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 Dnr 2022-000005 80 

KFN § 29 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 2022-000030 80 

KFN § 30 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.                   

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 80 

KFN § 31 Information 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• Ekonomichef Ulf Jansson har presenterat majoritetens (S, C och L)  

budgetförslag för ledningsgruppen. Effektiviseringskravet om 1%, motsvarande  

175 tkr, kvarstår för kultur- och fritidsnämnden. Ett engångsanslag på 150 tkr för 

utredning av friidrottsanläggning finns med i förslaget. Ekonomiavdelningen hoppas 

kunna presentera budgetramar inför 2023 innan semestrarna.  

• Biblioteket har ändrade öppettider under sommaren, vecka 26–33. Måndag, onsdag 

och fredag 10:00-13:00. Tisdag och torsdag 13:00-18:00. 

• Vid nationaldagsfirandet i Balteryds hembygdsgård tilldelades Kyrkefalla 

Hembygdsförening Tibro kommuns kulturstipendium 2021. Ordförande Hans Dahm 

tillkännagav beslutet. 

• Nya svenska medborgare välkomnades vid nationaldagsfirandet i Balteryd. 

• Kati Mäki Lundqvist, enhetschef kulturskola, har sagt upp sig. Hon kommer tillträda 

en tjänst i Tidaholm kommun.             

___________________ 
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 Dnr 2020-000094 85 

KFN § 32 Verksamhetsplan och budget 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av nämndens egna mål för 2021.  

Ärendet 

Tibros kommun har beslutat att redovisning av kommunens mål enbart ska ske utifrån de 

strategiska mål som antagits av kommunfullmäktige. Vid handläggningen av 2021 års 

verksamhetsberättelse och bokslut genomfördes därför ingen uppföljning av nämndens 

egna mål.  

Uppföljningen är nu genomförd och sammanställd. 

Bibliotek inriktningsmål 2020–2022: 

• Utveckla biblioteket som mötesplats 

Indikator: Antal besökare 

2019: 21597 

2020: 12852 

2021: ingen mätning genomförd 

Biblioteket har haft minimalt med verksamhet och har under en stor del av året haft 

alla sittplatser avstängda. Biblioteket var inte en mötesplats under pågående 

pandemi och besökare uppmanades att utföra sina ärenden skyndsamt. 

• Medverka till ökad läslust hos barn och unga i Tibro 

Indikator: Antal utlån barn- och ungdomslitteratur 

2018: 20209 

2019: 19097 

2020: 17290 

2021: 16538 

En minskning från 2020 och fortsatt nedåtgående trend. Svårt att dra slutsatser av  

resultatet på grund av pågående pandemi. 

Bibliotek effektmål 2021 

• Ökat utbud av arrangemang på biblioteket 

Mått: Antal arrangemang 

2019: 89 

2020: 16 
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2021: 40 

Några fler arrangemang än 2020. Minskat från normalläge på grund av pandemin. 

• Ökad läslust bland barn och unga 

Mått: Antal utlån till barn och unga 

2018: 20209 

2019: 19097 

2020: 17290 

2021: 16538 

En minskning från 2020 och fortsatt nedåtgående trend. Svårt att dra slutsatser av  

resultatet på grund av pågående pandemi. 

Allmänkultur inriktningsmål 2020–2022 

• Öka invånarnas möjlighet att ta del av kultur på ett lättillgängligt sätt 

Indikator: NMI – Kultur SCB 

2017: 54 

2019: 56 

2021: ej publicerat 

• Öka intresset för kultur bland barn och unga 

Indikator: Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,  

antal/1000 invånare 

2018: 44,6 

2019: 36,4 

2020: 5,7 

2021: 25,7 

Allmänkultur effektmål 2021 

• Öka antal besökare på våra evenemang 

Mått: Antalet besökare 

2019: 1100 

2020: 102 

2021: 275 

Liten ökning från 2020. Minskat från normalläge på grund av pandemin. 

• Fler barn och unga deltar i kulturaktiviteter 

Mått: Antal deltagare 

2019: 400 

2020: 82 
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2021: 125 

Liten ökning från 2020. Minskat från normalläge på grund av pandemin. 

Museiverksamhet inriktningsmål 2020–2022 

• Utveckla Tibro museum till en attraktiv mötesplats 

Indikator: Antal besökare 

2019: 1890 

2020: 775 

2021: 729 

Minskat från normalläge på grund av pandemin. 

