
 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-03-21  

 

 Utdragsbestyrkande 

Hans Christer Dahm 

 

MATHIAS KYLLER 

 

Marie Elisabet Wickman 

 

 
 

Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 21 mars 2022 kl 17:00-18:10 

Beslutande Hans Dahm (S), Ordförande 
Annika Singleton (KD), 1:e vice ordförande 
Stefan Grad (C) 
Torbjörn Andersson (L) 
Mathias Kyller (M) 
Åse Nicklasson (SD) 
Anto Dodik (S), ersätter Jörgen Strende (S) 
 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare Lennart Thunborg (SD) 
Hanna-Maria Verdonck-Philström (KD) 
 

Övriga deltagande Peter Doverholt, förvaltningschef 
Marie Wickman, förvaltningssekreterare 

 
Datum för justering 2022-03-28 

 
 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   

Sekreterare  Paragrafer §§ 7-11 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Mathias Kyller  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Anslagsdatum 2022-03-29 Anslag tas ner 2022-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 

 
  



 Sida 2 (9) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-03-21  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

Hans Christer Dahm 

 

MATHIAS KYLLER 

 

 
 

Innehållsförteckning 
 

KFN § 7 Val av justerare ........................................................................................ 3 

KFN § 8 Information 2022 ...................................................................................... 4 

KFN § 9 Medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion ........... 6 

KFN § 10 Medborgarförslag om året-runt-badbrygga vid Örlen ................................ 7 

KFN § 11 Remiss av motion om att öppna fritidsbanken på nytt ............................... 8 

 



 Sida 3 (9) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-03-21  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

Hans Christer Dahm 

 

MATHIAS KYLLER 

 

 
 

 Dnr 2022-000005 80 

KFN § 7 Val av justerare 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden väljer Mathias Kyller (M) att justera dagens protokoll.                    

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 80 

KFN § 8 Information 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• Budget 2023 

- Ulf Jansson, ekonomichef, presenterade vid arbetsutskottets sammanträde 

den 8 mars kommunstyrelsens uppdrag till nämnderna att redovisa vid vårens 

budgetbehandling. En ramminskning om 1 % ska redovisas i 2023 års 

driftbudget. För KFN innebär det 175 tkr.  

- Peter Doverholt presenterar nuläge, vad som är aktuellt inför 2023–2025 och   

förutsättningar för driftbudget 2023.  

• De tre konstnärer som valts ut att lämna in skissuppdrag för konstnärlig 

utsmyckning av cirkulationsplats har nu fått en genomgång av uppdraget, 

Tibros historia och en visning av platsen med information om praktiska 

förutsättningar.  

• SKR bjuder in till ”Demokratidagen 2022” 28 april.  

• Hans Dahm, Peter Doverholt och Johan Fransson har haft en träff med 

Idrottshistoriska sällskapet. De söker lokaler för förvaring och visning av sitt 

material. De hänvisades till SHB för lokalfrågan 

• Tibro AIK Friidrott har åtagit sig huvudansvaret för Rankåsstafetten 2022.  

Tibro OK kommer att hjälpa till. 

• Onsdag 9 mars ägde ett möte om Rankåsområdets framtid rum tillsammans 

med de föreningar som är aktiva i området samt SISU. 

• En översyn av Fågelviksområdet har påbörjats med anledning av bygget av 

pumptrack, ny skolgård och nya flöden av trafikanter/cyklister. 

• Hans Dahm, Peter Doverholt och Johan Fransson har haft ett möte med 

interimsstyrelsen för Stiftelsen Tibro Möbelmuseum.   

• Gunnar Carlsson, samhällsbyggnadschef, och Peter har träffat Tibro 

Ryttarförening angående deras arrende.  

• Den 28/2 hade förvaltningen förbrukat 3 503 tkr av budgeterat 27 525 tkr, vilket 

motsvarar ca 13%. Riktvärdet den 28/2 är 17%. Det ser ut som vanligt denna 

period på året då bland annat bidragsutbetalningar och större inköp kommer 

senare under året.  

• Johan Fransson, enhetschef kultur, rapporterade vid arbetsutskottets 

sammanträde 8 mars om arbetet med det kultur- och fritidspolitiska 
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programmet. Goda exempel är insamlade från kommunens olika förvaltningar. 

Socialnämnden blir första nämnd att få information om arbetet.  

• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fattade 8 mars beslut om att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda meröppet på 

folkbiblioteket. KFN au § 9/2022.  

• Peter Doverholt rapporterar att kommunen iordningsställt lokaler för att kunna 

ta emot 70 flyktingar från Ukraina. Förvaltningen stoppar uthyrningen av 

Smulebergs gymnastiksal för att hålla omklädningsrum/hygienutrymmen 

tillgängliga. En förstärkt ledningsgrupp sammankallas regelbundet. En tryckt 

tätortskarta ska tas fram för att förenkla för de anlända. 14000 flyktingar har 

kommit till Sverige, varav ca 75 % är kvinnor och barn. 

