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Marie Wickman, förvaltningssekreterare 
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Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   

Sekreterare  Paragrafer §§ 50-56 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Mathias Kyller  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2022-11-07 

Anslagsdatum 2022-11-15 Anslag tas ner 2022-12-07 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2022-000005 80 

KFN § 50 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 80 

KFN § 51 Information 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• Inkomna medborgarförslag: 

- Multisportarena 

- Idrottsmuseum 

• En digital delregional kulturpolitisk dialog kommer äga rum den 7 december. 

• BUN och KFN ska ha gemensamma formuleringar i sina verksamhetsplaner för 

2023 avseende samverkan i Fågelviksskolan. Den slutgiltiga formuleringen är inte 

klar än.  

• Åtgärder för minskad elförbrukning: 

- Dojan flyttar sin verksamhet till elevlokalen på Nyboskolan 7 november.  

- Badhuset är stängt under fyra månader från 7 november. 

- Forum hyrs inte ut under vinterperioden. 

- Ingen uthyrning av gymnastiksalarna på Häggetorpsskolan och 

Smulebergsskolan. 

- Dialog förs med Tibro KK och Tibro IK angående ishallens elförbrukning 

och eventuella åtgärder.  

- Eventuella åtgärder för Tibro museum och Balteryd utreds. Samlingar får 

inte komma skada. 

• Det har gjorts ett utskick till de föreningar som äger sina anläggningar för att ta 

reda på hur de påverkas av de ökade elpriserna. 

• Peter Doverholt och Johan Fransson har träffat kommunstrateg Elin Zell angående 

formen för det kultur- och fritidspolitiskt programmet. Det ska inte utformas som ett 

fristående program, utan ingå i ett kommunövergripande dokument. 

• Det finns planer för ett studiebesök hos konstnären av den konstnärlig 

utsmyckningen i cirkulationsplats väg 49/201 för att visa intresse och för att se hur 

arbetet framskrider. 

• Det görs en översyn av nämndens bidragsregler för att göra dem tydligare och mer 

rättvisa samt möjliggöra administration via Rbok. Aktivitetsstöd och särskilt 

anläggningsbidrag kan redan sökas i Rbok.  
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• Ordförande+1, 18 oktober: 

- Mötet ägde rum i bågskytteföreningens nya lokal. 

- Frågan om namnbyte till Idrottsråd togs upp, men det fattades inget beslut 

om detta.  

- Mötesdeltagarna var överens om att det inte finns behov av att skapa 

ytterligare en mötesform, men att det upplevs som positivt att politiker är 

närvarande vi något eller några möten per år.  

- SISU presenterade en idé om en DM-vecka, liknande SM-veckan. 

- Mötesdeltagarna informerades om att det finns Leader-medel att söka.   

• Driftsprognos 2022-10-31: Prognostiserat överskott 1154 tkr. Av detta är ca 989 tkr 

personalkostnader, då förvaltningen haft vakanser och föräldraledigheter under 

året.       

___________________ 
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 Dnr 2022-000091 83 

KFN § 52 Anläggningsbidrag 2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att det särskilda anläggningsbidraget 2023 fördelas enligt följande: 

• Tibro Ryttarförening, 42 000 kr  

• Tibro Blåbandsförening, 87 000 kr 

• Hörnebo SK, 29 000 kr 

• Tibro OK, 100 000 kr 

• Fagersanna IF, 28 000 kr 

• Tibro IBK, 14 000 kr   

Ärendet 

Sex föreningar har ansökt om särskilt anläggningsbidrag 2023. Enligt förslaget får 

föreningarna, efter några justeringar, ca 70 % av ansökt belopp i bidrag.  

Enligt förslaget beviljas: 

• Tibro Ryttarförening, 42 000 kr, för föreningens övergripande projekt kring 

vattenförsörjning och dränering. 

• Tibro Blåbandsförening, 87 000 kr, för att återställa ytskikt och kök efter brand. 

• Hörnebo SK, 29 000 kr, för inköp av skyddsnät mot bilväg.  

De får inte bidrag för de gräsklippare som köptes in 2022.  

• Tibro OK, 100 000 kr, för renovering av yttertak och södra fasaden på 

Rankåsstugan. 

• Fagersanna IF, 28 000 kr, för skyddsnät och borttagning av telefonstolpar.  

De får inte bidrag för den ljudanläggning man sökt till. 

• Tibro IBK, 14 000 kr, vilket motsvarar ca 27 % av ansökt belopp, till ljusanläggning 

för användande i Baggebohallen vid matcher och evenemang.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-10-17 

Inkomna ansökningar 
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Beslut delges 

Tibro Ryttarförening  

Tibro Blåbandsförening  

Hörnebo SK 

Tibro OK 

Fagersanna IF 

Tibro IBK    

___________________ 
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 Dnr 2022-000074 82 

KFN § 53 Motion om höghöjdsbana i Rankås 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen om att anlägga en 

höghöjdsbana i Rankås.   

Ärendet 

Sverigedemokraterna inkom 2022-05-11 med en motion om att utreda möjligheten och 

kostnaden för att anlägga en höghöjdsbana i Rankås. Kultur- och fritidsnämnden har fått i 

uppdrag att bereda motionen.  

Kostnaden för att anlägga en höghöjdsbana är svår att beräkna då utformning och storlek 

varierar från plats till plats. För att få driva en höghöjdsbana finns högt ställda 

säkerhetskrav. Förutom krav för själva konstruktionen finns det krav rörande exempelvis 

övervakning av konsument. Deltagare ska informeras om risker och säkerhet samt få 

instruktioner för hur skyddsutrustningen fungerar. Detta innebär att utbildad personal ska 

finnas på plats då banan används. 