• Utveckla museets verksamhet med Arena Ung Kultur 

Indikator: Antal aktiviteter med unga 

2019: 0 

2020: 6 

2021: 0 

Stor påverkan av pandemin. 

Museiverksamhet effektmål 2021 

• Ökat utbud av arrangemang och utställningar 

Mått: Antal 

2019: 6 

2020: 2 

2021: 2 

• Fler ungdomar tar del av kulturarvet i Tibro 

Mått: Antal deltagare i kulturarvsaktiviteter för barn och unga 

2019: 0 

2020: 6 

2021: 0 

Musikskola inriktningsmål 2020–2022 

• Utveckla musikskolan/kulturskolan som mötesplats 

Indikator: Antal deltagare i jämförelse med riket och likvärdiga kommuner 

2019: 229 

2020: 220 

2021: ej publicerat 



 Sida 9 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-06-16  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

STEFAN GRAD 

 

Hans Christer Dahm 

 

 
 

• Utveckla och bredda musikskolans verksamhet 

Indikator: Antal deltagare i jämförelse med riket och likvärdiga kommuner 

2019: 229 

2020: 220 

2021: ej publicerat 

Musikskolans effektmål 2021  

• Öka möjligheter att delta i kulturaktiviteter 

Mått: Antal möjligheter att delta i musik- och kulturaktiviteter på musikskolan och 

på fritidsgården 

2019: 2 

2020: 6 

2021: ingen redovisning än 

• Ökat utbud 

Mått: Öka antalet aktiviteter och kurser i samverkan med andra aktörer 

2020: 1 st, data-/spelmusik på Dojan 

2021: 2 st, data-/spelmusik och rörlig bild/allmänkultur på Dojan och F-6 -skolor 

Fritid inriktningsmål 2020–2022 

• Erbjuda moderna och attraktiva fritidsområden och anläggningar 

Indikator: NMI – Idrott- och fritidsanläggningar 

2017: 68 

2019: 67 

2021: ej publicerat 

Fritid effektmål 2021 

• Stimulera till idrott, motion och rekreation 

Mått: aktivitetsstöd, deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 

2018: 33,9 

2019: 30,5 

2020: 26,3 

2021: ej publicerat 
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Simskola inriktningsmål 2020–2022 

• Öka simkunnigheten hos barn i Tibro 

Indikator: Skolbetyg i åk 9 

2019: Inget redovisat från skolan 

2020: Inget redovisat från skolan  

2021: 97 % av eleverna som slutade årskurs 9 i juni 2021 var simkunniga. 

Simskolan effektmål 2021 

• Antalet barn som deltar i simskolans aktiviteter 

Mått: Minst 60 % av Tibros 7-åringar anmälda till sommarsimskolan. 

2019: 59 % 

2020: 50 % 

2021: 60 % av kommunens sjuåringar deltog i sommarens simskola och därmed 

har vi nått uppsatt mål. 

Förebyggande verksamhet inriktningsmål 2020–2022 

• Erbjuda attraktiva och trygga mötesplatser där ungdomars delaktighet och lärande 

är en central del av verksamheten 

Indikator: Mötesplatsenkät KEKS 

2020: 0,91 (medelvärdet av uppsatta Good enough-mål) 

2021: 0,94 (medelvärdet av uppsatta Good enough-mål) 

Vi har förbättrat vårt resultat från 0,91 till 0,94. 

Förebyggande verksamhet effektmål 2021 

• Minskat användande av alkohol och droger 

Mått: Drogenkät CAN och årlig egen enkät 

2020: 

69,2 % av eleverna på Nyboskolan uppger att de inte dricker alkohol  

94,4 % av eleverna på Nyboskolan uppger att de aldrig prövat narkotika 

 

2021: 

67,3 % av eleverna på Nyboskolan uppger att de inte dricker alkohol 

94,8 % av eleverna på Nyboskolan uppger att de aldrig prövat narkotika 

Enkäten visar att fler elever har testat hasch, amfetamin, kokain, extasy och heroin 

mot föregående år. Utav de som testat narkotika är merparten pojkar.  

Årskurs 7 och 8 utmärker sig med flest elever som testat narkotiska substanser.       

