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Datum för justering 2022-12-19 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   

Sekreterare  Paragrafer §§ 57-63 

 Marie Wickman  

Ordförande   

 Hans Dahm  

Justerare   

 Anto Dodik  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Anslagsdatum 2022-12-20 Anslag tas ner 2023-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid 

Underskrift  

 Marie Wickman 
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 Dnr 2022-000005 80 

KFN § 57 Val av justerare 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden väljer Anto Dodik att justera dagens protokoll.              

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 80 

KFN § 58 Information 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

• Skytteföreningen har inte hittat någon egen lösning för ny lokal. Föreningen har 

kontakt med SHB för att eventuellt hyra bågskyttelokalen i sporthallen. 

• Värmen har sänkts i Balteryds lokaler och museet för att spara el. Förvaltningen 

har haft dialog med berörda föreningar som, där det varit möjligt, erbjudits 

alternativa, tillfälliga, lokaler och för sina verksamheter. Nedstängningen berör i 

första hand vintermånaderna. 

• En sammanställning av enkätsvar från föreningar med anledning av ökade elpriser 

redovisas. Det verkar inte finnas någon generell oro. Eventuella förfrågningar om 

stöd får hanteras efter hand som de inkommer. 

• Slutrapport om Fritidsbanken kan inte lämnas än då alla eventuella aktörer inte 

hörts ännu. 

• Peter Doverholt redovisade en utvärdering av nämndens inriktningsmål 

2020–2022 för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 28 november. Svårighet 

att utvärdera inriktningsmålen då 2020 och 2021 präglades av pandemin och stora 

restriktioner i verksamheterna. Utöver det så har flera indikatorer, som det 

beslutades om, tagits bort från Kolada. 

• Driftsprognos per 2022-12-01 visar ett överskott om ca 1,2 miljoner för helåret. 

Större delen av överskottet beror på tillfälligt lägre personalkostnader, delvis på 

grund av ej ersatta föräldraledigheter.  

• HR-konsult Cecilia Ramsén går igenom resultatet för den årliga uppföljningen av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2022. Förvaltningens chefer har 

överlag god kunskap och kännedom om hur SAM ska bedrivas. 

Samverkansmöten, APT och FÖSAM, genomförs regelbundet.          

___________________ 
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 Dnr 2022-000107 83 

KFN § 59 Bidragsregler 2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att anta Bidragsregler 2023. 

att Bidragsregler 2023 gäller från och med 2023-01-01. 

att Bidragsregler 2023 utvärderas och revideras inför 2024.  

Ärendet 

Förvaltningens bidragsregler har reviderats. Utgångspunkterna för revideringen har varit 

att förenkla regelverket, att få en tydligare koppling till faktiska kostnader och en mer 

rättvis fördelning. Med det nya regelverket kommer det även vara möjligt att administrera 

samtliga bidragsdelar via Rbok, kommunens boknings- och bidragssystem.  

De allmänna bestämmelserna har reviderats och gjorts tydligare. 

Med den nya utformningen av reglerna kommer det vid ansökan bli en tydligare 

uppdelning mellan bidrag till föreningar som hyr respektive äger sin anläggning/lokal.  

Hyreskostnadsbidrag till föreningar som hyr lokal/anläggning baseras på redovisade och 

verifierade kostnader från föregående år. Nivån för bidraget beror på om det är en 

ungdomsförening eller vuxenförening. Som ungdomsförening räknas förening som 

föregående år beviljats aktivitetsstöd. Det vill säga förening som haft aktiviteter med minst 

tre deltagare i åldern 7–20 år.  

Driftskostnadsbidrag till föreningar som äger lokal/anläggning kommer enligt förslaget 

bestå av två delar. Del A baseras på redovisade och verifierade kostnader. Del B baseras 

på antal godkända deltagare enligt ansökan om aktivitetsstöd i Rbok. Tillägget gör att 

aktiva föreningar med många unga medlemmar kan premieras. Alla uppgifter hämtas från 

föregående år.  

Sista ansökningsdatum för aktivitetsstöd har flyttats fram för att föreningarna ska hinna 

importera sina kommunfiler till Rbok från Riksidrottsförbundet efter RF:s sista 

ansökningsdatum.  

Startbidraget tas bort, då det sällan nyttjas. Förvaltningen erbjuder praktisk hjälp vid 

uppstart av föreningar. Även Ledarutbildningsbidraget tas bort.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsnämnden, 2022-11-23 

Bidragsregler 2023  

Beslut delges 

Enhetschefer kultur- och fritidsförvaltningen      

___________________ 
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 Dnr 2021-000108 80 

KFN § 60 Intern kontroll 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av uppföljningen av internkontrollplan 2022 för kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde. 

att anse de åtgärder som vidtagits av förvaltningen, med anledning av de avvikelser som 

framkommit, tillräckliga.    