Att driva höghöjdsbanor är enligt vår utredning en fråga för privata aktörer. Bedömningen 

är att det inte är möjligt att, i kommunal regi, ansvara för en höghöjdsbana i Rankås. Inom 

nuvarande budget finns det inte utrymme för personalkostnader till att bemanna en 

höghöjdsbana.  

Förvaltningens förslag är därför att nämnden rekommenderar kommunfullmäktige att 

avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-19  

Delegationsbeslut KS, 2022-06-16 

Motion Sverigedemokraterna, 2022-05-11 

Beslut delges 

KS  

___________________ 
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 Dnr 2022-000073 86 

KFN § 54 Motion om kulturhus i Forum  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Notering 

Stefan Grad (C) deltar ej i beslutet.  

Ärendet 

En motion om kulturhus i Forum har inkommit från Centerpartiet. Motionärerna skriver att 

Fågelviksskolan är under ombyggnation, men att biblioteket, kultur- och fritidskontoret och 

Forum inte ingår i ombyggnationen. De anser att det är dags att se över 

användningspotentialen av Forum som ett kulturhus och föreslår därför att kultur- och 

fritidsförvaltningen ska initiera en utredning av hur man kan uppdatera Forum till dagens 

och framtidens behov, så att det kan bli en mötesplats (kulturhus) inom kulturens område. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser stor nytta med Forum som samlingslokal och en viktig 

lokal för arrangemang. Dels för förvaltningens verksamheter, men också för skolans 

verksamhet och för föreningslivet. En uppdatering av Forum ger goda förutsättningar för 

ett utökat samarbete med föreningar. På lång sikt är Forum en viktig pusselbit för att 

behålla film- och bioverksamhet i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsförvaltningen 2022-10-18 

Delegationsbeslut KS, 2022-06-17 

Motion om kulturhus i Forum, 2022-05-17  

Beslut delges 

KS  

___________________ 
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 Dnr 2022-000026 85 

KFN § 55 Verksamhetsplan och budget 2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna förvaltningens rapport om arbetet med verksamhetsplan och budget 2023.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari, KS § 11/2022, 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 tre, i budget 2022 

utpekade, utvecklingsområdena: 

1. Bibliotekets utveckling som mötesplats och av tillgänglighet 

2. Kulturskolans utveckling 

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

Förslag 2023 års driftbudget  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att 2023 års effektivisering genomförs med 

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

fördelning av verksamhetsramar sker vi detaljbudgetarbetet hösten 2023. 

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

utvecklingsbehov i budget 2023: 

• Utökning bibliotekarietjänst för satsning på digital hjälp och delaktighet. Det digitala 

utanförskapet för äldre och andra grupper ser förvaltningen som ett viktigt 

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

Kostnad 150 tkr/2023. Engångsanslag. 

Sammantaget föreslogs en utökning av budgetram om 560 tkr. 

Kommunfullmäktige fastställde den 13 juni nämndernas budgetramar för 2023,  

KF § 66/2022. Nämndens äskande om utökad budgetram har inte prioriterats. Däremot 

beviljades ett engångsanslag om 150 tkr för utredning friidrottens behov. 

Den faktiska ekonomiska budgetramen ökas med pris- och lönekompensation och med 

flytt mellan nämnder. Inga nya resurser tillförs. 

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till prioriteringar i 2022 års fortsatta arbete 

med verksamhetsplan och detaljbudget 2023 

Förvaltningen ser inte, i slutet av mandatperioden, något behov av att ändra prioriterade 

utvecklingsområden. De stämmer väl in i arbetet med kommunens vision och strategiska 

mål. I den tidiga dialogen med politiken har det framförts ett starkt önskemål om att även 

prioritera kommunens lovverksamhet. Den är mycket viktig och har från tid till annan 

finansierats med statsbidrag. Under 2022 har inte statsbidrag kunnat sökas. 

Förslaget från förvaltningen är att i 2023 års verksamhetsplan bibehålla de tre 

utvecklingsområdena: 

1. Bibliotekets utveckling som mötesplats och av tillgänglighet 

2. Kulturskolans utveckling 

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

I budget bör också särskilda medel för lovverksamhet avsättas. 

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  

I kommunfullmäktiges beslut om nämndernas investeringsbudget var 

verksamhetsinventarier borttagna. De ska inrymmas i Fågelviksprojektets budget. 

Investering i hinderbana flyttades till år 2025. 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om två tilläggsäskande efter att 

investeringsbudgeten har fastställt av fullmäktige. De gäller tidigareläggning av kostnader 
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för konstnärlig utsmyckning av cirkulationsplats och innevarande årsanslag till 

pumptrackanläggning. Justering av nämndens investeringsbudget sker när fullmäktige 

antar budget 2023.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-10-18 

Beslut delges 

Ulf Jansson, ekonomichef 

Johan Fransson, enhetschef kultur/tf enhetschef kulturskola  

Marcus Blåder, enhetschef fritid  

___________________ 
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 Dnr 2022-000032 80 

KFN § 56 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.   

Ärendet 

Beslut fattade på delegation: 

• 2022-09-07, Driftsbidrag, Hörnebo SK, 155 000 kr 

• 2022-09-09, Lokalt aktivitetsstöd, VT 2022, 163 350 kr (Rbok) 

• 2022-10-03, Lokalt aktivitetsstöd, VT 2022, 46 000 kr (blankett) 

• 2022-10-03, Driftsbidrag, Tibro  Ryttarförening, 80 000 kr 

• 2022-10-17, Lokal- och anläggningsbidrag, Tibro Fotoklubb, 8000 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-10-31   

___________________ 

 


