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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2023-01-19 

Tid:   kl. 13:15 – 16:33 

Paus:  Kl. 14:15-14:30, ajournering 15:00-15:10 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40 

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Laila Neck 

 (S) Joanna Etherton 

 (S) Peter Hellberg 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (V) Karin Jageby 

 (SD) Ulf Gustavsson 

 (SD) Mikael Ljunggren  

 (M) Anders Lilliestam tjänstgör för Ylva Höglund (M)  

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (SD) Sara Lindwall 

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Agneta Fleck  
(S) Maud Eriksson §§ 1-11 
(C) Lena Brunnsåker 
(V) Dick Windle  
(SD) Anna-Karin Karlsson  
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson  Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard  Förvaltningschef   
 Andreas Lybacken  Verksamhetschef   
 Johan Lundbladh   Verksamhetschef  
 Kristian Johansson Ekonomichef  § 8 
 Madeleine Nilsson  Enhetschef   § 4 
 Evelina Nekby Utvecklingsledare  §§ 8-13 
 Elina Kroksjö Utvecklingsledare §§ 8-13 
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Utses att justera: Anders Lilliestam (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-01-25, kl 12:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 1-19 

Daniel Pettersson 

Ordförande 

Birgitta Andersson (S) 

Justerande 

Anders Lilliestam (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-19, §§ 1-19 

Datum för anslags 
uppsättande  2023-01-25 Datum för anslags 

nedtagande 2023-02-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 1 

Förändring av ärendelista § 2 

Förvaltningschefen informerar § 3 

Information om invigning av Kaskad § 4 

Information från nämndsekreterare § 5 

Val av arbetsutskott § 6 

Riskbedömning internkontrollplan § 7 

Nämndplan 2023-2024 § 8 

Tillfälligt föreningsstöd för ökade energikostnader § 9 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst i Marks 
kommun 

§ 10 

Sammanträdesplan för 2023 § 11 

Informationsärende om arbetet med den totala översynen 
av föreningsbidragen 

§ 12 

Marks kommun en av Göteborgs Film Festivals 
filmårskommuner under 2023 

§ 13 

Arvode och ersättningar vid introduktionsutbildning för 
förtroendevalda 

§ 14 

Informationsärende konstnärligt uppdrag i samverkan med 
teknik- och serviceförvaltningen 

§ 15 

Kultur- och fritidsnämndens loggbok § 16 

Redovisning av delegationsbeslut § 17 

Redovisning av meddelanden § 18 

Övriga frågor § 19 
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§ 1/2023 

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

__________ 
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§ 2/2023    

Förändring av ärendelista 
Kultur- och fritidsnämnden beslut  
Följande ärenden tillförs ärendelistan:  

- Arvode och ersättningar vid introduktionsutbildning för förtroendevalda 

- Informationsärende konstnärligt uppdrag i samverkan med teknik- och 
serviceförvaltningen 

Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om följande två ärenden kan tillföras ärendelistan:  

- Arvode och ersättningar vid introduktionsutbildning för förtroendevalda 

- Informationsärende konstnärligt uppdrag i samverkan med teknik- och 
serviceförvaltningen 

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1:  
Ordföranden frågar om ärendet: Arvode och ersättningar vid 
introduktionsutbildning för förtroendevalda kan tillföras ärendelistan och finner att 
så sker.  

Beslutsomgång 2:  
Ordföranden frågar om ärendet: Informationsärende konstnärligt uppdrag i 
samverkan med teknik- och serviceförvaltningen kan tillföras ärendelistan och 
finner att så sker.   

__________ 
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§ 3/2023    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard presentar sig själv och informerar om planen 
kring utbildningar under våren, styrning och hur kultur- och fritidsförvaltningen är 
organiserad.  

Kultur och fritidsnämnden tar del av informationen.    

__________ 
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§ 4/2023    

Information om invigning av Kaskad 
Dagens sammanträde 
Enhetschef Madeleine Nilsson informerar om status på renoveringen av Kaskad och 
angående invigning och öppnande.  

Kultur och fritidsnämnden tar del av informationen.    

__________ 
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§ 5/2023    

Information från nämndsekreterare 
Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson informerar om arvode, jäv, kallelser och 
protokoll.   

Kultur och fritidsnämnden tar del av informationen.    

_________ 
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§ 6/2023   Dnr: KFN 2022-108 

Val av arbetsutskott 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Ledamöter:   Ersättare: 
Birgitta Andersson (S)  Joanna Etherton (S)     
Laila Neck (S)  Karin Jageby (V) 
Belinda Sjöberg (C)  Lena Brunnsåker (C)  
Ylva Höglund (M)  Magnus Lilliecrona (M) 
Sara Lindwall (SD)  Mikael Ljunggren (SD) 

Ordförande:  
Brigitta Andersson (S) 

Vice ordförande:  
Ylva Höglund (M)   

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om ledamöter och ersättare till kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) redovisar majoritetens förslag till ledamöter och ersättare. 

