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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-09-15 

Tid:   kl. 13:15 – 17:05 
Paus: 14:12- 14:20, 15:13 – 15:30   

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Andreas Augustsson 

 (L) Niclas Svedberg tjänstgör för Johan Hultén (S) 

 (C) Lena Brunnsåker tjänstgör för Belinda Sjöberg (C) 

 (C) Eva Åberg Andersson 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (KD) Martin Andersson 

 (SD) Sara Lindwall 

 (V) Karin Jageby 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(M) Anders Lilliestam 
(KD) Ailen Andersson 
(SD) Ulf Gustavsson 

 
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard  Förvaltningschef  
 Johan Lundbladh Verksamhetschef  
 Andreas Lybacken Verksamhetschef  
 Lars Bilting  Tf. Enhetschef § 82 
 Kristian Johansson  Ekonomichef  § 84 
 Petter Rosendahl  Ekonom  § 84 
 Beatrice Aneman  Tf. enhetschef § 84  
 Malin Ankarstrand  Enhetschef (BUF) § 82 
 Erik Glansin  Verksamhetschef 

(TSF) 
§ 82 

 Katja Drugge  Förvaltare (TSF) § 82 
 Annika Lennhager Lokalstrateg § 82 
 Stefan Gabrielsson  Projektledare (TSF) § 82 
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Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Rydal, 2022-09-15, kl 17:05 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 82, 84 

Daniel Pettersson  

Ordförande 

Birgitta Andersson (S) 

Justerande 

Ylva Höglund (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15, §§ 82, 84 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-09-15 Datum för anslags 

nedtagande 2022-10-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Flytt av biblioteksverksamheten i Horred § 82 

Delårsrapport 2022 § 84 
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§ 82/2022   Dnr: KFN 2022-60 

Flytt av biblioteksverksamheten i Horred 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden förordar att fler alternativ för lokal till 
biblioteksverksamhet undersöks, samt möjligheten att vara kvar i nuvarande lokal 
innan vidare projektering.  

Beslutet skickas till teknik- och servicenämnden som underlag för vidare hantering, 
samt till kommunstyrelsen för kännedom. 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.  

 

 

____________________      ____________________ 

Birgitta Andersson    Ylva Höglund  
Ordförande     Vice ordförande  

 

Ärendet 
Under flertalet år har bibliotek för allmänhet och skola i Horred hyrts in av extern 
fastighetsägare. Hyresavtalet är nu uppsagt av teknik- och serviceförvaltningen 
med utflyttning 31 december 2022. En förstudie, initierad av teknik- och 
serviceförvaltningen, har genomförts där förslaget är att i stället flytta 
biblioteksverksamheten till Sjöbyskolan. En flytt av verksamheten är även ett steg i 
att nyttja egna befintliga lokaler kostnadseffektivt. Byggnation och anpassning av 
Sjöbyskolans gymnastikhall till biblioteksverksamhet leder till ökade kostnader för 
kultur- och fritidsnämnden varför en beställning och ett ställningstagande behöver 
inhämtas innan projektering genomförs. Nämnden ser dock ingen möjlighet 
att inrymma ökade driftkostnader inom befintlig ram, utan större neddragning av 
verksamhet. 

Synpunkter från allmänheten och kultur- och fritidsförvaltningens egen 
riskbedömning lyfter fram försämrad tillgänglighet som en potentiell konsekvens av 
en flytt till Sjöbyskolan. Förutom tillgänglighetsanpassningar i lokalen kan en 
försämrad tillgänglighet även kompenseras med hjälp av bokbuss och hemkörning 
av böcker. Barn och unga är en prioriterad målgrupp i nämndplanens 
grunduppdrag. Det är kultur- och fritidsförvaltningens förvissning att ett integrerat 
skol- och folkbibliotek i direkt anslutning till Sjöbyskolan kommer att innebära 
större möjligheter att arbeta läsfrämjande för denna målgrupp. 
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Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 22 augusti 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 45, och då lämnat 
ärendet utan förslag till beslut.  

Dagens sammanträde 
Tf. enhetschef Lars Bilting, verksamhetschef Erik Glansin (TSF), Förvaltare Katja 
Drugge (TSF), Annika Lennhager (TSF) och Malin Ankarstrand (BUF) redogör för 
ärendet.  

Mötet ajourneras mellan klockan 14:12 – 14:20  

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut:  

Kultur- och fritidsnämnden förordar att fler alternativ för lokal till 
biblioteksverksamhet undersöks, samt möjligheten att vara kvar i nuvarande lokal 
innan vidare projektering.  

Beslutet skickas till teknik- och servicenämnden som underlag för vidare hantering, 
samt till kommunstyrelsen för kännedom.    

Karin Jageby (V) yrkar bifall till Birgitta Anderssons (S) förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt Birgitta 
Anderssons (S) förslag och finner att så sker. 

Beslut skickas till  
Teknik- och servicenämnden  

Kommunstyrelsen, för kännedom  
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§ 84/2022   Dnr: KFN 2022-55 

Delårsrapport 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Delårsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Nämnden noterar underskottet och ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för 
en budget i balans. 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.  

 

 

____________________      ____________________ 

Birgitta Andersson    Ylva Höglund  
Ordförande     Vice ordförande  

Ärendet 
Marks kommun har mål- och resultatstyrning, vilket innebär att fokus i planering, 
genomförande och uppföljning ligger på vad kommunen åstadkommer för 
skattebetalarnas pengar och inte på pengarna i sig. Styrningen innebär att Marks 
kommuns nämnder och bolag under året upprättar uppföljningsrapporter som 
översänds till kommunstyrelsen för sammanställning och analys innan redovisning i 
kommunfullmäktige. 

I delårsrapporten lämnas en uppföljning med en helårsprognos för ekonomi, 
personal och verksamhetsresultat.  

För nämndens verksamheter har släppta restriktioner från coronapandemin 
inneburit en återgång till ordinarie verksamhet. Det enda undantaget är Kaskad 
som på grund av rådande renovering inte har kunnat återgå till ett normalläge. 

Den ekonomiska prognosen visar att kultur- och fritidsnämndens nettoutfall den 
sista augusti 2022 utgör 55,7 mnkr vilket är 67 procent av nämndens budgetram 
på 83,6 mnkr och ligger i linje med periodens riktvärde på 67 procent. Kultur- och 
fritidsnämnden prognostiserar även ett underskott om 0,2 mnkr. Jämfört med 
aprilrapporten är detta en förbättring med 0,2 mnkr. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 25 augusti 2022 

Delårsrapport 2022 kultur- och fritidsnämnden 2022 
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Förvaltningens förslag till beslut  
Delårsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Nämnden noterar underskottet och ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för 
en budget i balans. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard och ekonomichef Kristian Johansson redogör för 
ärendet.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Delårsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Nämnden noterar underskottet och ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för 
en budget i balans. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  

________ 
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