
 Sida 1(22) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13 

Tid:   kl. 13:15 – 15:26 
Paus: 14:08 – 14:18, 14:32 – 14:53 

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset 

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Andreas Augustsson 

 (S) Johan Hultén 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (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 

(S) Laila Neck 
(C) Lena Brunnsåker 
(M) Anders Lilliestam 
(KD) Ailen Andersson 
(SD) Siv Scarborough 
(SD) Ulf Gustavsson 
  
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare    
 Rasmus Torngard Förvaltningschef  
 Kristian Johansson  Ekonomichef §§ 100-102 
 Johan Lundbladh  Verksamhetschef §§ 100-109 
 Andreas Lybacken Verksamhetschef §§ 100-109 
 Evelina Nekby Utvecklingsledare  §§ 100-109 
 Elina Kroksjö Utvecklingsledare §§ 100-109 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-10-20, kl 13:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 100-116 

Daniel Pettersson 

Ordförande 

Birgitta Andersson (S) 

Justerande 

Ylva Höglund (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-13, §§ 100-116 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-10-20 Datum för anslags 

nedtagande 2022-11-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 100 

Förändring av dagordning § 101 

Ekonomisk månadsrapport  § 102 

Information om Horreds bibliotek § 103 

Sommarens aktiviteter § 104 

Information om översyn av föreningsbidrag § 105 

Initiativärende att revidera riktlinjer för föreningsbidrag § 106 

Information om föreningars ökade driftkostnader § 107 

Medborgarförslag om att bygga staket vid parkeringen vid 
Öxasjön 

§ 108 

Ansökan om lokalbidrag 2020 § 109 

Remiss gällande översyn av reglemente för pensionärsrådet § 110 

Remiss gällande översyn av reglemente för 
funktionshinderrådet 

§ 111 

Förvaltningschefen informerar § 112 

Kultur- och fritidsnämndens loggbok   § 113 

Redovisning av delegationsbeslut § 114 

Redovisning av meddelanden § 115 

Övriga frågor § 116 

  



Sida 5(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan av jäv. 

_________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101/2022    

Förändring av dagordning  
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Dagordningen kompletteras med följande ärenden:  

- Information om föreningars ökade driftkostnader 

- Initiativärende att revidera riktlinjer för föreningsbidrag 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med följande ärende, 
information om föreningars ökade driftkostnader.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Belinda Sjöberg (C) önskar att tillföra ett initiativärende att revidera riktlinjer för 
föreningsbidrag.  

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1:  
Ordföranden frågar om ärendet, information om föreningars ökade driftkostnader 
kan tillföras dagordningen och finner att så sker.  

Beslutsomgång 2:  
Ordföranden frågar om Belinda Sjöbergs (C) initiativärende kan tillföras 
dagordningen och finner att så sker.  
_________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102/2022   Dnr: KFN 2022-13 

Ekonomisk månadsrapport  
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet ekonomisk 
månadsrapport. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall för september 2022 uppgår till 62,1 mnkr  
Och utgör 74 % av nämndens budgetram på 83,6 mnkr och ligger 0,6 mnkr eller en  
knapp procent lägre än periodens riktvärde på 75 %. Under året har  
organisationen förändrats vilket orsakar en del differenser mot budget mellan  
huvudverksamheterna. För den totala verksamheten är emellertid  
budgetföljsamheten god. Personalkostnaderna ligger, trots två budgeterade  
anpassningskrav på sammanlagt 1,5 mnkr, 1 mnkr lägre än riktvärdet, främst till  
följd av vakanser och tjänstledigheter. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103/2022     

Information om Horreds bibliotek 
Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Johan Lundbladh informerar om status gällande Horreds bibliotek. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har haft avstämning med teknik- och 
serviceförvaltningen, som arbetar med frågan. Parallellt arbetar kultur- och 
fritidsförvaltningen med att få till en medborgardialog.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104/2022     

Sommarens aktiviteter 
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby presenterar en sammanställning av sommarens 
olika aktiviteter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
________ 

 

  



Sida 10(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105/2022    

Information om översyn av föreningsbidrag 
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledarna Evelina Nekby och Elina Kroksjö redogör för förvaltningens 
planering för en total översyn av stödet till föreningar. I arbetet ingår bland annat 
att se över kontantstöd, subvention och riktlinjer för föreningsbidrag. I närtid 
kommer en workshop att hållas med tjänstepersoner som arbetar med 
föreningsbidrag och sedan kommer en workshop att hållas för kultur- och 
fritidsnämnden i november.       

Mötet ajourneras mellan kl. 14:08 – 14:18. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106/2022   Dnr: KFN 2022-93  

Initiativärende att revidera riktlinjer för föreningsbidrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Till novembernämnden för kultur och fritid ska riktlinjer för föreningsbidrag 
revideras. Till beslutande ärende ska riktlinjer för föreningsbidrag 2021 samt 
kommunfullmäktiges beslut om 500 tkr i ramökning från 2021 ligga som underlag. 

