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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-11-01  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

oPlats och tid Kultur & fritid, måndagen den 1 november 2021 kl 17:00-18:26 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande, ej § 62 
Stefan Grad (C) 
Torbjörn Andersson (L) 
Mathias Kyller (M) 
Åse Nicklasson (SD), ej § 64 
Anto Dodik (S), ersätter Jörgen Strende (S), § 59-63 
Lena-Karin Zander (S), ersätter Jörgen Strende (S), § 64-67 
 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Anto Dodik (S), § 64-67 
Lennart Thunborg (SD) 

Övriga deltagande Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Stefan Grad  

Justeringens plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, 2021-11-01 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 59-67 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Stefan Grad  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-11-01 

Anslagsdatum 2021-11-02 Anslag tas ner 2021-11-24 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2021-000046 80 

KFN § 59 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 80 

KFN § 60 Information 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• Förvaltningens ledningsgrupp besökte v. 43 Tjörns kultur- och fritidsförvaltning 

med anledning av att de kommit långt när det gäller att utveckla samarbetet mellan 

kulturskola och fritidsgårdverksamhet. 

• Hans Dahm och Peter Doverholt lyssnade på Björn Eriksson, 

Riksidrottsförbundets ordförande, när RF-SISU Västra Götaland samlade 

Skaraborgs kommuner för en temadag om återstarten efter corona i Falköping den 

15 oktober. 

• Det har kommit en inbjudan till vi en digital fördjupningskväll, ”Allt du behöver veta 

om kulturpolitiken”, för förtroendevalda från Förvaltningen för kulturutveckling, 

VGR. Den utbildningsdelen kommer finnas med i arbetet med det Kultur- och 

fritidspolitiska programmet   

• Status cirkulationsplats väg 49/201: Arbetet har fördröjts med anledning av 

pandemin. Det har tecknats avtal med en kostkonsult. Konstkonsulten, Towe 

Lindblom, kultursamordnare, och Leif Ahnland, stadsarkitek, bildar en arbetsgrupp 

för att ta fram en förnyad tidsplan och budget. Johan Fransson, enhetschef kultur, 

är projektledare. Projektet är planerat att färdigställas 2023.           

___________________ 
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 Dnr 2020-000093 82 

KFN § 61 Medborgarförslag om att anlägga en 

beachvolleybollplan vid stationsbadet i 

Fagersanna 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå medborgarförslaget om att anlägga en beachvolleyplan vid stationsbadet i 

Fagersanna.   

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen fick, efter en återremiss i kommunfullmäktige, i uppdrag att 

utreda en alternativ plats för beachvolleyplanen, då det första förslaget om att anlägga 

planen vid Stationsbadet i Fagersanna väckte starka reaktioner och protester från 

närboende i området.  

En förutsättning för att kunna anlägga en beachvolleybollplan är att Tibro kommun äger 

lämplig mark i anslutning till sjön Örlen. I samråd med Katarina Kjellberg,  

plan- o byggchef, samhällsbyggnadsförvaltningen, har förvaltningen tittat på två 

alternativa platser i närheten av Stationsbadet i Fagersanna, se bifogad karta. 

Strandstaden, Fagersanna S:3, Tibro:  

Kostnaden för att köpa/arrendera marken ryms inte i den budget som är avsatt för 

projektet.  

Badvägen, Fagersanna 2:79, Tibro: 

Marken ligger vid en infart till fastigheten Fagersanna 2:51, Tibro, vilket gör att det krävs 

åtgärder för vilka det inte finns täckning i budget.  

Förvaltningens bedömning är att det inte finns någon lämplig plats för att anlägga en 

beachvolleyplan inom det tänkta området vid sjön Örlen i Fagersanna.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-10-05 

Beslut KF § 63, 2021-04-26 

Medborgarförslag om att anlägga en beachvolleybollplan vid stationsbadet i Fagersanna, 

2020-06-01   

Beslut delges 

Förslagsställaren 

SHBN 

KF  

___________________ 
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 Dnr 2021-000086 82 

KFN § 62 Medborgarförslag om ställplats/parkering 

för husbilar i Tibro kommun  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget om att anlägga ställplats/parkering för husbilar i kommunen 

under förutsättning att det finansieras av samhällsbyggnadsnämnden enligt beslut  

SHBN § 74, 2021-09-06.   

Notering:  

Peter Eclund (KD) deltar ej i beslutet eller handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga ställplatser för husbilar på några 

olika platser i kommunen. Platserna som föreslås är vid stenbron över Tidan och på 

parkeringarna vid Rankås, sportparken, Bråbacka hamn och vildmarkscampingen vid 

Hultet.  

Medborgarförslaget har lämnats till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden samt kommunledningskontoret, Tillväxt Tibro, för beredning.  

Samverkan har genomförts mellan beredande instanser. 

