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 Dnr 2022-000030  

KFN § 12 Val av justerare 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att välja Torbjörn Andersson (L) till mötets justerare.               

___________________ 
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 Dnr 2022-000005 80 

KFN § 13 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen.   .                

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 80 

KFN § 14 Information 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

Ärendet 

• Kultur- och fritidsnämnden besöker Hembygdsföreningen Balteryd.  

Håkan Larsson, ordförande, och Irene Löfving, kassör, berättar om gårdens 

historia och verksamhet. Förutom att skolhuset har flyttats hit är gården intakt. 

Julbak, nationaldags- och midsommarfirande är årliga traditioner. Att sprida 

kunskap, framför allt till barn, är en viktig del. Tidsresan är en populär händelse för 

Tibros skolbarn. Det ordnas också sportlovsaktiviteter för barn och ungdomar. 

Kläder, porslin, jordbruksredskap och ljudfiler finns bevarat på gården. 

Även Tibro Motorhistoriska Förening, Kyrkefalla Ransbergs Folkdanslag 

och Tibro Modellflygklubb håller till på gården. 

• Den 18 maj planerar kulturnämnden i Västra Götalandsregionen att hålla en 

delregional kulturpolitisk dialog i Skövde med anledning av att en ny regional 

kulturstrategi tas fram under 2022, för remiss och beslut under 2023. 

Förtroendevalda med ansvar för kulturfrågor kommer få en inbjudan under april 

månad. 

• Ekonomiuppföljning: förbrukning procentuellt lägre än enligt plan. Detta beror på 

att inga bidrag har betalats ut än. Biblioteket har haft en vakans. Simskola och 

dagkollo har mestadels verksamhet på sommaren. 

• Peter Doverholt, förvaltningschef, och Marcus Blåder, enhetschef fritid,  

bjöd in representanter från Tibro AIK Friidrott till ett möte 31 mars om en ny 

friidrottsanläggning. De informerade föreningen om att förvaltningen kommer 

föreslå att 150 tkr avsätts för en utredning av frågan. Föreningens representanter 

fick lämna önskemål om hur de vill att anläggningen ska se ut. Vid mötet visades 

även ett förslag på en ny typ av mindre anläggning, som förvaltningen fått 

rekommenderad av friidrottsförbundet. 

• Samuel Willner, projektledare, lämnade vid kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskotts sammanträde 4 april en lägesrapport kring ombyggnationen av 

Fågelviksskolan och bygget av Ransbergs skola.  

- Fågelvik: Intensiv fas med projektering och produktion samtidigt. Fritidsgården 

har ritats om och fått en bättre planlösning. Rivning har påbörjats. En vägg har 
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satts upp på bibliotekets andra våning. Det har förekommit en del spring på 

byggområdet och på skolans tak. Byggområdet kommer att utökas.  

- Ransberg: Första spadtaget till Ransbergs skola planeras till 27 april. 

Representanter från politiken och skolan kommer närvara. Aktuellt för kultur- och 

fritidsförvaltningen är inredning och placering av utrustning i idrottshallen. 

• Kati Mäki Lundqvist, enhetschef kulturskola, informerade vid kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 4 april om de ansökningar om 

utvecklingsbidrag till kulturskolor som Kulturskolan lämnat till Kulturrådet. Bidrag 

har sökts till tre olika satsningar till ett totalt belopp av 520 tkr.  

- Satsning 1: utåtriktad gruppaktivitet med fokus på slagverk och sceniskt 

uppträdande (Drumcorps/Indoor Percussion), 138 tkr. 

- Satsning 2: fortsatt samarbete med fritidsgården Dojan med olika kulturinslag och 

möjligheter att prova på olika konstnärliga uttryck, 158 tkr. 

- Satsning 3: uppsökande musik-/rörelse-/rytmikverksamhet på förskolorna i 

kommunen med särskilt fokus på de förskolor som ligger i områden där det finns 

många barn som har sin härkomst i andra länder än Sverige samt eventuellt 

ytterligare socioekonomiskt utsatta områden, 224 tkr. 

