammanträde 23 augusti 

resultatet av den enkätundersökning som besvarats av Tibros mellan- och 

högstadieelever med anledning av arbetet med AUK (Arena för Ung Kultur).   

• Johan Fransson redogjorde vid arbetsutskottets sammanträde 23 augusti för de 

remissvar som inkommit från kommunstyrelsen och övriga nämnden i ärendet 

Kultur- och fritidspolitiska mål och strategier. 

• Peter Doverholt och Marcus Blåder redogjorde vid arbetsutskottets sammanträde 

23 augusti för den påbörjade översynen av nämndens bidragsbestämmelser. 

• Sommaren har varit lugn, med undantag för klagomål kring oväsen från ungdomar 

som samlats vid Baggeboskolan och sportparkens parkering. 

• På förvaltningen inleds nu arbetet med delårsrapport per 31/8 och  

detaljbudget 2022. 

• Då det fortfarande finns risk för smittspridning blev det blir ingen förvaltnings-

gemensam planeringskonferens. I stället genomförde förvaltningens enheter egna 

planeringsdagar där de bland annat arbetade med handlingsplaner för 2022. 

• Utredningsunderlag för projekt Fågelviksskolan ska presenteras för 

kommunstyrelsen i oktober. Bibliotekets yta skulle lämnas orörd, men är nu ändå 

uppe till diskussion.  

• Föreningar har nu möjlighet att ansöka om extra ekonomiskt stöd med anledning 

av covid-19 för andra kvartalet, 1 april-30 juni, 2021. 

• Processen kring konstnärlig utsmyckning av cirkulationsplatsen vid väg 49/201 

fortsätter. Nästa steg är att Peter Doverholt och Gunnar Carlsson, 

samhällsbyggnadschef, ska träffa en konstkonsult. 

• Efter branden som totalförstörde Eventverkstaden har förvaltningen uttryckt sitt 

deltagande och öppnat för dialog kring eventuellt behov av hjälp vid återuppstart 

av verksamheten. 

___________________               
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 Dnr 2021-000072 81 

KFN § 46 Dagkollo 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att lägga redogörelsen med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

Dagkollo för 70 elever, 30 tjejer och 40 killar, i årskurs 4–5 har genomförts under perioden 

21/6–2/7. Barnen var fördelade i två grupper, en i Ransbergs skola och en i 

Ransbrostugan. 

På grund av covid-19 gjordes vissa anpassningar av verksamheten. Exempelvis träffades 

de olika grupperna väldigt lite, det var ännu fler utomhusaktiviteter än vanligt och det blev 

ingen övernattning i Ransbrostugan. 

Sju fritidsledare, nio feriearbetare och en elevassistent jobbade på kollo.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-08-18 

Rapport Dagkollo 2021  

Beslut delges 

Fritidsledare, Helene Axelsson  

___________________ 
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 Dnr 2021-000073 81 

KFN § 47 Sommarsimskola 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga redogörelsen med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under sommarlovets fyra första veckor bedrivit simskola 

i badhuset och vid Gamla Örlenbadet. Årets sommarsimskola hade 236 elever, vilket är 

en liten ökning från förra året. Såväl nybörjare som högre märkestagare har deltagit.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-08-18 

Rapport Sommarsimskola 2021 

Beslut delges 

Fritidsledare Henrik Wester 

Fritidskonsulent Mårten Gustafsson  

___________________ 
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 Dnr 2021-000074 80 

KFN § 48 Revidering av dokumenthanteringsplan 

för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta dokumenthanteringsplanen för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

att planen tillämpas för handlingar som inkommit eller upprättats under år 2021 och 

framåt.    

Ärendet 

Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente ska en dokumenthanteringsplan finnas som 

beskriver hur allmänna handlingar hanteras (bevaras och gallras). Nämnden ska även 

utse en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare. Nuvarande dokument-

hanteringsplan upprättades 2011 och fordrade en omfattande uppdatering.  

Genom att anta den reviderade dokumenthanteringsplanen utses förvaltningschef till att 

vara arkivansvarig och förvaltningssekreterare till att vara arkivredogörare. 

De gallringsfrister som anges i en dokumenthanteringsplan ska tillämpas på handlingar 

som inkommer eller upprättas under de år som planen gäller, varför beslutet bör omfatta 

att tillämpningen ska gälla samtliga handlingar som inkommit eller upprättats under 2021, 

det vill säga även under årets början innan planens antagande, och till dess att nytt beslut 

om att anta dokumenthanteringsplan fattas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-08-18 

Förslag till Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut delges 

Kultur- och fritidsförvaltningens enhetschefer  

___________________ 
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 Dnr 2021-000016 80 

KFN § 49 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.   

Ärendet 

• KFN au § 44, 2021-06-21, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning 

av det nya coronaviruset covid-19, jan-mars 2021 – Fagersanna IF, 10 000 kr 

• KFN au § 45, 2021-06-21, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning 

av det nya coronaviruset covid-19, jan-mars 2021 – HP Tibro, 22 000 kr 

• KFN au § 46, 2021-06-21, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning 

av det nya coronaviruset covid-19, jan-mars 2021 –  

Tibro Brukshundklubb, 15 000 kr 

• KFN au § 47, 2021-06-21, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning 

av det nya coronaviruset covid-19, jan-mars 2021 –  

Tibro Film och Teater, 100 000kr 

• KFN au § 48, 2021-06-21, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning 

av det nya coronaviruset covid-19, ansökning 3 -  

Bygdegårdens intresseförening i Hönsa, 6000 kr 

• Ordförandebeslut 2021-07-05, plangranskning, kv Hyveln m fl. 

Kultur- och fritidsnämnden har inte något att erinra emot förslag till ändring av 

detaljplan kv. Hyveln m.fl. Tibro, Tibro kommun. 

• KFN au § 53, 2021-08-23, plansamråd för kv Alen 2 m fl. 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslag till detaljplan för kv Alen 

2 m fl, Tibro kommun.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-08-31  

___________________ 

 