Ärendet 

Enligt regler för intern kontroll i Tibro kommun har nämnderna det yttersta ansvaret för att 

den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig. Nämnderna ska 

för varje år anta en internkontrollplan.  

Enligt kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2022 ska ett antal moment 

genomföras och rapporteras till nämnden. Utförda kontroller ska enligt Tibro kommuns 

regler för intern kontroll rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska 

eventuellt vidtagna åtgärder eller förslag till åtgärder redovisas. Resultatet av 

uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen och 

kommunrevisionen.  

Resultatet från genomförda kontroller visar att det för ett kontrollmoment redovisas större 

avvikelse och att det för fem kontrollmoment redovisas mindre avvikelse. I samtliga fall 

har åtgärder vidtagits eller planeras att vidtas, och finns beskrivna i kontrollrapporten för 

respektive moment.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-11-23 

Internkontrollplan KFN 2022 och kontrollrapporter 

Tjänsteskrivelse KLK, Kontroll av riktlinjer för att attest av ekonomiska transaktioner, 

2022-09-13 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

___________________  
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 Dnr 2022-000104 80 

KFN § 61 Mötestider 2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att fastställa sammanträdesdagar för 2023 enligt upprättat förslag.    

Ärendet 

Följande mötestider föreslås för 2023: 

Kultur- och fritidsnämndens AU 

Måndagar kl. 14:00 

Kultur- och fritidsnämnden 

Måndagar kl. 17:00 

Händelse i ekonomikalendern 2023 

Vecka Datum Vecka Datum  

  3 16 januari  

6 6 februari 8 20 februari Bokslut/verksamhetsberättelse 2022 

10 6 mars 12 20 mars  

14 3 april 16 17 april Budget 2024 

19 8 maj 21 22 maj Uppföljning 1, 2023 

23 7 juni, onsdag 25 19 juni  

38 18 september 40 2 oktober Uppföljning 2/delårsberättelse 2023 

43 23 oktober 45 6 november  

47 20 november 49 4 december Verksamhetsplan 2024 

 

Nämnden ska för varje verksamhetsår upprätta en plan över sina sammanträden. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-18, KS § 18, att fastställa 2023 års 

ekonomikalender samt att ge nämnder och styrelser i kommunkoncernen i uppdrag att 

förlägga sina sammanträden enligt ekonomikalendern.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-11-15 

Beslut delges 

KS 

Enhetschefer kultur- och fritidsförvaltningen 

Fackliga ombud kultur- och fritidsförvaltningen      

___________________ 
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 Dnr 2022-000026 85 

KFN § 62 Verksamhetsplan och budget 2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta Verksamhetsplan och budget 2023.   

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden ska presentera en verksamhetsplan och budget för 2023.  

Verksamhetsplanen baseras på visionen och de strategiska mål som antogs i 

Kommunfullmäktige 2020-10-26.  

Kommunfullmäktige fastställde 2022-06-13, KF § 66, nämndernas driftbudgetramar samt 

investeringsbudget för 2023.  

Förvaltningen ser ett fortsatt utvecklingsbehov för de tre, i budget 2022 utpekade, 

utvecklingsområdena 

• Bibliotekets utveckling som mötesplats och av tillgänglighet 

• Kulturskolans utveckling 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-11-23 

Verksamhetsplan och budget 2023 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen   

___________________ 
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 Dnr 2022-000032 80 

KFN § 63 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.   

Ärendet 

Beslut fattade på delegation: 

• 2022-11-16, Driftsbidrag, Tibro Boulesällskap, 20 000 kr 

• 2022-11-16, Lokal- och anläggningsbidrag, Tibro Idrottshistoriska sällskap, 4198 kr 

• 2022-11-16, Lokal- och anläggningsbidrag, Tibro Fågelklubb, 3900 kr 

• 2022-11-16, Lokal- och anläggningsbidrag, Equemina Kroppetorp, 20 000 kr 

• 2022-11-16, Lokal- och anläggningsbidrag, Bygdegårdens intresseförening i 

Hönsa, 20 000 kr 

• 2022-11-16, Lokal- och anläggningsbidrag, Tibro Ishockeyklubb, 20 000 kr 

• 2022-12-05, Lokal- och anläggningsbidrag, Equmenia Tibro, 20 000 kr 

• 2022-11-16, Tilläggsbidrag, SPF Seniorer, 17 000 kr 

• 2022-12-05, Tilläggsbidrag, Personskadeförbundet RTP, 900 kr     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-12-06 

___________________ 

 