Förvaltningen ser positivt på att det anläggs ställplatser i kommunen då det kan gynna 

besöksnäringen och är en bra service när föreningslivet anordnar cuper och tävlingar av 

olika slag.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur och fritidsförvaltningen, 2021-10-06 

Beslut SHBN § 74, 2021-09-06 

Beslut KSau § 109, 2021-05-25 

Medborgarförslag 2021-04-13 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000075 83 

KFN § 63 Anläggningsbidrag 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2022 års anläggningsbidrag fördelas enligt 

följande: 

• Tibro Ryttarförening, 100 000 kr 

• Equmenia Tibro, 62 000 kr 

• Tibro IK, i samverkan med Tibro AIK, 75 000 kr 

• Hôl i Vägga Badmintonförening, 23 000 kr 

• Tibro TK, 40 000 kr    

Ärendet 

Totalt har sex föreningar ansökt om bidrag för 2022. I det förslag till beslut som 

presenteras får fem föreningar bidrag motsvarande ca 60–65 % av den summa de sökt.  

Tibro Ryttarförening får bidrag för att bygga om vattenledningar för att sköta 

vattenförsörjningen till sina hästar i stallet. 

Equmenia får bidrag för en upprustning av sina beachvolleyplaner.  

Tibro IK, i samverkan med Tibro AIK, får ett bidrag för att riva sin gemensamma klubblokal 

som är helt utdömd. 

Hôl i Vägga Badmintonförening får bidrag för inköp av en bollmatare som används vid 

träning.  

Tibro TK får bidrag för inköp av en vält som används till skötsel av tennisbanorna som är 

utomhus. 

Tibro Jaktskytteklubb har ansökt om 120 000 kr för elektronisk utrustning till skyttebanan 

samt 150 000 kr för att bygga en handikapptoalett i sin klubbstuga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-10-06 

Inkomna ansökningar  

Beslut delges 

Ansökande föreningar     

___________________    
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 Dnr 2021-000030 85 

KFN § 64 Verksamhetsplan och budget 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan och budget 2022.  

Notering: 

Åse Nicklasson (SD) deltar ej i beslutet.  

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningens enheter och verksamheter har utifrån tidigare beslut,  

KFN § 27, utarbetat förslag till Verksamhetsplan och budget för 2022. Det tidigare 

uppdraget om ramminskning om 1% togs bort i samband med kommunfullmäktiges beslut 

om budget 2022. 

Förvaltningen lämnar över förslaget för fortsatt politisk beredning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-10-12 

Verksamhetsplan och budget 2022 

Beslut KFN § 27, 2021-04-12 

Tjänsteskrivelse kultur & fritid, 2021-03-24  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef, Ulf Jansson 

Enhetschefer kultur & fritid  

___________________ 
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 Dnr 2021-000097 80 

KFN § 65 Mötestider 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa nedanstående mötestider 2022.  

 

AU/Nämnd Datum Vecka Tid 

Nämnd 10 januari 2 17:00 

AU 7 februari 6 16:00 

Nämnd 21 februari 8 17:00 

AU 7 mars 10 16:00 

Nämnd 21 mars 12 17:00 

AU 4 april 14 16:00 

Nämnd 19 april – tisdag 16 17:00 

AU 9 maj 19 16:00 

Nämnd 23 maj 21 17:00 

AU 7 juni – tisdag  23 16:00 

Nämnd 20 juni 25 17:00 

AU 22 augusti 34 16:00 

Nämnd 5 september 36 17:00 

AU 19 september 38 16:00 

Nämnd 3 oktober 40 17:00 

AU 24 oktober 43 16:00 

Nämnd 7 november 45 17:00 

AU 28 november  48 16:00 

Nämnd 12 december 50 17:00 
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Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-14 KS § 129, att fastställa 2022 års 

ekonomikalender, vilken reglerar datum för möten och inlämning av material i budget-, 

uppföljnings- och bokslutsprocessen. Kommunstyrelsen gav samtidigt nämnderna i 

uppdrag att förlägga sina möten enligt denna.  

Enligt kommunfullmäktiges beslut (2021-09-27 § 121) om svar på motion om mötestider 

är mötena även förlagda med ambitionen att om möjligt undvika överlappning av 

sammanträden. Avstämning har därför gjorts mot sammanträdestider för KSau, KS, KF 

och övriga nämnder.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-10-13   

Beslut delges 

KS 

Enhetschefer kultur- och fritidsförvaltningen 

Fackliga ombud kultur- och fritidsförvaltningen  

___________________ 
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 Dnr 2021-000104 80 

KFN § 66 Flytt av verksamhet till Fågelviksskolan 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta  

att flytta följande verksamheter till Fågelviksskolan: 

• grundskola årskurs 7-9 

• grundsärskola årskurs 7-9 

• gymnasieskolans introduktionsprogram 

• kulturskola 

• fritidsgård 

att flytten påbörjas i slutet av år 2022.   

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Peter Eclund (KD), Mathias Kyller (M) reserverar sig mot beslutet.           