___________________  
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 Dnr 2019-000148 80 

KFN § 33 Konstnärlig utsmyckning i ny 

cirkulationsplats 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att anta Birgitta Muhr, Formkurva AB, som utförare av den konstnärliga gestaltningen i 

cirkulationsplatsen väg 49-Fågelviksleden. 

Den konstnärliga utsmyckningen finansieras i investeringsbudget 2023.     

Ärendet 

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

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

den nya cirkulationsplatsen på väg 49/201. Kultur- och fritidsnämnden ska återkomma till 

kommunstyrelsen beträffande finansiering av utsmyckning och tillkommande arbeten. 

Kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för att samverkan sker med samhällsbyggnads-

nämnden och kommunstyrelsen i ärendet. På grund av pandemin med Covid-19 har 

arbetet försenats. 

Trafikverket färdigställde 2019 en ny cirkulationsplats vid väg 49/201. Anläggningen 

medfinansierades av Tibro kommun. Cirkulationsplatsen utgör en av de viktigaste 

infarterna till Tibro, vilket väckte frågan om konstnärlig utsmyckning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, 

initierade ärendet och genomförde två samrådsmöten för att klarlägga processen i 

ärendet. Två förberedande arbetsmöten genomfördes under hösten 2019 mellan 

kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, där en 

arbetsprocess togs fram för beslut om utsmyckning och finansiering. På arbetsmötena 

deltog nämndernas chefstjänstepersoner. 

En arbetsgrupp tillsattes med utvalda tjänstepersoner från Tibro kommun samt en 

konstkonsult från Konstnärscentrum Väst. 

En offentlig upphandling genomfördes under 13 december 2021 till 24 januari 2022 där 

konstnärer erbjöds möjlighet att inlämna intresseanmälan för uppdrag konstnärlig 

gestaltning i cirkulationsplats riksväg 49/201. 

Av totalt 45 inkomna intresseanmälningar valde kommunens arbetsgrupp ut tre konstnärer 

som erbjöds utveckla skissuppdrag för att vidare gestalta sina visioner till 

cirkulationsplatsen. Skissuppdraget skulle innefatta en presentation bestående av skiss, 

modell, materialprov och skötselanvisning. För skisspresentationen utgick skissarvode 

med 30 000 kr per utvald konstnär/konstnärsgrupp, exkl. moms. 
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Den 25 maj 2022 hölls skisspresentationer i Tibrosalen på Inredia där de tre utvalda 

konstnärerna deltog på plats för att presentera sina skissförslag för kommunens 

urvalsgrupp.  

För urvalet var grundläggande krav att gestaltningen måste uppfylla Trafikverkets krav på 

trafiksäkerhet. Förslagen bedömdes sedan individuellt utifrån följande kriterier: 

• Platsens funktion, identitet och samspel med miljön 

• Hur det konstnärliga uttrycket passar i detta uppdrag 

• Nytänkande perspektiv 

• Brukarperspektiv 

• Materialval och tekniska lösningar 

• Hållbarhet och kringlösningar 

• Drift och underhåll 

Birgitta Muhr, Formkurva AB, är med högst sammanvägt betyg det förslag som 

urvalsgruppen föreslår att kultur- och fritidsnämnden vid sitt sammanträde den 16 juni 

2022 beslutar anta som utförare av den konstnärliga gestaltningen i cirkulationsplatsen. 

”Hej Tibro!” – konstnär Birgitta Muhr 

I Tibro värderas samverkan och en positiv anda av att ingenting är omöjligt. Samsynen i 

att Tillsammans är man stark ihop med den långa och starka hantverkstraditionen har 

präglat kommunen till vad den är i dag. Detta har jag strävat efter att formulera i 

skulpturen. 

Den är tänkt att placeras i cirkulationsplatsens centrum med en radie på ca 8 m. En 

skulptur definieras av att den skall betraktas från obegränsat antal vinklar. Rondellen blir 

en kavalett och bilisten det rörliga ögat. 

Skulpturen kan föra tankarna till dans och lekfullhet som en spegling av kreativitet och 

samarbete. Man kan även göra associationer till berg och dalbanor eller kanske cirkus. 

Ljusringarna betonar lekfullheten i sitt bubblande och kan i vissa vinklar och tidpunkter få 

ett eget liv. De kommer kvällstid att understryka signalen om att "nu är vi framme!". 