• Natten till lördag 19 mars skedde ett brandtillbud utanför förvaltningens kontor, 

vid Fågelviksskolans lastbrygga. Fasaden har brunnit.   

• Mathias Kyller (M) tar upp problematik kring illa parkerade bilar vid 

Kulturskolan. Peter Doverholt (M) tar upp frågan med SHB.         

___________________ 
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 Dnr 2022-000002 86 

KFN § 9 Medborgarförslag om att göra Ransbergs 

gruva till turistattraktion 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

att avslå medborgarförslaget om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion har inkommit till 

kommunen. Det är i grunden ett välformulerat och intressant förslag. Det är dock 

förknippat med större åtgärder och kostnader för att tömma gruvan på vatten, ta bort 

jordlager, rensa runt gruvhålet, tillse att vägen upp till gruvan är framkomlig och sist även 

se till säkerheten.  

Samråd har skett med Tillväxt Tibro som är överens med förvaltningen om att det är ett 

intressant förslag som är värt att titta mer på och en idé vi vill hålla vid liv, men i nuläget 

kan de kostnader som krävs för iordningställande av gruvan inte inrymmas i budget. Av 

dessa skäl föreslås avslag på medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-01 

Beslut KF § 174, 2021-11-29 

Medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion, 2021-06-29  

Beslut delges 

KF 

Eva Thörn, antikvarie 

___________________ 
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 Dnr 2021-000119 82 

KFN § 10 Medborgarförslag om året-runt-badbrygga 

vid Örlen 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga en 

badbrygga/badstege för vinterbad vid Örlen.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att anlägga en badbrygga alternativt badstege vid sjön Örlen för 

vinterbad har inkommit. Förvaltningen har utrett möjligheten att anlägga en badstege vid 

Stationsbadet i Fagersanna. Stegen behöver placeras så att den är tillgänglig, säker och 

där tillräckligt vattendjup kan uppnås. Bedömningen är att det inte finns någon lämplig 

placering vid Stationsbadet utan att större byggnationer krävs. Att ha en flytbrygga är 

inget alternativ då eventuell isbildning på sjön skulle förstöra bryggan. Förslagsställaren är 

informerad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-01 

Beslut KF § 175, 2021-11-29 

Medborgarförslag om året-runt-badbrygga vid Örlen  

Beslut delges 

KF 

Förslagsställaren    

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 82 

KFN § 11 Remiss av motion om att öppna 

fritidsbanken på nytt 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen vara besvarad i den del som avser förslag till hur fritidsbanken kan 

återstartas. Ett sådant arbete pågår redan enligt kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsplan för 2022. 

att bifalla motionen i de delar som handlar om att utreda förutsättningarna för att köpa 

tjänsten via avtal med föreningspoolen och den finansiering som i så fall följer av ett 

sådant upplägg. 

att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra utredningen. 

att uppdraget ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden och att kultur- och 

fritidsnämnden därefter även har att fatta de beslut som krävs i frågan.  

Ärendet 

En motion om att öppna fritidsbanken på nytt har inkommit från Mikael Faleke (M) och 

Ann-Britt Danielsson (M). Motionärerna skriver bland annat att de tror att en fungerande 

fritidsbank vore bra för Tibro på flera sätt. Dels kan den skapa möjlighet för alla barn att 

delta i sport- och fritidsaktiviteter under och efter skoltid, även om viss utrustning krävs, 

dels är det bra för miljön att återanvända saker istället för att köpa nytt. 

Motionärerna vill därför att fritidsbanken ska startas upp på nytt och föreslår 

kommunfullmäktige följande: 

- Att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till hur 

fritidsbanken kan återstartas.  

- Att de undersöker möjligheten att köpa tjänsten via avtal med föreningspoolen.  

- Att kostnaden 2022 för hyra av lokal samt avtalet med föreningspoolen delas lika 

mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden.  

- Att ge ekonomikontoret i uppdrag att till budget 2023 göra en omfördelning mellan 

nämnderna så att hela kostnaden för fritidsbanken finns hos kultur- och 

fritidsnämnden. 
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Ärendet har skickat på remiss till Kultur- och fritidsnämnden med ankomst 2022-02-07. 

Kultur- och fritidsnämnden har i sin verksamhetsplan för 2022 gett förvaltningen i uppdrag 

att undersöka förutsättningarna för en etablering av Fritidsbank i Tibro.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur & fritid 2022-02-22 

Motion om att öppna fritidsbanken på nytt, 2022-01-31 

Delegationsbeslut om remiss av motion om att öppna fritidsbanken på nytt, 2022-02-03  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Enhetschef fritid, Marcus Blåder  

___________________ 

 