Birgitta Andersson (S)  Joanna Etherton (S)     
Laila Neck (S)  Karin Jageby (V) 
Belinda Sjöberg (C)  Lena Brunnsåker (C) 

Sara Lindwall (SD) redovisar oppositionens förslag till ledamöter och ersättare. 

Ledamöter:   Ersättare: 
Ylva Höglund (M)  Magnus Lilliecrona (M) 
Sara Lindwall (SD)  Mikael Ljunggren (SD) 

Birgitta Andersson (S) föreslår Birgitta Andersson (S) till ordförande och Ylva 
Höglund (M) till vice ordförande. Sara Lindwall (SD) instämmer i förslaget.  

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden ställer frågan om Birgitta Anderssons (S) och Sara Lindwalls (SD) 
förslag till ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
antas och finner att så sker.  

Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om Birgitta Anderssons (S) förslag till ordförande och vice 
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ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan antas och finner att så 
sker.  

_________ 
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§ 7/2023   Dnr: KFN 2022-114 

Riskbedömning internkontrollplan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Riskbedömning inför beslut om internkontrollplan fastställs. 

Ärendet 
En del av nämndens nämndplansarbete utgörs av internkontrollplanen. Nämnden 
har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska löpande 
följa upp att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska utifrån riskanalys 
identifiera väsentliga risker. Riskanalysen ska innehålla såväl ekonomiska risker 
som verksamhetsrisker. År 2022 var anvisningen att riskanalysen bör beslutas av 
nämnd, men från och med nämndplan 2023 ska den beslutas av nämnd. 

I årets förslag till internkontrollplan har förvaltningen har gjort förslag på riskanalys 
med 2022 års riskanalys som grund, även övriga nämnders internkontrollplaner har 
beaktats. Förslaget har utmynnat i nio risker fördelat på fem huvudprocesser. 

Ärendets behandling 
Riskbedömning  

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-27 

Förvaltningens förslag till beslut  
Riskbedömning inför beslut om internkontrollplan fastställs. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om riskbedömning inför beslut om interkontrollplan kan 
fastställas och finner att så sker.  

_________ 
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§ 8/2023   Dnr: KFN 2022-100 

Nämndplan 2023-2024 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Nämndplan 2023-2024 för kultur- och fritidsnämnden antas. 

Nämndplan 2023-2024 för kultur- och fritidsnämnden ska behandlas igen på nästa 
sammanträde för eventuell revidering.   

Ärendet 
Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kommun har 
kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för varje 
verksamhetsår upprätta nämndplaner. Utifrån fullmäktiges budget fastställer 
nämnden i nämndplanen sina inriktningar och prioriteringar för sin verksamhet. 

Inför förra nämndplanen 2022-2023 genomfördes en större genomarbetning av 
kultur- och fritidsnämndens nämndplan. Årets förslag till nämndplan har därmed 
inte genomgått en större förändring sedan förra året, istället har arbetet med årets 
nämndplan utgått från att utveckla indikatorer utifrån tidigare utfall och 
genomförande av Lupp och Ung livsstil, samt vissa revideringar utifrån övertagande 
av folkhälsa. 

Marks kommuns ekonomiska styrmodell medför ett årligt återkommande så kallat 
effektiviseringskrav, då kostnadsökningen för befintlig verksamhet endast delvis 
täcks av central uppräkning av nämndernas budgetramar. 

Det finns en betydande ekonomisk osäkerhet i planeringen inför budgetår 2023 och 
2024, till följd av omvärldsläge samt återöppnande av badhus. För bästa hantering 
av effektiviseringskrav behöver såväl arbetstagare som arbetstagarorganisationer 
vara delaktiga i processen. Denna process hanteras rimligtvis Q1-Q2 2023 med 
sikte på 2024. 

Ärendets behandling 
Nämndplan 2023-2024 för kultur- och fritidsnämnden 

Visions synpunkter på nämndplan med instämmande från Kommunal  

Synpunkter Lärarförbundet och SACO 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-23 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nämndplan 2023-2024 för kultur- och fritidsnämnden antas.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden och ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  
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Mötet ajourneras mellan 15:00-15:10.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkar att Nämndplan 2023-2024 för kultur- och 
fritidsnämnden ska behandlas igen på nästa sammanträde för eventuell revidering.   

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1:  
Ordföranden frågar om Nämndplan 2023-2024 för kultur- och fritidsnämnden kan 
antas och finner att så sker. 