• Kati Mäki Lundqvist informerade vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 

sammanträde 4 april om att förvaltningens barnrättsarbete har startats upp på nytt. 

Kati leder en arbetsgrupp med representanter från förvaltningens olika enheter och 

folkhälsostrateg Marina Timm. Målet är att få barnrättsarbetet att finnas med i allt 

vi gör på förvaltningen. Kati kommer att hålla Anto Dodik, barnansvarig inom 

kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, informerad om arbetet. Även 

nämnden kommer att hållas uppdateras.  

• Samrådsgruppen har fått information om Fritidsbanken. Nu är det upp till politiken 

att avgöra om och hur arbetet med detta ska gå vidare. Det krävs en central lokal 

och personella resurser.  

• I KS internkontrollplan 2022 finns det tre kontrollmoment som är gemensamma för 

kommunstyrelsen och nämnder. Dessa är: 

- Rehabiliteringsriktlinje, rehabiliteringssamtal. 

- Rehabiliteringsriktlinje, rehabiliteringsplan. 

- Riktlinje för attest av ekonomiska transaktioner, efterlevnad och att aktuella 

attestantförteckningar finns och är korrekta.  

• Hans Dahm och Peter Doverholt har haft en dialog med SHB angående principer 

kring lokaluthyrning och föreningsbidrag.  

• Hans Dahm, Peter Doverholt och Johan Fransson träffade socialnämnden den  

19 april för att presentera arbetet med det Kultur- och fritidspolitiska programmet. 

Positiva reaktioner från socialnämnden.            

___________________ 
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 Dnr 2022-000018 86 

KFN § 15 Ansökan om kulturstöd till 

Tibro Film och Teater 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att bevilja ett bidrag på 60 000 kronor för genomförande av kulturarrangemang 2022. 

Kostnaden belastar ansvar 50400, verksamhet 31300.  

Ärendet 

Tibro film och teater ansöker om bidrag på 60 000 kr för att fortsätta utveckla filmklubben 

”Stjärnklart på Vintergatan”, samt att utveckla och stärka Vintergatan som mötesplats för 

musik och underhållning på scen. Planerade föreställningar är teatergruppen ”Ekipaget 

Friteatergruppen” som ska göra två föreställningar där man hyllar Povel Ramel som skulle 

fyllt 100 år 2022. Målet är att anordna minst 2–3 kulturarrangemang per säsong.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-28 

Ansökan om kulturstöd till Tibro Film och Teater, 2022-03-16  

Beslut delges 

Ordförande Tibro Film och Teater 

___________________ 
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 Dnr 2022-000021 83 

KFN § 16 Ansökan om bidrag -  

Stiftelsen Tibro Möbelmuseum 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

att bevilja ett bidrag på 14 000 kronor för kostnader för hyra och försäkring under 2021, 

samt 24 000 kr för kostnader för hyra och försäkring under 2022. 

Kostnaden belastar ansvar 50300, verksamhet 31300.   

Ärendet 

Stiftelsen Tibro Möbelmuseum ansöker om bidrag för att täcka kostnader för hyra och 

försäkring av stiftelsens möbelsamling. Stiftelsen har i ett flertal år varit utan styrelse. Nu 

finns en ny styrelse förordnad av Länsstyrelsen. Den nya styrelsen har arbetat med att få 

ordning på stiftelsens budget. Planer för att utveckla stiftelsens verksamhet finns. 

Utveckling består av att hitta ny plats för museet, utforma samlingen så att den speglar 

Tibros samlade möbelhistoria från 1800-talet till idag samt integrera museet med andra 

verksamheter. Förvaltningen och kultur- och fritidsnämndens ordförande har haft dialog 

med stiftelsens nya styrelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-28 

Ansökan om bidrag Stiftelsen Tibro Möbelmuseum, 2022-02-21  

Beslut delges 

Ordförande Stiftelsen Tibro Möbelmuseum    

___________________ 
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 Dnr 2021-000103 83 

KFN § 17 Tilläggsbidrag 2022 - 

Tibro IK, Aprilcupen 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Tibro IK tilläggsbidrag på 9000 kr för genomförande av Aprilcupen. 

