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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-11-30  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kultur & fritid, tisdagen den 30 november 2021 kl 17:00-17:57 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande 
Stefan Grad (C) 
Torbjörn Andersson (L) 
Mathias Kyller (M) 
Åse Nicklasson (SD), deltar via Teams 
Jörgen Strende (S) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Lena-Karin Zander (S) 
Irene Söderberg (C) 
Anto Dodik (S) 
Annika Singleton (KD) 
Lennart Thunborg (SD) 

Övriga deltagande Olivia Karlsson, HR-konsult, § 69 
Marcus Blåder, enhetschef fritid 
Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Jörgen Strende  

Justeringens plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, 2021-12-07 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 68-72 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Jörgen Strende  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-11-30 

Anslagsdatum 2021-12-08 Anslag tas ner 2021-12-30 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2021-000046 80 

KFN § 68 Val av justerare 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden väljer Jörgen Strende (S) att justera dagens protokoll.     

___________________ 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-11-30  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000006 80 

KFN § 69 Information 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.      

Ärendet 

• Olivia Karlsson, HR-konsult, presenterar resultatet av den årliga uppföljningen 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ”Handlingsplan årlig 

uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete” för kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Henrik Jacobsson och Katarina Fellbrant berättade vid arbetsutskottets 

sammanträde den 15 november om sammanslagningen av TBR och THSK till 

Tibro Ryttarförening – vision, målbild 2023 (300 medlemmar, 200 

ridskoleelever, 15 hästar i verksamhet), nuläge (240 medlemmar, 170 

ridskoleelever, 12 hästar). För 2022 är målet att förfina och förädla, ej växa, 

kvällstid. Istället undersöker en projektgrupp möjligheten att starta upp 

verksamhet dagtid. Utmaningar 2021: avlopp, vintervatten/dränering, belysning, 

bredband. 2022: krav från SRF - handikappanpassning + miljöcertifiering, 

renovering ridhus (botten och tak), bredband ridhus, personalutrymmen, 

ekonomiutrymmen, parkering med mera. Ridklubben tar fram ”önske-

specifikation”. De ska på studiebesök i Falköping och Skara 27 december. 

Önskar gemensam studieresa till moderna anläggningar i trakten.  

Långsiktig plan 2023–2025: arrendeavtal, mark, utveckling?  

• Konstnärlig utsmyckning cirkulationsplats väg 49/201: Projektgruppen hade 

möte 16 november. Nästa steg är att en reviderad tidsplan och budget ska 

presenteras och godkännas av styrgruppen bestående av Peter Doverholt och 

Gunnar Carlsson, samhällsbyggnadschef.  

• Flytten till Fågelviksskolan: Diskussioner och arbete pågår. 

• Marcus Blåder, enhetschef fritid, berättar om Chartern  och KEKS.  

Chartern – europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och 

ungdomsverksamhet. Chartern utgår från Europarådets rekommendation. 

(eglsverige.eu) 

Tibro är medlem i KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan) där de 

grundläggande delarna är delaktighet, lärande och uppföljning. Verksamheten 

ska vara mätbar och det ska finnas tydliga mål. KEKS erbjuder även 

kompetensutveckling och delaktighet i olika nätverk. (keks.se).        
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-11-30  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000098 80 

KFN § 70 Medborgarförslag om tävling om förslag 

på utsmyckning i cirkulationsplatsen väg 

49/201 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om tävling om förslag på utsmyckning i cirkulationsplatsen väg 

49/201 har inkommit till kommunen. Förslagsställaren skriver att cirkulationsplatsen i 

korsningen väg 49/201 saknar utsmyckning och föreslår att kommunen ska utlysa en 

tävling om förslag på detta. Förslagsställaren föreslår också att utsmyckningen bör ha 

anknytning till Tibro. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-17 § 27 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 

att ta fram förslag till och besluta om att genomföra konstnärlig utsmyckning vid 

cirkulationsplatsen på väg 49/201. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

medborgarförslaget ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-21 KFN au § 52, att uppdra 

till kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram förslag till konstnärlig utsmyckning vid den nya 

cirkulationsplatsen på väg 49/201, enligt föreslagen arbetsprocess. 

Processen är starkt försenad med anledning av pandemin. Arbetet har nu inletts och följer 

den arbetsplan som är förankrad hos såväl kommunstyrelsen som kultur- och 

fritidsnämnden. Arbetet utgår ifrån att med stöd av konstkonsult, rekommenderad av 

VGR:s samarbetspartner konstnärscentrum, utarbeta förslag till skissuppdrag till tre 

konstnärer som tar fram förslag till utsmyckning. Kultur- och fritidsnämnden ska i ett 

senare skede bestämma om kommunicering av förslagen hos kommunmedlemmarna 

(medborgarna).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-09 

Beslut KF § 124, 2021-09-27 

Medborgarförslag om utsmyckning, 2021-08-13 

Beslut KFN au § 52, 2020-09-21 

Förslag till arbetsprocess konstnärlig utsmyckning vid ny cirkulationsplats 

KS § 27 2020-03-17 
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Beslut delges 

KF 

KS 

SHB 

Gunnar Carlsson, Samhällsbyggnadschef 

Johan Fransson, enhetschef kultur 

Kommunens ledningskontor  

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-11-30  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000096 82 

KFN § 71 Medborgarförslag om hängmattor och 

bokskåp vid Ånaplan 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om hängmattor och bokskåp vid Ånaplan har inkommit till 

kommunen. Förslagsställaren hänvisar till Karlsborgs kommun, där kommunen har satt 

upp hängmattor och bokskåp vid Strandvägen, och föreslår att Tibro kommun ska göra 

detsamma vid Ånaplan. 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det saknas såväl ekonomiska resurser att 

genomföra förslaget som personal för tillsyn och underhåll av hängmattor och bokskåp vid 

Ånaplan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-09 

Beslut KF § 123, 2021-09-27 

Medborgarförslag om hängmattor och bokskåp vid Ånaplan, 2021-06-07 

Beslut delges 

KF  

___________________ 
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 Dnr 2021-000001 80 

KFN § 72 Internkontroll 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av uppföljningen av internkontrollplan 2021 för kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde. 

att anse de åtgärder som vidtagits av förvaltningen, med anledning av de avvikelser som 

framkommit, tillräckliga.   

Ärendet 

Enligt regler för intern kontroll i Tibro kommun har nämnderna det yttersta ansvaret för att 

den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig. Nämnderna ska 

för varje år anta en internkontrollplan.  

Enligt kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2021 ska ett antal moment 

genomföras och rapporteras till nämnden. Utförda kontroller ska enligt Tibro kommuns 

regler för intern kontroll rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska 

eventuellt vidtagna åtgärder eller förslag till åtgärder redovisas. Resultatet av 

uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen och 

kommunrevisionen.  

Resultatet från genomförda kontroller visar att det för två kontrollmoment redovisas större 

avvikelse och att det för två kontrollmoment redovisas mindre avvikelse. Vilka 

avvikelserna är och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, finns beskrivna i 

kontrollrapporten för respektive moment. För två kontrollmoment redovisas ingen 

avvikelse.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-10 

Internkontrollplan 2021 inkl. resultat  

Kontrollrapporter: nr. 2, nr. 4, HR fråga 4, HR fråga 5 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen     

___________________ 

 


