
 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-02-21  

 

 Utdragsbestyrkande 

TORBJÖRN ANDERSSON Hans Christer Dahm Marie Elisabet Wickman 

 
 

Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 21 februari 2022 kl 17:00-18:06 
Samtliga deltagare deltog på distans via Teams. 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Annika Singleton (KD), 1:e vice ordförande 
Stefan Grad (C) 
Torbjörn Andersson (L) 
Åse Nicklasson (SD) 
Lena-Karin Zander (S), ersätter Jörgen Strende (S) 
Thomas Danielsson (M), ersätter Mathias Kyller (M) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Irene Söderberg (C) 
Anto Dodik (S) 
Hanna-Maria Verdonck-Philström (KD) 
Lennart Thunborg (SD) 

Övriga deltagande Marcus Blåder, enhetschef fritid (§ 1-3) 
Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

Datum för justering 2022-02-28 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-6 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare  
Torbjörn Andersson 

 

   

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2022-02-21 

Anslagsdatum 2022-02-28 Anslag tas ner 2022-03-22 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2022-000005 80 

KFN § 1 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 80 

KFN § 2 Information 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• Emma Lindblad presenterade för AU 7 februari en delredovisning av sin översyn av 

kommunens arbete med social hållbarhet.  

• Johan Fransson, enhetschef kultur, lämnade vid AU 7 februari en lägesrapport om 

arbetet med att ta fram förslag till utsmyckning av cirkulationsplats. Tiden för 

konstnärer att lämna in intresseanmälan har gått ut och intresset var stort. 

Arbetsgruppen valde ut nio förslag och av dem har nu urvalsgruppen valt ut tre 

konstnärer som får skissuppdrag.  

• Ombyggnationen av Fågelvik startar upp inom kort. Stora delar av plan 2, där 

biblioteket har sin facklitteratur, behöver tömmas under februari månad. De nya ytorna 

på plan 1 är inte tillgängliga än. Biblioteket kommer vara stängt 24–25 februari för att 

genomföra flytten från plan 1 till tillfälliga ytor. 

• Vid AU 7 februari fördes en dialog kring hur nämnden ska hantera eventuella frågor 

från föreningslivet gällande behov av hjälp p.g.a. ökade kostnader för drivmedel och el. 

Skrivelser har inkommit från RF-SISU och ridklubben. AU:s mening är att respektive 

förening få inkomma med ansökan vid behov.  

• Föreningspoolen har skickat en förfrågan till SHB angående ny lokal med anledning av 

flytten från teknikhuset, Fågelvik. Deras förslag är att Smulebergs paviljonger flyttas 

och används som kansli, omklädningsrum och Fritidsbank på sportparksområdet. 

Enligt SHB finns det ingen annan plats för paviljonger än den där de paviljonger som 

ska rivas står idag. Friidrottens behov på sportparksområdet måste räknas med. Det 

finns ännu inget beslut om att starta upp en ny Fritidsbank. Det behövs en översyn av 

hela sportparksområdet. 

• Få restriktioner kvar med anledning av pandemin från den 9 februari. På förvaltningen 

kommer det ske en succesiv återgång till arbete på plats och fysiska möten fram till 

den 27 februari. Enligt rekommendation från KS genomförs nämndssammanträden och 

andra politiska möten med ett större antal deltagare digitalt fram till detta datum. 

• Kommunstyrelsen har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att redovisa en 

effektivisering med 1% i 2023 års driftbudget. (KS § 11/2021). För kultur- och 

fritidsnämnden innebär det 175 tkr.          

___________________   
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 Dnr 2022-000003 85 

KFN § 3 Taxor och avgifter kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsområde 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslag till nya taxor och avgifter för nämndens ansvarsområde. 

att besluta att de nya avgifterna ska gälla från och med 2022-04-01. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.    

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har köpt in ett nytt boknings- och bidragssystem som heter 

Rbok. Arbetet med det nya systemet inleddes under hösten 2021 och skall gå i drift 

1 april 2022.  

I samband med införandet av ett nytt system har en revidering av förvaltningens gällande 

taxor och avgifter gjorts. Taxor och avgifter reviderades senast 2019-07-01. I den nya 

revideringen har en del anläggningar plockats bort, då de inte längre finns kvar, och en 

del nya har tillkommit. En översyn har gjorts och en del avgifter har höjts medan andra har 

sänkts eftersom det tidigare inte varit helt logiskt och rättvist när man jämfört olika 

anläggningar.  

I den nya listan för taxor och avgifter har förvaltningen använts sig av ett nettogrundpris 

(NT), som är det samma som en förening från Tibro betalar för en fullstor plan per timma 

(100 kr). Våra kunder har delats in i tre olika kundkategorier vilket också styr 

prissättningen. Vid prissättningen utgår man från nettotimpriset (NT) som kan höjas eller 

sänkas beroende på vilken anläggning eller kundkategori det gäller. 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Åse Nicklasson (SD) föreslår att Snickarvallen ska kosta 0,5 NT per timma på grund av att  

friidrottsdelen delvis är i dåligt skick.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag mot  

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

arbetsutskottets förslag. 

  



 Sida 6 (9) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-02-21  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

TORBJÖRN ANDERSSON Hans Christer Dahm 

 
 

Omröstning begärs. 

Kultur- och fritidsnämnden är överens om att en ja-röst innebär ja till arbetsutskottets 

förslag och att en nej-röst innebär ja till Åse Nicklassons (SD) förslag. Med fem ja-röster 

mot två nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat: 

Namn Ja Nej Avstår 

Annika Singleton (KD) X   

Stefan Grad (C) X   

Torbjörn Andersson (L) X   

Åse Nicklasson (SD)  X  

Lena-Karin Zander (S) X   

Thomas Danielsson (M)  X  

Hans Dahm (S) X   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur och fritid, 2022-02-02 

Taxor och avgifter kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

Beslut delges 

Tobias Ekman, fritidskonsulent 

Mårten Gustafsson, fritidskonsulent 

Hellen Wallén, fritidskonsulent  

___________________  
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 Dnr 2021-000047 85 

KFN § 4 Budget- och verksamhetsuppföljning 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna budget- och verksamhetsuppföljning per 2021-12-31.    

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett plusresultat per 2021-12-31.  

Vissa av de mål som satts upp för året har inte kunnat uppnås och verksamheterna har 

inte kunnat genomföra alla planerade aktiviteter p.g.a. covid-19. 

Med vissa anpassningar har dagkolloverksamhet och sommarsimskola kunnat 

genomföras och det har ordnats aktiviteter under årets alla skollov.  

Musikskolan har bytt namn till Kulturskola. Biblioteket har invigt den nyrenoverade 

barnavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-02-02 

Verksamhetsberättelse 2021  

Beslut delges 

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp   

___________________ 
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 Dnr 2021-000108 80 

KFN § 5 Intern kontroll 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till Internkontrollplan 2022 för kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde.   

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.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande ingår i kultur- och fritidsnämndens 

internkontroll 2022: 

• Inkommande handlingar 

• Personal 

• Fakturahantering        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-12-07 

Förslag till Internkontrollplan 2022 

Beslut delges 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen kultur- och fritidsförvaltningen  

___________________ 
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 Dnr 2021-000016 80 

KFN § 6 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.   

Ärendet 

Beslut fattade på delegation: 

• 2021-12-17, Driftsbidrag 

• 2021-12-17, Tilläggsbidrag 

• 2021-12-17, Lokal- och anläggningsbidrag 

• 2021-12-17, Ledarutbildningsbidrag 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-02-15 

Sammanställning bidrag 2021-12-17 

___________________ 

 