Beslutsomgång 2:  
Ordföranden frågar om Magnus Lilliecronas (M) yrkande bifalls eller avslås och 
finner att det bifalls.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

_________ 
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§ 9/2023   Dnr: KFN 2022-97 

Tillfälligt föreningsstöd för ökade energikostnader 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
För att hjälpa föreningar som äger och/eller driftar egen anläggning införs ett 
tillfälligt föreningsstöd för ökade energikostnader för perioden 1 oktober 2022–28 
februari 2023. Föreningen kan enbart få bidrag för ökade elkostnader som skett på 
grund av kraftigt ökade elpriser och inte på grund av ökad elförbrukning. 
Föreningen måste kunna visa hur kostnadsökningarna påverkat och påverkar 
verksamheten. Föreningen måste också kunna visa vad de gjort för 
energibesparande och energieffektiviserande åtgärder. Föreningen måste vara 
bidragsberättigad i Marks kommun och inneha ett rörligt avtal, alternativt ett fast 
avtal som ingåtts efter elprisaccelereringen med start 1 september 2021. Stödet 
kan sökas månadsvis eller för hela perioden och sista ansökningsdag är den 15 
mars 2023.  

I ansökan behöver följande redovisas: 

1. Det totala antal kilowattimmar samt den totala kostnaden för perioden 
föreningen söker för samt motsvarande period år 2020 och 2021. 

2. Faktura/avtal där nuvarande elpris framgår. 

3. Redogörelse för hur kostnadsökningarna har påverkat verksamheten och 
föreningens situation. 

4. Att föreningen haft en dialog med energirådgivare samt en plan över vad 
förening har gjort och ska göra för energibesparande och 
energieffektiviserande åtgärder på kort och lång sikt.  

En förening kan enbart bedömas för bidrag om den är bidragsberättigad i Marks 
kommun, samt om föreningen äger och/eller driftar egen anläggning med ett rörligt 
elavtal och om ovan punkter är redovisade.  

Finansiering sker med 450 tkr av KF:s ramökning i budget 2022–2023.  

Skulle ett statligt stöd utgå till föreningar år 2023 (för samma period okt-2022-
mars 2023) ska detta stöd avräknas det kommunalt beviljade stödet och betalas 
tillbaka. Om det statliga stödet betalas ut 2023 behöver föreningen rapportera 
beloppet till kommunen.  

Ärendet 
Elpriserna har under den senaste tiden stigit rekordmycket i hela Sverige. 2022 
utförde Riksidrottsförbundet (RF) en enkätundersökning riktad till idrottsföreningar 
som äger och/eller driftar egen anläggning. Resultat av undersökningen visar att 
nästan nio av tio föreningar är oroliga för föreningens ekonomi på grund av 
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elpriserna och fler än sex av tio föreningar redan har påverkats negativt. Många av 
föreningarna oroar sig över att behöva höja tränings- och medlemsavgifterna. En 
av RF:s rekommendationer är att kommunerna ser över sitt driftsbidrag för att 
stödja föreningar med skenande elpriser. Det är svårt att förutspå framtiden men 
elpriserna ser inte ut att minska förrän till våren. Detta försätter föreningar i Marks 
kommun i en prekär situation, vilket både föreningar i Mark och RF har vittnat om. 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att ett tillfälligt bidrag bör utgå till 
föreningar som äger och/eller driftar egen anläggning och som har kraftigt ökade 
elpriskostnader. Bidraget bör finansieras med 450 tkr av KF:s ramökning i budget 
2022–2023. RF:s undersökning visar också att enbart två av tio föreningar har haft 
kontakt med kommunen och råder föreningarna att ta kontakt med kommunens 
energirådgivare. Elpriserna kan fortsätta stiga (särskilt i kristider) och det största 
stödet kommunen kan ge föreningarna är rådgivning i hur de kan spara och 
effektivisera sin energi på kort och lång sikt.    

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-16 

Förvaltningens förslag till beslut 
För att hjälpa föreningar som äger och/eller driftar egen anläggning införs ett 
tillfälligt föreningsstöd för ökade energikostnader för perioden 1 oktober 2022–28 
februari 2023. Föreningen kan enbart få bidrag för ökade elkostnader som skett på 
grund av kraftigt ökade elpriser och inte på grund av ökad elförbrukning. 
Föreningen måste kunna visa hur kostnadsökningarna påverkat och påverkar 
verksamheten. Föreningen måste också kunna visa vad de gjort för 
energibesparande och energieffektiviserande åtgärder. Föreningen måste vara 
bidragsberättigad i Marks kommun och inneha ett rörligt avtal, alternativt ett fast 
avtal som ingåtts efter elprisaccelereringen med start 1 september 2021. Stödet 
kan sökas månadsvis eller för hela perioden och sista ansökningsdag är den 15 
mars 2023.  