Nattetid blir Ijusringarna nästan som fritt flygande bubblor. 

Skulpturen är transparent för god siktbarhet över rondellen och inte bergfast i sin 

konstruktion vid eventuell påkörning. Belysningskällor betonar skulpturen under den 

mörka tiden och ljuscirklarna kommer att ge extra liv åt platsen kvällstid. Och det är ju 

t.o.m. möjligt att dessa kan minska påkörningsrisken. 

Ang. belysning av verket: Förslaget är 3 smalvinklade armaturer monterade på befintliga 

lyktstolpar kring rondellen på ett sätt som ej kan blända trafiken. Alternativ 

markmonterade uppåtriktade armaturer, dessa har dock vissa svagheter. 
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Material: cortenstål som är en hållbar stållegering med en varm färg som kan skifta i 

orange, rött och brunt. Materialet heter egentligen rosttrögt stål p.g.a. att ett skyddande 

lager oxid (rost) lägger sig som ett skyddande skikt på ytan. Färgen kontrasterar 

omgivningen året runt på ett mjukt och naturligt sätt. 

Kommentarer från urvalsgruppen 

Urvalsgruppen gillade symboliken med att mötas av utsträckta, välkomnande händer som 

samtidigt symboliserar den långa hantverkstraditionen och känslan av att komma hem. 

Fler paralleller drogs till symboliken att ”det är här det händer”, skaparglädje och att vi tar 

hand om varandra. Tillsammans är vi starka.               

Beslut delges 

KF 

KS 

SHB 

Ekonomichef, Ulf Jansson 

De konstnärer som lämnat skissuppdrag 

Konstkonsult från Konstnärscentrum Väst      

___________________ 
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 Dnr 2022-000064 83 

KFN § 34 Driftsbidrag Tibro Bågskyttesällskap  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att bevilja Tibro Bågskyttesällskap ett årligt driftsbidrag på 70 000 kr från 2022 till dess att 

revidering av nämndens riktlinje för bidrag genomförts. 

Bidraget belastar ansvar 50600, verksamhet 30100.   

Ärendet 

Tibro Bågskyttesällskap har ansökt om utökat driftsbidrag efter tillbyggnad av sin 

anläggning i Rankås. Den nya skyttehallen är, enligt ritning, 439 m². Enligt gällande 

riktlinje för driftsbidrag får man 125 kr/m² för klubblokal som används året om. Tidigare 

erhöll föreningen ett driftsbidrag på 15 000 kr.  

Föreningen föreslås få ett utökat bidrag på 55 000 kr (439m²×125 kr=54 875) vilket ger ett 

totalt driftsbidrag på 70 000 kr. Det nya driftsbidraget föreslås gälla tills planerad 

revidering av nuvarande riktlinje för bidrag genomförts. Målsättningen är att beslut om ny 

riktlinje fattas under hösten 2022 och att den ska gälla fr.o.m. 2023-01-01.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritid, 2022-05-31 

Ansökan driftsbidrag, Tibro Bågskyttesällskap, 2022-05-05 

Beslut delges 

Tibro Bågskyttesällskap  

___________________ 
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 Dnr 2022-000063 83 

KFN § 35 Tilläggsbidrag Tibro Bågskyttesällskap 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att bevilja Tibro Bågskyttesällskap tilläggsbidrag på 22 500 kr.  

Bidraget belastar ansvar 50600, verksamhet 30100.  

Ärendet 

Tibro Bågskyttesällskap har ansökt om tilläggsbidrag för att iordningställa en skjutvägg i 

klubbens nya skyttehall i Rankås. Man ska bygga en stomme med skjutskydd där man 

sedan placerar skjutmaterial. Skjutväggen är väsentlig för att kunna starta verksamheten i 

den nya skyttehallen. Måtten är anpassade för att kunna ha tävlingsverksamhet samt 

anpassat för ungdomar och personer med funktionsnedsättning.  

Tibro Bågskyttesällskap har kalkylerat med en kostnad om 31 950 kr och föreslås erhålla 

22 500 kr i tilläggsbidrag, vilket motsvarar ca 70% av beräknad kostnad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritid, 2022-05-31 

Ansökan om tilläggsbidrag, Tibro Bågskyttesällskap 2022-05-05 

Beslut delges 

Tibro Bågskyttesällskap  

___________________ 

 


