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FlKultur-  och  fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum  2021-1  0-04

Plats  och  tid

Beslutande

Kultur  & fritid,  måndagen  den  4 oktober  2021 kl 17:00-18:00.

Samtliga  deltagare  deltog  på distans  via  Teams

Hans  Dahm  (S), Ordförande

Peter  Eclund  (KD),  I :e vice  ordförande

Stefan  Grad  (C)

Torbjörn  Andersson  (L)

Mathias  Kyller  (M)

Lena-Karin  Zander  (S), ersätter  Jörgen  Strende

Thomas Danielsson (M), ersätter Åse Nicklasson fi 50-52, e3 54-56
Anto Dodik (S), ersätter Åse Nicklasson F3 53
Åse Nicklasson (SD), Ffi 57-58

Ej tjänstgörande  ledamöter Anto Dodik, Fffi 50-52, e3 54-56
Irene  Söderberg  (C)

Övriga deltagande Marcus Blåder, enhetschef  fritid, e3 53-54
Johan Fransson, enhetschef  kultur, Ffi 55
Peter  Doverholt,  förvaltningschef

Marie  Wickman,  förvaltningssekreterare

Utses  att  justera

Justeringens  plats  och  tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Stefan  Grad

Kultur  & fritid,  Gymnasiegatan  29, 2021-10-INa /'/

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS

5 50-58

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag.

Beslutande  organ

Sammanträdesdatum

Anslagsdatum

Förvaringsplats  för  protokollet

Underskriff

Justerares  signatur

Kultur-  och  fritidsnämnden

2021-10-04

Anslag tas ner 2021-11 -«  6-

Utdragsbestyrkande

TIBR51



FlKultur-  och  fritidsnämnden

SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL

Sida  2 (13)

Sammanträdesdatum  2021-10-04

lnnehålJsförteckning

KFN 5 50 Val  av  justerare

KFN  g 51

KFN  g 52

KFN @ 53

KFN  g 54

KFN  g 55

KFN  g 56

Information

Riktat  bidrag  till studieförbund....

Motion  om att  renovera  Å-leden.

BidragsregIer......................................................................,,,,,,,,,,

Kultur-  och  fritidspolitiskt  program................................................

Extra  kommunalt  stöd  till föreningslivet  med  anledning  av det  nya

coronaviruset  covid  - 19...............................................................

KFN  g 57

KFN  g 58

Budget-  och  verksamhetsuppföIjning  2021

Verksamhetsplan  och  budget  202'1

Justerares  signatur Utdragsbestyrkande

armsgö'l
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'T'Kultur-  och  fritidsnärnnden

SAfVIMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr  2021-000046  80

KFN % 50 Vai  av  justerare

Beslut

Sammanträdesdatum  2021-10-04

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

Justerares  signatur

, S»'6;"k

Utdragsbestyrkande

armsuöN
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'TKuftuc-  och  fr:tidsnämnden

SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr  2021-000006  80

KFN % 5j !nformation

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  godkänner  informationen.

Ärendet

Sammanträdesdatum  2021-10-04

*  I processen  kring  konstnärlig  utsmyckning  av cirkulationsplatsen  vid väg  49/20"1

har  Peter  Doverholt  och  Gunnar  Car1sson,  samhällsbyggnadschef,  träffat  en

konstkonsult.

@ Förvaltningen  återgår,  med  försiktighet,  till mer  normal  verksamhet  efter  att

restriktionerna  med  anledning  av  covid-19  tagits  bort.

e AnsökningstidenförextraekonomisktstödmedanIedningavcovid-19,andra

kvartalet  2021,  har  nu löpt  ut. Två  ansökningar  har  inkommit  och  möten  ska  bokas

med  dessa  föreningar.

Justerares  signatur

kSl:o k

Utdragsbestyrkande

armamöN
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FIKultur-  och  fritidsnämnden

SAtVliVIANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum  2021-10-04

Dnr  2021  -000090  83

KFN % 52 Riktat  bidrag  till  studieförbund

Besiut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar

att  ta bort  det  riktade  bidraget  om 80 000  kronor,  som kan sökas  av studieförbund.

