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Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   
Sekreterare  Paragrafer §§ 42-49 

 Marie Wickman  
Ordförande   
 Hans Dahm  
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 Jörgen Strende  
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2022-10-03 
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 Dnr 2022-000005 80 

KFN § 42 Val av justerare 
Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 80 

KFN § 43 Information 2022 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

− Kati Mäki Lundqvist, enhetschef Kulturskola, har slutat. Johan Fransson, 
enhetschef kultur, är sedan den 12 september tillförordnad enhetschef för 
Kulturskolan. Han har i sin tur utsett en arbetsledare i Kulturskolan och en för 
enhet kultur. En organisationsöversyn kommer genomföras för förvaltningen. 

− Tibro-Ransbergs Skytteförening vill eventuellt hyra lokal i sporthallen, då de inom 
kort måste lämna föreningshuset Humlan. Hyran kommer i så fall bli betydligt 
högre än den kraftigt subventionerade hyra de haft de senaste åren. Alternativ för 
bidrag till föreningen behöver därför ses över. 

− Peter Doverholt redogör för förutsättningarna för budget 2023. Presentation av 
aktuella mål för kultur- och fritidsnämndens och av vad som är aktuellt 2023–2025. 
Nämnden har i uppdrag att minska driftbudgeten med 1 % och att utreda en ny 
eller upprustad friidrottsanläggning. Extra medel till lovaktiviteter beviljades ej. AU 
önskar att det prioriteras. 

− Förvaltningen ser över vilka energisparåtgärder som kan genomföras. Det förs 
dialog med de föreningar som kommer beröras.             

___________________ 
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 Dnr 2022-000078 82 

KFN § 44 Motion om idrottsråd 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att rekommendera fullmäktige att avslå motionen om att införa ett idrottsråd i Tibro.   

Ärendet 

Sverigedemokraterna har, 2022-06-21, inkommit med en motion där man vill att 
förvaltningen utreder möjligheten till att bilda ett idrottsråd i Tibro.  

Syftet med ett idrottsråd skulle vara att:  

− vara språkrör för idrotten i Tibro med syfte att öka dialogen mellan politiker, 
tjänstepersoner och idrottsföreningar, i frågor och ärenden som rör idrotten. 

− fungera som en samtalspart in mot kommunen. 
− utbilda och utveckla ”idrott för alla”. 

Kultur- och fritidsförvaltningen är sedan länge en del av föreningsnätverket  
”Ordförande +1” som samordnas av RF/SISU. I nätverket är föreningarnas ordförande 
samt valfri föreningsmedlem välkomna att delta. RF/SISU ansvarar, i samråd med kultur- 
och fritidsförvaltningen, för dagordning samt kallelser till möten som hålls 3 - 4 gånger om 
året. 

Nätverket fungerar idag som ett idrottsråd och därför föreslår förvaltningen att det inte ska 
införas ett ytterligare råd, utan i stället använda befintligt nätverk. Nuvarande nätverk kan 
utvecklas för att motsvara önskemålen i inkommen motion. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår nämnden besluta att rekommendera fullmäktige att bifalla 
motionen. 

Beslutsgång  

Ordföranden prövar först arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritid, 2022-09-12 
Motion Sverigedemokraterna, 2022-06-21  
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Beslut delges 

Åse Nicklasson, SD 
Ulf Lindström, SD 

___________________ 
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 Dnr 2022-000075 82 

KFN § 45 Motion om idrottsskola  
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att rekommendera fullmäktige att avslå motionen om att anordna en idrottsskola i 
kommunen.    

Ärendet 

Sverigedemokraterna har, 2022-06-20, inkommit med en motion om att kommunen ska 
anordna en idrottsskola på sommarlovet, likt den i Hjo kommun. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under många år samordnat ett omfattande lovprogram 
där barn och ungdomar erbjuds att delta i varierande aktiviteter. Under flera år har 
aktiviteterna varit helt kostnadsfria, då kommunen har haft riktade statsbidrag. 
Lovaktiviteterna är väldig populära och deltagarantalet är stort. Föreningslivet är en stor 
och viktig del i lovprogrammet.  

Idrottsskola är en bra aktivitet men når, i jämförelse med lovprogrammet, väldigt få barn 
under en kort tidsperiod. Tibro AIK friidrott arrangerar årligen idrottsskola på sommarlovet. 
Även andra föreningar, exempelvis Tibro AIK FK och Tibro OK, har vid flera tillfällen haft 
idrottsskolor på sommarlovet. 

Förvaltningen är positiv till idrottsskola men vill fortsätta att prioritera lovprogrammen, där 
vi når flest barn.   

Förslag till beslut under sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår nämnden besluta att rekommendera fullmäktige att bifalla 
motionen. 

Beslutsgång  

Ordföranden prövar först arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-12 
Motion Sverigedemokraterna, 2022-06-20 
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Beslut delges 

Åse Nicklasson, SD 
Kristoffer By, SD   

___________________ 
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 Dnr 2022-000089 81 

KFN § 46 Förslag till upplösning av 
samrådsgruppen samt förslag på ny 
organisering av kommunens 
brottsförebyggande arbete 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att kultur- och fritidsnämnden inte har något att erinra mot förslaget om upplösning av 
samrådsgruppen samt förslag på ny organisering av kommunens brottsförebyggande 
arbete.    