Ärendet 

Efter att kommunens gymnasieskola lades ner 2016 har det funnits diskussioner om att 

flytta en eller flera andra kommunala verksamheter till Fågelviksskolan, där 

gymnasieskolan bedrevs. Fokus har främst varit på grundskolan och särskolan för årskurs 

7-9 som idag bedrivs på Nyboskolan, men även kulturskolan och fritidsgården har funnits 

med i diskussionerna. Samtliga dessa verksamheter bedrivs idag i äldre lokaler som är i 

behov av upprustning. Därtill är inte lokalerna optimala ur verksamhetssynpunkt. 

Kommunfullmäktige har anslagit medel för att påbörja en projektering av ombyggnation av 

Fågelviksskolan i både 2020 års budget och 2021 års budget. Det har skett för att 

markera att det finns en politisk vilja att anpassa de till stora delar nu tomma 

gymnasielokalerna till nya verksamheter.  

Under hösten 2020 beslutade kommunstyrelsen att en lokalutredning gällande bland 

annat ombyggnation av Fågelviksskolan skulle ske under 2021. Uppdraget var att 

Fågelviksskolan ska inrymma grundskola och särskola för årskurs 7-9, gymnasieskolans 

individuella program, kulturskola och fritidsgård. Det fastslogs också att 

kommunbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningens kontor och lokalen Forum skulle 

lämnas orörda i utredningen. Utredningen presenterades i oktober 2021 och innehöll 

bland annat två förslag på ombyggnation av Fågelviksskolan, baserade på volymskisser 

och beräknade ombyggnadskostnader. Kostnaderna uppgick till 91 mnkr respektive 148 

mnkr med en bedömd riskmarginal på +/- 25 procent. I det förstnämnda alternativet, med 

begränsade ombyggnationer, inryms inte fritidsgårdsverksamheten. 
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Under våren 2021 har Olinsgymnasiet i Skara AB aviserat att de önskar starta en 

gymnasieskola i Tibro kommun från och med höstterminen 2023. De har i samband med 

detta förhört sig om möjligheten att förvärva en lämplig lokal för verksamheten av 

kommunen. Förda diskussioner har lett fram till ett förslag där Olinsgymnasiet kan 

förvärva delar av Nyboskolan i två steg för att bygga om lokalerna innan de startar sin 

verksamhet i dem. Kommunen behöver därför lämna vissa delar av Nyboskolan redan vid 

årsskiftet 2022/23. Det här innebär att det nu behöver fattas beslut om att flytta 

verksamhet till Fågelviksskolan. Därtill behöver medel anslås för ombyggnationen.  

Den politiska majoriteten har i samband med budgetarbetet gällande budget 2022, med 

plan för 2023-2024, aviserat att de i investeringsbudgeten har för avsikt att anslå medel 

för en ombyggnation av Fågelviksskolan. Skolan ska efter ombyggnationen innehålla 

samtliga de verksamheter som omfattades av utredningsuppdraget gällande 

lokalutredningen. Beslut gällande ombyggnationen fattas i samband med att 2022 års 

budget behandlas av kommunfullmäktige i november. 

Ärendet om att flytta verksamhet till Fågelviksskolan bereds av barn- och 

utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för att beslutas av kommunstyrelsen. 

Berörda förvaltningar ser sammantaget positivt på en flytt av berörda verksamheter till 

Fågelviksskolan efter att en ombyggnation skett. Tjänstepersonerna som berett ärendet 

lämnar dock inget förslag till beslut utan låter ärendet bedömas helt av politikerna    

Förslag till beslut på sammanträdet  

1. Ordförande Hans Dahm (S) föreslår att flytta följande verksamheter till 

Fågelviksskolan:  

• grundskola årskurs 7-9 

• grundsärskola årskurs 7-9 

• gymnasieskolans introduktionsprogram 

• kulturskola 

• fritidsgård 

att flytten påbörjas i slutet av år 2022.  

Stefan Grad (C) ställer sig bakom Hans Dahms förslag till beslut. 

2. Åse Nicklasson (SD) begär återremiss. 

Peter Eclund (KD) ställer sig bakom Åse Nicklassons förslag om återremiss. 

Mathias Kyller (M) ställer sig bakom Åse Nicklassons förslag om återremiss. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämndens ledamöter om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 

ska återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-27. 

Lokalutredning avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor, 2021-10-01, 

inkl bilagor. 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen      

___________________ 
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 Dnr 2021-000016 80 

KFN § 67 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.   

Ärendet 

• KFN au § 66, 2021-10-18, Information och dialog om processen kring  

Kultur- och fritidspolitiskt program  

• KFN au § 69, 2021-10-18, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning 

av det nya coronaviruset covid-19, april-juni 2021 - Fagersanna IF , 22 000 kr 

• KFN au § 70, 2021-10-18, Extra kommunalt stöd till föreningslivet med anledning 

av det nya coronaviruset covid-19, april-juni 2021 – Tibro MK, 81 000 kr        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-10-26 

Beslut KFN au § 66, Kultur- och fritidspolitiskt program (information och dialog)  

___________________ 

 