Ärendet

Studieförbund  har  haff  möjlighet  att söka  bidrag  för  kulturaktiviteter  riktade  till barn  och

ungdomar,  totalt  80 000  kronor.  Av detta  belopp  har  Studiefrämjandet  tidigare  fått

20 000  kronor  per  år till replokalverksamhet  i Tibro.  Detta  stöd  har  tagits  bort  då det  inte

gynnade  barn  och ungdomar.

Eftersom  inga  studieförbund,  trots  uppmaningar  i form  av brev  och samtal,  har  sökt  detta

bidrag  de senaste  åren  är vår  bedömning  att  resursen  skulle  nyttjas  bättre  om den  var  en

del av förvaltningens  ordinarie  verksamhet  och resurstilldelning.  Den skulle  då bidra  till ett

ökat  kulturutbud  för  barn  och  ungdomar.  Budget  2022  behandlas  i ärendet  om

verksamhetsplan  2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  kultur-  och  fritidsförvaItningen,  2021-09-13

Beslut  delges

Studieförbunden

Kati Mäki  Lundqvist,  enhetschef  kulturskola

Justerares  signatur Utdragsbestyrkande

armsatol
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'T'Kultur-  och  fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum  2021-10-04

Dnr  2020-000113  82

KFN % 53 IVlotion  om att  renovera  Å-leden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar

att anlägga  en sinnesrovandring  längs  Å-leden,  under  förutsättning  att

samhäIIsbyggnadsförvaItningen  rustar  upp leden.

Notering

Thomas  Danielsson  (M)  deltar  inte  handläggningen  eller  beslutet  av ärendet

på grund  av  jäv.

Ärendet

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  har  utrett  idån  om att  anlägga  en så kallad  sinnesro-

promenad  längs  Å-leden,  från  Brokvarn  till Fågelviksleden.  En naturnära  promenad  med

uppIeveIsekontroIIer.

Under  förutsättning  att samhäIIsbyggnadsförvaItningen  rustar  upp  den  del av leden  som

nämns  ovan  bedömer  kultur-  och  fritidsförvaItningen  att det  är en lämplig  slinga  för  en

sinnesropromenad.  Möjlighet  finns  att kombinera  uppIeveIsekontroIIer  med  information  om

kulturella  och historiska  platser.

Kostnaden  för  framtagning  av tryckmaterial  samt  montering  av skyltar  bedöms  rymmas

inom  befintlig  budget  för  fritidsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse,  kultur-  och  fritidsförvaItningen,  2021-08-26

Beslut KSau S3 183, 2020-10-20
Motion,  Renovera  vår  vackra  Å-led,  2020-09-24

Beslut  delges

KS

SHBN

Tobias  Ekman,  fritidskonsulent

Förslagsställare,  Ann-Britt  Danielsson  (M)

Justerares  signatur Utdragsbestyrkande

armsaiöN



fflKultur-  och  fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dnr  2021-000089  83

KFN % 54 Bidragsregler

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar

att  anta  de reviderade  bidragsbestämmeIserna.

Ärendet

Sida  7 (13)

Sammanträdesdatum  2021-10-04

Förvaltningens  bidragsbestämmelser  har  reviderats.  Förutom  att  en del inaktuella  delar  av

dokumentet  har  tagits  bort  och  att  språket  har  justerats  så är det  två  stora  förändringar

som  föreslås.

1.  Det  lokala  aktivitetsstödet  ändras  till att  vara  50 kronor/tillfälle  för  alla

sammankomster  där  man  är minst  tre  personer  och  deltagarna  är i åldern  7 - 20

år.

Tidigare  har  det  varit  olika  ersättningar  beroende  på hur  många  man  varit  i

gruppen.  En höjning  av det  lokala  aktivitetsstödet  beräknas  kosta  ca 50 tkr/år.

Kostnadsökningen  bedöms  rymmas  inom  befintlig  ram.

2.  Det  särskilda  anläggningsstödet  ändras  till att  det  maximalt  går  att  få 70%  av

ansökt  summa  eller  max  IOO tkr.

