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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-11-10 

Tid:   kl. 13:15 – 17:09 
paus. 15:35 – 15:50 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydals konferenscenter  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (L) Niclas Svedberg tjänstgör för Andreas Augustsson (S) 

 (S) Laila Neck tjänstgör för Johan Hultén (S) §§ 117-122 

 (C) Lena Brunnsåker tjänstgör för Johan Hultén (S) §§ 123-128 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (C) Eva Åberg Andersson 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona §§ 117-123 

 (KD) Martin Andersson §§ 117-122 

 (M) Anders Lilliestam tjänstgör för Martin Andersson (KD) §§ 123-
128 

 (SD) Sara Lindwall 

 (V) Karin Jageby 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(C) Lena Brunnsåker §§ 117-122 
(M) Anders Lilliestam §§ 117-122 
(KD) Ailen Andersson §§ 117-121 
(SD) Siv Scarborough 
(SD) Ulf Gustavsson 
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard Förvaltningschef  
 Kristian Johansson Ekonomichef  § 119 
 Tommy Söderhagen Enhetschef  § 120 
 Evelina Nekby Utvecklingsledare  § 121 
    
 Övriga    
 Ulf Blomdahl Ung livsstil  § 114 
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Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-11-15, kl 13:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 117-128 

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 
2022-11-10, §§ 117-128 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-11-17 Datum för anslags 

nedtagande 2022-12-09 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 117 

Resultat från genomförd enkätstudie Ung livsstil § 118 

Ekonomisk månadsrapport § 119 

Information Öppen ung § 120 

Nyttjanderättsavtal - Viskavallen § 121 

Initiativärende att revidera riktlinjer för föreningsbidrag § 122 

Sammanträdesplan för 2023 § 123 

Förvaltningschefen informerar § 124 

Kultur- och fritidsnämndens loggbok § 125 

Redovisning av delegationsbeslut § 126 

Redovisning av meddelanden § 127 

Övriga frågor § 128 
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§ 117/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Ingen anmälan av jäv. 

____________ 
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§ 118/2022    

Resultat från genomförd enkätstudie Ung livsstil 
Dagens sammanträde 
Ulf Blomdahl från forsknings- och utvärderingsgruppen Ung livsstil presenterar 
kortfattat om det resultat som har framkommit från den enkätstudie som har 
genomförts om bland annat högstadieelevers kultur- och fritidsvanor.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

____________ 
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§ 119/2022   Dnr: KFN 2022-13 

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

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall för oktober 2022 uppgår till 68,3 mnkr vilket 
utgör 82 % av nämndens budgetram på 83,6 mnkr och ligger 1,3 mnkr eller en 
dryg procent lägre än periodens riktvärde på 83,3 %.  

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, 1,2 mnkr lägre än riktvärdet, främst till följd av vakanser och 
tjänstledigheter. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
_________ 
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§ 120/2022    

Information Öppen ung 
Dagens sammanträde 
Enhetschef Tommy Söderhagen besöker kultur- och fritidsnämnden och informerar 
om den öppna ungdomsverksamheten och svarar på frågor.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

_________ 
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§ 121/2022   Dnr: KFN 2022-38 

Nyttjanderättsavtal - Viskavallen 
kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nyttjanderättsavtal – Viskavallen mellan Kinna IF och kultur- och fritidsnämnden 
för perioden den 1 januari 2023 – 31 december 2023 godkänns med följande 
ändring att hyran ändras från 120 000 kronor per år till 124 000 kronor per år. 

Kultur- och fritidsnämnden ska ingå som berörd part i utvärderingen av avtalet.  

Ärendet 
Kinna IF inkom 2021-04-26 med en begäran om övergång till årshyra för 
Viskavallen med gräsfotbollsplaner och tillhörande omklädningsrum. Syftet med 
avtalet är att minska den administrativa arbetsbördan för föreningen, men även för 
kommunen. 