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-30, KSau § 97, att skicka 
utredningen Samrådsgruppen och social hållbarhet, med förslag på upplösning av 
samrådsgruppen samt förslag på ny organisering av kommunens brottsförebyggande 
arbete, på remiss till samtliga nämnder, folkhälsorådet, näringslivsrådet, AB Tibrobyggen, 
Tibro kristna råd och Tibro föreningspool. att remissvaren ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast 2022-10-28.  

I verksamhetsplanen för 2021 gav kommunstyrelsen i uppdrag till 
kommunledningskontoret att tydliggöra uppdrag, organisering och samordning av 
kommunens sociala hållbarhetsarbete. I uppdraget har fokus legat på samrådsgruppen. 
Kommunens ledningsgrupp fastslog att en kartläggning och uppföljning av nuläget skulle 
göras, där såväl politiker som tjänstepersoner skulle intervjuas i kartläggningen. 2004 
beslutade kommunstyrelsen, 2004-11-02 § 78, om ny organisation för samrådsgruppen 
där kultur- och fritidsnämnden utsågs till huvudman. Likaså beslutades det om en politisk 
styrgrupp och tjänstemannaorganisation tillika ledningsgrupp. Det är enligt detta beslut 
som samrådsgruppen därefter har arbetat. Samrådsgruppens ursprungliga uppdrag är 
samverkan kring barn och unga gällande förebyggande arbete. Svaren från politiker och 
tjänstepersoner är till stora delar samstämmiga. Samrådsgruppens syfte, uppdrag och 
funktion är oklart. Utifrån vad som framkommit av kartläggningen är bedömningen att 
samrådsgruppens styrgrupp och ledningsgrupp bör avvecklas. Det finns behov av att 
mötas kring trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor utifrån hela befolkningen. För 
att möta behoven som framkommit i kartläggningen är ett förslag att informations- och 
dialogmöten införs. 

Samråd har förts inom förvaltningen och förvaltningen har inga synpunkter på förslaget.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-13 
Beslut KSau § 97, 2022-08-30 
Utredning samrådsgruppen och social hållbarhet, 2022-06-23 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000030 85 

KFN § 47 Verksamhetsplan och budget 2022 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljning av verksamhetsplan och budget för perioden  
2022-01-01 – 2022-08-31.   

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar delårsrapport med delårsberättelse  
per 31 augusti 2022.  

I detta ärende redovisas en budgetuppföljning samt en uppföljning av nämndens 
måluppfyllelse av kommunens Vision och strategiska mål.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-13 
Delårsberättelse augusti 2022, kultur- och fritidsnämnden 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 
Ulf Jansson, ekonomichef      

___________________ 

 



 Sida 12 (14) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-03  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 
JÖRGEN STRENDE 
 

Hans Christer Dahm 
 

 
 

 Dnr 2021-000037 86 

KFN § 48 Kultur- och fritidspolitiskt program 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

Under våren och sommaren har kultur- och fritidsnämndens ordförande, kultur- och 
fritidschefen och enhetschef kultur informerat socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och byggnads- och trafiknämnden om 
arbetet med ett kultur- och fritidspolitiskt program. Syftet har varit att informera om 
bakgrund och önskemålet att alla förvaltningar ska utse en tjänsteperson att ingå i en 
arbetsgrupp för det fortsatta arbetet samt uppmana till dialog. Dialogen med samtliga 
nämnder har varit positiv och konstruktiv. 

Nu ska en arbetsgrupp tillsättas. En invärldsbevakning och kartläggning av nuvarande 
verksamhet inom kultur- och fritidsområdet bör göras och framöver metod för dialog med 
politik, förvaltningar och civilsamhälle med närings- och föreningsliv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-14  

Beslut delges 

Enhetschef kultur  

___________________ 
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 Dnr 2022-000056 82 

KFN § 49 Pumptrackanläggning 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ansöka om tilläggsanslag om 200 000 kr från kommunstyrelsen för ökade kostnader 
för investering i pumptrackanläggning.  

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har i investeringsbudget 2022 medel för att anlägga en 
pumptrackanläggning bredvid Tibro Actionpark.  

Anläggningen var, när investeringsmedel äskades, tänkt att bli 800 m² stor och kostnaden 
var beräknad till 1 600 000 kronor (2000 kr/m²). Då det varit en kraftig prisökning på 
byggmaterial sedan medel äskades togs en nedbantad designskiss, motsvarande  
ca 650 m² fram. Designskissen var ett underlag som fanns med när upphandlingen 
genomfördes.  

Två anbud inkom vid upphandlingen och företaget Rullform hade det bästa anbudet,  
1 680 000 kr, och vann upphandlingen. För att kunna finansiera anläggningen enligt den 
framtagna designskissen behövs ett tilläggsanslag motsvarande 200 000 kr. 

 

Ekonomi  
Projektering och designskiss 90 000 
Teknisk konsult och dokumentation 30 000 

Byggkostnad 1 680 000 

Totalt 1 800 000 
 

Diskussioner har förts med Rullform för att komma ner i pris för att klara oss inom den 
investeringsram som angetts. Två alternativa designskisser med än mindre åkytor har 
presenterats. De två olika alternativen skulle dock medföra att kommunen får en liten och 
mindre attraktiv anläggning. Redan i originalskissen har projektet bantats för att få ihop 
investeringsbudgeten.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-30  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef, Ulf Jansson 

___________________ 
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