Kostnaden belastar ansvar 50600, verksamhet 30100.   

Ärendet 

Tibro IK har ansökt om ett tilläggsbidrag på 9000 kr för att arrangera Aprilcupen i ishockey 

1/4–3/4. Aprilcupen är en regional cup för region syd omfattande Västergötland, 

Östergötland, Göteborg, Bohuslän-Dal, Småland, Skåne och Blekinges regionlag för tjejer 

födda 2007–2009. 

Tibro IK söker bidrag för att täcka de ökade kostnader klubben får för ishallshyra samt 

övernattning för de sju deltagande lagen. Cupen tilldrar sig stor uppmärksamhet i 

regionen och kommer att ge både Tibro kommun och Tibro IK goodwill som arrangör. 

Ansökan föreslås hanteras som ett projektbidrag då det är ett större arrangemang som 

kan avgränsas från klubbens ordinarie verksamhet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-28 

Ansökan tilläggsbidrag, Tibro IK, 2022-03-15 

Beslut delges 

Tibro IK 

___________________ 
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 Dnr 2022-000024 82 

KFN § 18 Riktlinje för prioritering vid bokning av 

lokaler och anläggningar 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna Riktlinje för prioritering vid bokning av anläggning.   

Ärendet 

Förvaltningen arbetade tidigare efter ett dokument som innehöll övergripande information 

om bland annat rutiner för bokningar och ordningsregler för varje enskild anläggning. 

Riktlinje för prioritering vid bokning av lokaler och anläggning är ett dokument som 

renodlats till att endast vara en riktlinje för prioriteringar vid bokningar. Ordningsregler och 

annan information kommer att finnas i ett separat regeldokument.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-29 

Beslut delges 

Tobias Ekman, fritidskonsulent 

Mårten Gustafsson, fritidskonsulent  

Hellen Wallén, fritidskonsulent      

___________________ 
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 Dnr 2019-000148 80 

KFN § 19 Konstnärlig utsmyckning i ny 

cirkulationsplats 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anhålla om 90 tkr av kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader 2022 

för skissuppdrag till tre konstnärer.   

Ärendet 

En större cirkulationsplats har anlagts vid infarten till Tibro. I den nya cirkulationsplatsen 

vid riksväg 49 - Fågelviksleden önskas en konstnärlig gestaltning. En upphandling för 

konstnärlig gestaltning genomförs som en projekttävling enligt LOU, Lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling, kapitel 18. Det innebär att upphandlingen görs i två steg. I steg ett 

lämnar yrkesverksamma konstnärer/konstnärsgrupper en intresseanmälan.  I steg två 

väljs tre konstnärer/konstnärsgrupper ut som får arbeta fram skissförslag till 

konstgestaltningen. Därefter fattas beslut om vilken konstnär/konstnärsgrupp som ska 

tilldelas uppdraget. 

Tre konstnärer har valts ut för skissuppdraget. Efter skisspresentationen, som är planerad 

till 2022-05-25, utgår rekommenderat skissarvode med 30 tkr exkl. moms per utvald 

konstnär. Totalt 90 tkr. 

Beslut om vilken konstnär/konstnärsgrupp som kommer att tilldelas 

genomförandeuppdraget meddelas efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Genomförandebudgeten är högst 900 tkr exkl. moms. Inom kostnadsramen för denna 

budget ska alla kostnader som är relaterade till utförande och färdigställande ingå. 