Avtalet reglerar vilken hyra föreningen ska erlägga, samt vilka villkor som ska gälla 
vid nyttjande av anläggningen. Ärendet kräver ett politiskt beslut då begäran är ett 
avsteg från nuvarande taxor och avgifter för kommunala fritids- och 
kulturanläggningar. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente § 4 delegerar kommunfullmäktige rätten 
att ”hyra ut eller annars upplåta kommunal fritids- och kulturanläggningar för en tid 
av högst fem år” till kultur- och fritidsnämnden.  

Avtalet har tagits fram i dialog med Kinna IF, föreningsadministratörer och med 
kommunjurist. Barn- och utbildningsförvaltningen har även fått tycka till om 
ärendet. Slutligen har avtalet granskats av kommunjurist.  

Då årsavtalet mellan Marks kommun och Kinna IF är det första i kommunen i sitt 
slag blir detta ett pilotprojekt på prov under ett år med start 2023-01-01. Avtalet 
kan komma att förlängas om båda parter finner det aktuellt.  

Ärendets behandling 
Nyttjanderättsavtal – Viskavallen  

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 20 juni 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 64, och då föreslagit 
följande förslag till beslut: 

Nyttjanderättsavtal – Viskavallen mellan Kinna IF och kultur- och fritidsnämnden 
för perioden den 1 januari 2023 – 31 december 2023 godkänns med följande 
ändring att hyran ändras från 120 000 kronor per år till 124 000 kronor per år. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Andersson (KD), Ylva Höglund (M) och Laila Neck (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Magnus Lilliecrona (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska ingå som berörd 
part i utvärderingen av avtalet.  

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1: 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottet förslag till beslut och finner att så sker. 

Beslutsomgång 2: 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Magnus 
Lilliecronas (M) yrkande och finner att det bifalls. 

Beslut skickas till 
Kinna IF 
Fritidschef  
Lokalbokning  

_________ 
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§ 122/2022   Dnr: KFN 2022-93 

Initiativärende att revidera riktlinjer för föreningsbidrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Riktlinjer för föreningsbidrag enligt KFN § 93/2020 gäller till dess att nytt beslut 
fattas. En översyn av det totala stödet till föreningslivet samt tillhörande riktlinjer 
för föreningsbidrag ska genomföras, så att förändringar ska kunna gälla från år 
2024. Syftet är att subventioner ska överensstämma med nämndens politiska 
inriktning och mål. 

Fördelning av ramökning om 500 tkr till studieförbund och föreningsliv enligt KF § 
190/2021 hänskjuts till ordinarie beslut om nämndplan 2023. Ett eventuellt tillfälligt 
föreningsstöd för ökade energikostnader ska utredas för beslut i samband med 
nämndplan 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden avser att revidering av riktlinjer för föreningsbidrag ska 
genomföras på nämndens sammanträde i februari. Förvaltningen får i uppdrag att 
se till att en heldag ska genomföras. 

Reservation 
Belinda Sjöberg (C) och Eva Åberg Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Ärendet 
På kultur- och fritidsnämnden 2022-10-13, anmälde Belinda Sjöberg (C) ett 
initiativärende att till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november 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.   

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 106, 2022-10-13 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 67, och då lämnat 
ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Belinda Sjöberg (C) föreslår följande förslag till beslut från Centerpartiet: 
1) Med kultur- och fritidsnämndens beslut § 20/2021 om utvecklingsbidraget yrkar 
vi att från 2023 och framåt ska detta bidrag finnas i riktlinjer för föreningsbidrag. 



Sida 12(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

2) I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut § 139/2021 ska ramökningen 
från kommunfullmäktige §190/2021 upp till beslut om fördelning av medlen 2023 
och framåt.  

Vi yrkar om en ökning på 181 500kr till 4.4 skötselbidrag enligt riktlinjer för 
föreningsbidrag.  

Fördelat med 16 500kr per fotbollsförening i egen regi, för max 1 fotbollsplan.  

Avsikten är att utjämna kommunens fördelning av medel i enlighet med 
utvärderingsringen 2017. Inriktningen motsvarar kommunens satsning på Bästa 
barnkommun och kultur- och fritidsnämndens nämndplan.  

Resterande medel på 318 500kr stannar i budgeten 2023 till mandatperiodens 
början då utredningar om föreningsbidrag ska genomlysas. 