Anledningen  till föreslagen  ändring  är att  det  ofta  är  flera  föreningar  som  söker

stödet  och  med  ett  maxtak  kan  fler  föreningar  få del  av  stödet  varje  år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  kultur-  och  fritidsförvaItningen,  2021-09-10

Beslut  delges

Förvaltningens  fritidskonsulenter

Justerares  signatur Utdragsbestyrkande

TIBR51
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FIKultur-  och  fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum  2021-10-04

Dnr  2021-000037  86

KFN % 55 Kultur-  och  fritidspolitiskt  program

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar

att genomföra  arbetet  enligt  reviderad  tidplan.

Ärendet

Förslaget  till tidplan  för  framtagande  av styrdokumentet  Kultur-  och  fritidspolitiska  mål  och

strategier  skickas  på remiss  till kommunstyrelsen  och  övriga  nämnder  efter  nämndens

sammanträde  2021-04-12.  Synpunkter  begärdes  skriftligen  inkomna  senast  28 maj 2021.

Datum  för  synpunkter  förlängdes  till 25 juni.

Remissvar  med  ett godkännande  av  förslaget  har  inkommit  från  byggnads-  och

trafiknämnden,  samhäIIsbyggnadsnämnden  och  socialnämnden.

Barn-  och utbildningsnämnden  har  svårt  att kommentera  tidplanen  eftersom  det  inte

framgår  vilka  insatser  som  förväntas  Trån barn-  och utbildningsförvaItningen.  De önskar

också  ett  förtydligande  av vilken  funktion  från  förvaltningen  kultur-  och  fritidsnämnden

förväntar  sig ska  ingå  i arbetsgruppen.

Kommunledningskontoret  har  tagit  fram  förslag  på remissvar  som  bland  annat  innehåller

synpunkter  på att styrdokumentets  syfte  samt  relation  till vision,  strategiska  mål  och

verksamhetsplan  behöver  tydliggöras.  Därtill  bör  styrdokumentet  benämnas  Kultur-  och

fritidspolitiskt  program.  Vad  gäller  tidplanen  föreslås  att kommunstyrelse  och nämnder  ska

ingå  i den remissomgång  som planeras  till externa  aktörer  under  våren  2022.

Kommunstyrelsen  anser  att  det  därmed  finns  förutsättningar  för  en bred  förankring  och att

alla verksamheter  får  möjlighet  att bidra  utifrån  olika  perspektiv,  vilket  ses som  ett mycket

positivt  angreppsätt.  KommunIedningskontoret  ser  också  behov  av fortsatt  dialog  om

huruvida  programmet  ska antas  av kommunfullmäktige  eller  kultur-  och  fritidsnämnden.

Detta  behöver  avgöras  utifrån  det  innehåll  som  arbetas  fram  oöh behovet  av politisk

förankring.  Om kultur-  och  fritidsnämnden  ska  besluta  om programmet  behöver  tidplanen

därmed  ändras  med uppgiften  om att beslut  fattas  i början  av 2023.

Justerares  signatur Utdragsbestyrkande

vgsu51
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"FIKuftur-  och  fritidsnärnnden

SAM(VIANTRÄDESPROTOKOLL

Bakgrund

Sammanträdesdatum  2021-10-04

t6

Kultur-  och  Tritidspolitiskt  program  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.

Reviderad  tidplan

2021 vår

a 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.

Omvärlds-  och  invärldsbevakning

a Arbete  med Kultur-  och  fritidspolitiskt  program.  Arbete  med  nya kultur-  och

fritidspolitiska  mål  -  kopplat  till kommunens  vision  och  strategiska  mål.

2022  vår

- Remissomgång  till kommunstyrelsen  och nämnder  samt  föreningar  och

övriga  aktörer.

2022  höst

o Styrdokumentet  fastställs  efter  valet  2022  och  gäller  i fyra  år. Om programmet  ska

beslutas  av kultur-  och  fritidsnämnden  ändras  tidplanen  till att  beslut  fattas  i början  av

2023.