Preliminärt ska den konstnärliga utsmyckningen av cirkulationsplatsen vara installerad 

och invigd i juni 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-30      

___________________ 
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 Dnr 2022-000026 85 

KFN § 20 Budget 2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna föreslagen effektivisering om 1% (-175 tkr) för 2023. 

att äska om utökad budgetram om 560 tkr, varav 150 tkr är ett engångsanslag 2023. 

att godkänna föreslagna investeringsäskanden 2023–2025.  

Notering: 

Annika Singleton (KD), Mathias Kyller (M) och Åse Nicklasson (SD) deltar ej i beslutet.   

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade KS § 11 2022-02-08 att ge nämnderna i uppdrag att redovisa 

en effektivisering med 1 % i 2023 års driftbudget. För kultur- och fritidsnämnden innebär 

det 175 tkr i minskad nettoram. Interna kostnader såsom vaktmästartjänster, 

lokalkostnader och städ räknas inte in i effektiviseringskravet. De hanteras av 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden fick den 21 mars en genomgång av förvaltningens arbete med 

budget 2023. Förvaltningen ser ett fortsatt utvecklingsbehov för de i budget 2022 

utpekade tre viktiga utvecklingsområden:  

• Bibliotekets utveckling som mötesplats och av tillgänglighet  

• Kulturskolans utveckling  

• Utökade resurser till våra friluftsområden och bad, med fokus på Rankås  

Driftbudget 2023, effektivisering 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att 2023 års effektivisering, 175 tkr, genomförs med 

minskning av köp av varor och tjänster fördelad på respektive verksamhetsområde. Slutlig 

fördelning av verksamhetsramar sker vid detaljbudgetarbetet hösten 2022.  

Driftbudget 2023, utökad budgetram 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av utökad budgetram för följande 

utvecklingsbehov i budget 2023:  
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• Utökning bibliotekarietjänst för satsning på digital hjälp och delaktighet. Att 

bemöta det digitala utanförskapet är ett viktigt utvecklingsområde. Tjänsten ska 

utformas så att tillgängligheten maximeras, exempelvis genom att viss 

verksamhet bedrivs i en mer centralt placerad lokal än folkbiblioteket.  

Beräknad kostnad 200 tkr/år.  

• Utökning av kulturskolans ordinarie utbud. Timanställning av bildlärare. 

Beräknad kostnad 60 tkr/år.  

• Fortsatt förstärkning av budget för friluftsområden och utomhusbad.  

Beräknad kostnad 50 tkr/år.  

• Statens satsning på lovpengar till kommunen har gett ett bra resultat och har 

varit en viktig socioekonomisk insats. Kommunen bör budgetera för egna 

lovaktiviteter då statens bidrag till kommunerna är högst osäker.  

Beräknad kostnad 100 tkr/år.  

• Fördjupad utredning kring friidrottens behov av ny eller upprustad anläggning. 

Kostnad 150 tkr/2023. Engångsanslag.  

Sammantaget föreslås utökning av budgetram om 560 tkr.  

Investeringsbudget 2023 – 2025  

2023  Verksamhetsinventarier   350 tkr  

Konstnärlig utsmyckning cirkulationsplats  900 tkr  

Friluftsområden och utebad    200 tkr  

2024  Hinderbana      500 tkr, låg driftkostnad 

Friluftsområden och utebad    200 tkr  

2025  Friluftsområden och utebad   200 tkr     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsnämnden, 2022-04-01  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000032 80 

KFN § 21 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna informationen.   

Ärendet 

Beslut fattade på delegation: 

• 2022-04-08, Driftsbidrag 

- Tibro Tennisklubb, 86 000 kr 

- Tibro Motorklubb, 111 250 kr 

 

• 2022-04-08, Tilläggsbidrag 

- Reumatikerföreningen Tibro, 8000 kr 

- Neuroförbundet Östra Skaraborg, 2600 kr 

 

• 2022-04-08, Lokal- och anläggningsbidrag 

- Reumatikerföreningen Tibro, 8000 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-04-11   

___________________ 

 