3) Enligt kultur- och fritidsnämnden § 93/2020 om översyn av riktlinjer till 
föreningsbidrag, som har förbisetts 2021.  

Yrkar vi om årlig behovsprövning av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
Finner kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att det finns behov till revidering 
av bidragsreglerna ska ärendet utredas av förvaltningen och upp till nämnd för 
beslut samma år. 

Undantag ges till genomlysningen av föreningsbidrag som ska ske i början av 
mandatperioden. 

Birgitta Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut:  
Riktlinjer för föreningsbidrag enligt KFN § 93/2020 gäller till dess att nytt beslut 
fattas. En översyn av det totala stödet till föreningslivet samt tillhörande riktlinjer 
för föreningsbidrag ska genomföras, så att förändringar ska kunna gälla från år 
2024. Syftet är att subventioner ska överensstämma med nämndens politiska 
inriktning och mål. 

Fördelning av ramökning om 500 tkr till studieförbund och föreningsliv enligt KF § 
190/2021 hänskjuts till ordinarie beslut om nämndplan 2023. Ett eventuellt tillfälligt 
föreningsstöd för ökade energikostnader ska utredas för beslut i samband med 
nämndplan 2023. 

Magnus Lilliecrona (M) yrkar på följande tillägg på Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut:  
Kultur- och fritidsnämnden avser att revidering av riktlinjer för föreningsbidrag ska 
genomföras på nämndens sammanträde i februari. Förvaltningen får i uppdrag att 
se till att en heldag ska genomföras.  

Karin Jageby (V), Uno Johansson (L), och Ylva Höglund (M) yrkar bifall till Birgitta 
Anderssons (S) förslag.  
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Sara Lindwall (SD) och Ylva Höglund (M) yrkar bifall till Magnus Lilliecronas (M) 
tilläggsyrkande.    

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1:  
Ordföranden ställer Belinda Sjöbergs (C) förslag till beslut mot Birgitta Anderssons 
(S) förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 
Birgitta Anderssons (S) förslag till beslut.  

Belinda Sjöberg (C) och Eva Åberg Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Beslutsomgång 2:  
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Magnus 
Lilliecronas (M) tilläggsyrkande och finner att bifalls.  

Beslut skickas till 
Belinda Sjöberg (C) 

_________  
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§ 123/2022   Dnr: KFN 2022-61 

Sammanträdesplan för 2023 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Sammanträdestider för 2023 godkänns enligt följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur och fritidsnämnden 
 19 januari 
9 februari 23 februari 
9 mars 23 mars 
Onsdag 5 april Onsdag 19 april 
27 april 11 maj 
25 maj 8 juni 
31 augusti  14 september 
5 oktober  19 oktober  
9 november 16 november 
30 november Onsdag 13 december  

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
2023. 

Förslaget utgår så långt som möjligt från de datum då ekonomiska rapporter och 
uppföljningar skall lämnas in, samt sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Både kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott 
sammanträder på torsdagar kl. 13.15 om inget annat anges.    

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 11 oktober 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 65, och då föreslagit 
följande förslag till beslut:  
Sammanträdestider för 2023 godkänns enligt följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur och fritidsnämnden 
 19 januari 
9 februari 23 februari 
9 mars 23 mars 
Onsdag 5 april Onsdag 19 april 
27 april 11 maj 
25 maj 8 juni 
31 augusti  14 september 
5 oktober  19 oktober  
9 november 16 november 
30 november onsdag 13 december  
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Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S), Magnus Lilliecrona (M) och Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

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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§ 124/2022    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om arbetsmiljö, förvaltningens 
planering och budgetprocessen.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 

  



Sida 17(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125/2022   Dnr: KFN 2022-14 

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

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

________ 
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§ 126/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationsförteckning 2022-10-06 till 2022-11-03 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Personalärenden Närmast 

överordnad chef 
2022-11-03 KFN 2022-52 

 

________ 
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§ 127/2022 

Redovisning av meddelanden 
   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2022-1 Drogvanor bland ungdomar: CAN- 
undersökningen 2022 

 

________ 
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§ 128/2022    

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

________ 
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