Dagens sammanträde 
Belinda Sjöberg (C) har anmält ett initiativärende att kultur- och fritidsnämnden vid 
nästa nämndsammanträde ska revidera riktlinjer för föreningsbidrag. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Belinda Sjöberg (C) föreslår följande: 
Till novembernämnden för kultur och fritid ska riktlinjer för föreningsbidrag 
revideras. Till beslutande ärende ska riktlinjer för föreningsbidrag 2021 samt 
kommunfullmäktiges beslut om 500 tkr i ramökning från 2021 ligga som underlag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämndens avser att besluta enligt Belinda 
Sjöbergs (C) förslag och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Belinda Sjöberg (C) 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107/2022    

Information om föreningars ökade driftkostnader 
Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken informerar kultur- och fritidsnämnden att det 
har inkommit en skrivelse från Fritsla hockey och man inväntar skrivelser från 
Fotskäls hockey och Marks ridklubb angående önskan om stöd på grund av de 
ökade elpriserna.   

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
________ 

 
 
 

  



Sida 13(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108/2022   Dnr: KFN 2022-4 

Medborgarförslag om att bygga staket vid parkeringen vid 
Öxasjön 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att bygga ett staket vid parkeringen 
till den kommunala badplatsen vid Öxasjön. Marken som används som parkering är 
privat mark och sträcker sig över två fastigheter. Medborgarförslaget anses härmed 
besvarat. 

Ärendet 
Den 14 juli 2021 inkom ett förslag från en kommuninvånare om att kommunen 
borde upprätta ett staket vid parkeringen till den kommunala badplatsen i Öxabäck 
(Öxasjön). Kommunfullmäktige överlämnade  den 23 september 2021 till teknik- 
och servicenämnden som återlämnade ärendet till kommunfullmäktige den 16 
november. Den 16 december överlämnades ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 
Förslagsställarens motivering är att bilar parkerar väldigt nära kanten till sjön och 
att det finns en stor risk att en bil kan åka över kanten och ned i sjön. Staketet 
menar kommuninvånaren skulle kunna vara ett extra skydd som förhindrar en 
eventuell olycka.   

Det finns för närvarande inte ekonomiska resurser för att genomföra förslaget. 
Platsen där bilar parkerar ligger på privat mark och kommunen ansvarar inte för 
driften. Risker ska tas på allvar, men förvaltningen gör bedömningen att risken i 
detta fall inte är tillräckligt hög för att prioriteras framför andra åtgärder som 
behöver göras på och i anslutning till kommunala badplatser.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 september 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 58, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att bygga ett staket vid parkeringen 
till den kommunala badplatsen vid Öxasjön. Marken som används som parkering är 
privat mark och sträcker sig över två fastigheter. Medborgarförslaget anses härmed 
besvarat. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Elina Kroksjö finns tillgänglig för att svara på frågor.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

_________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109/2022   Dnr: KFN 2022-63 

Ansökan om lokalbidrag 2020 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår PRO Horreds ansökan om lokalbidrag för år 2020.  

Ärendet 
Den 23 juni 2022 inkom en ansökan om lokalbidrag för år 2020 från PRO Horred. 
Enligt Riktlinjer för föreningsbidrag 2022 ska ansökan lämnas till kultur- och 
fritidsförvaltningen senast två månader efter årsmötet. Enligt ansökan hölls 
föreningens årsmöte för år 2020 i augusti 2021. Ansökan skulle alltså senast varit 
kultur- och fritidsnämnden tillhanda i oktober 2021. Ansökan inkom den 23 juni 
2022 dvs. 10 månader efter årsmötet. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 september 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 59, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår PRO Horreds ansökan om lokalbidrag för år 2020. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Elina Kroksjö finns tillgänglig för att svara på frågor. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.   

Beslut skickas till 
PRO Horred 

_________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110/2022   Dnr: KFN 2022-81 

Remiss gällande översyn av reglemente för pensionärsrådet 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran över förslag av reglemente för 
pensionärsrådet. 

Ärendet 
Den 24 augusti 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till 
reglemente för kommunala pensionärsrådet skulle remitteras till samtliga nämnder 
vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 13 september 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 60, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran över förslag av reglemente för 
pensionärsrådet. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

_________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111/2022   Dnr: KFN 2022-82 

Remiss gällande översyn av reglemente för 
funktionshinderrådet 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran över förslag av reglemente för 
funktionshinderrådet. 

Ärendet 
Den 24 augusti 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till 
reglemente för funktionshinderrådet skulle remitteras till samtliga nämnder, vilka 
bereds tillfälle att yttra sig över förslaget.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 13 september 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 60, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran över förslag av reglemente för 
funktionshinderrådet. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

_________ 
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§ 112/2022    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för situationen på förvaltningen. Bland 
annat lyfts, sjukfrånvaro, arbetsmiljöhändelser, arbetsstruktur för Bästa 
barnkommun och budgetprocessen.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
________ 
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§ 113/2022   Dnr: KFN 2022-14 

 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden  
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet loggbok över 
kultur- och fritidsnämndens ärenden. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.   

________ 
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§ 114/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationsförteckning 2022-09-07 till 2022-10-05.  

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
In och utpassering badhuset 
Kaskad 

Förvaltningschef 2022-09-30 KFN 2022-90 

Beslut om registreringslotteri  
Lions club Kinna - Skene 

Verksamhetschef 2022-10-03 KFN 2022-22 

Personalärenden Närmast 
överordnad chef 

2022-10-05 KFN 2022-52 

 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115/2022 

Redovisning av meddelanden 
 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2022-3 KF § 149/2022 Näringslivspolicy  

2. KFN 2019-37 KS § 148/2022 Slutrapport om uppdrag att 
utreda organisation och finansiering av en 
fritidsbank  

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116/2022    

Övriga frågor 
Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.   

________ 
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