Justerares  signatur Utdragsbestyrkande

argsuö'l



F!lKultur-  och  fritjdsnärr»nden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Beslutsunderlag

Sida IO (13)

Sammanträdesdatum  2021-10-04

Tjänsteskrivelse  kultur-  och fritidsförvaItningen,  2021-09-10

Beslut BN (ffi 67, 202'1-06-22
Beslut SN (ffi 84, 2021-06-21
Beslut SHBN e3 61, 2021-06-21
Beslut KS @ 116, 2021-06-08
Förslag  till Remissvar  -  Tidplan  för  framtagande  av styrdokumentet  Kultur-  och

fritidspolitiska mål och strategier,  KLK, 2021-06-02

Beslut BUN (ffi 54, 2021-05-25
Beslut KFN (ffi 25, 202"1-04-"12
Tjänsteskrivelse  kultur-  och fritidsförvaItningen,  2021-03-22

Beslut  delges

Övriga nämnder  och kommunstyrelsen

Enhetschef  kultur,  Johan  Fransson

Justerares  signatur Utdragsbestyrkande

arisuö'l
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FlKuftur-  och  fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum  2021-10-04

Dnr  2020-000079  82

KFN $ 56 Extra  kommunalt  stöd  tN[ föreningslivet

med  anledning  av det  nya  coronaviruset

covid  - "19

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar

att det  extra  kommunala  stödet  upphör  från  och med  den 30 juni  2021.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-09-07, KFN Efi 40, att införa ett extra
kommunalt stöd till föreningslivet  med  anledning  av det  nya coronaviruset  covid-19.

Kultur-  och  fritidsförvaItningen  bedömer  att stödet  inte  längre  behövs  i den  omfattning  som

har  varit  viktig  för  föreningslivet  i den  ekonomiska  situation  som  de befunnit  sig i.

Stödinsatser  kan fortsatt  ges  vid behov,  inom  ramen  för  kultur-  och  fritidsnämndens

bidragsform  Tilläggsbidrag.

Under  perioden  2020-03-01  -  2021-03-31  har  28 ansökningar  inkommit.  Kultur-  och

fritidsnämnden  har  beviljat  19 ansökningar,  totalt  426  000  kr, varav  153  000  kr år 2021.

Aktuell  ansökningsomgång,  2:a kvartalet  2021,  avslutas  I 9 september.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  kultur-  och  fritidsförvaItningen,  2021-09-13

Beslut KFN e3 40, 2020-09-07

Beslut  delges

Enhetschefer  kultur-  och  fritidsförvaltningen

Ulf  Jansson,  ekonomichef

Justerares  signatur

(<,,<, ,,!0;5t,

Utdragsbestyrkande

armseö'l
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'FlKultur-  och  fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum  2021-10-04

Dnr  2021-000047  85

KFN $ 57 Budget-  och  verksamhetsuppföljning  202"1

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar

att godkänna  delårsberättelsen  per  31 augusti  2021 för  kultur-  och  fritidsnämnden.

Ärendet

Delårsbokslutet  för  Tibro  kommun  omfattar  perioden  januari-augusti  2021.  I samband  med

delårsbokslutet  görs  också  budgetuppföljning  2 med  helårsprognos  för  verksamhet  och

ekonomi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  kultur-  och  fritidsförvaItningen,  2021-09-15

Delårsberättelse  augusti  2021 Kultur-  och  fritidsnämnden

Beslut  delges

Kommunstyrelsen

Ulf  Jansson,  ekonomichef

Justerares  signatur Utdragsbestyrkande

aragsgöN



Sida  13  (13)

ffKultur-  och  fritidsnämnden

SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum  2021-10-04

Dnr  2020-000094  85

KFN $ 58 Verksamhetsplan  och  budget  202"1

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar

att  godkänna  uppföljningen  av verksamhetsplan  och  budget  för  perioden

2021-01-01  -  2021-08-31  .

Ärendet

Kultur-  och  fritidsnämnden  lämnar  delårsrapport  med  delårsberättelse  per  31 augusti  2021

i ärende  Budget  och  verksamhetsuppföIjning  2021,  2021-000047.85.

Utöver  detta  redovisas,  i detta  ärende,  en budgetuppföljning  samt  en uppföljning  av

nämndens  inriktningsmål  och  effektmål  enligt  antagen  Verksamhetsplan  och  budget  2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  kultur-  och  fritidsförvaItningen,  2021-09-14

Beslut  delges

Kommunstyrelsen

Ulf  Jansson,  ekonomichef

Justerares  signatur Utdragsbestyrkande

armsgöN