I ansökan behöver följande redovisas: 

1. Det totala antal kilowattimmar samt den totala kostnaden för perioden 
föreningen söker för samt motsvarande period år 2020 och 2021. 

2. Faktura/avtal där nuvarande elpris framgår. 

3. Redogörelse för hur kostnadsökningarna har påverkat verksamheten och 
föreningens situation. 

4. Att föreningen haft en dialog med energirådgivare samt en plan över vad 
förening har gjort och ska göra för energibesparande och 
energieffektiviserande åtgärder på kort och lång sikt.  
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En förening kan enbart bedömas för bidrag om den är bidragsberättigad i Marks 
kommun, samt om föreningen äger och/eller driftar egen anläggning med ett rörligt 
elavtal och om ovan punkter är redovisade. 

Finansiering sker med 450 tkr av KF:s ramökning i budget 2022–2023. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Elina Kroksjö redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Anders Lilliestam (M) föreslår följande tillägg till förvaltningens förslag: 

Skulle ett statligt stöd utgå till föreningar år 2023 (för samma period okt-2022-
mars 2023) ska detta stöd avräknas det kommunalt beviljade stödet och betalas 
tillbaka. Om det statliga stödet betalas ut 2023 behöver föreningen rapportera 
beloppet till kommunen.  

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

Beslutsomgång 1:  
Ordföranden frågar om Anders Lilliestams (M) tilläggsyrkande bifalls eller avslås och 
finner att det bifalls.   

_________ 
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§ 10/2023   Dnr: KFN 2022-99 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst i Marks 
kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran över fördjupad översiktsplan för Mark 
Nordväst. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-05 § 248/2022 att Fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst godkändes för utställning med vissa 
ändringar i det upprättade förslaget. Det är möjligt att lämna synpunkter till och 
med 1 februari.  

Det ligger i kultur- och fritidsnämndens intresse att belysa vikten av 
rekreationsområden och möjlighet till en aktiv fritid. I utställningshandlingarna 
betonas vikten av att utveckla grönområden och grönstråk, förstärka det rörliga 
friluftslivet samt utveckla idrottsytor. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-13 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran över fördjupad översiktsplan för Mark 
Nordväst. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

_________ 
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§ 123/2022   Dnr: KFN 2022-61 

Sammanträdesplan för 2023 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Sammanträdestider för 2023 fastställs 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  
2 november 16 november 
30 november Onsdag 13 december  

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 132/2022 2022-11-10 om 
sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för 2023. Den nya kultur- och fritidsnämnden har nu att tycka till om 
sammanträdestiderna.   

Ärendets behandling 
KFN § 132/2022 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 
sammanträde den 9 november flyttas till den 2 november.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan fastställa 
sammanträdestider för 2023 med Birgitta Anderssons (S) ändringsförslag och finner 
att så sker.  

_________ 
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§ 12/2023     

Informationsärende om arbetet med den totala översynen av 
föreningsbidragen 
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledarna Evelina Nekby och Elina Kroksjö redogör för arbetet och 
planeringen av den totala översynen av föreningsbidragen.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

_________ 
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§ 13/2023    

Marks kommun en av Göteborgs Film Festivals 
filmårskommuner under 2023 
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby informerar kultur- och fritidsnämnden att Marks 
kommun en av Göteborgs Film Festivals filmårskommuner under 2023. Det innebär 
bland annat ett Fördjupat samarbete med Göteborg Film Festival och filmaktörerna 
Bio Folkan Skene, Marks Filmstudio och Fotskäls Bio. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

_________ 
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§ 14/2023   Dnr: KFN 2023-16 

Arvode och ersättningar vid introduktionsutbildning för 
förtroendevalda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Arvode och ersättningar utgår till de ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden som deltar i introduktionsutbildningen för förtroendevalda. 

Ärendet 
Ett utbildningsprogram för ny- och omvalda förtroendevalda har tagits fram och 
respektive nämnd har att besluta om huruvida arvoden och ersättningar ska utgå. 

Ledamöternas förslag till beslut   
Birgitta Andersson (S) föreslår att arvode och ersättningar utgår till de ledamöter 
och ersättare i kultur- och fritidsnämnden som deltar i introduktionsutbildningen för 
förtroendevalda. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Birgitta Anderssons (S) förslag om att arvode och 
ersättningar utgår till de ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden som 
deltar i introduktionsutbildningen för förtroendevalda och finner att så sker.  

_________ 
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§ 15/2023    

Informationsärende konstnärligt uppdrag i samverkan med 
teknik- och serviceförvaltningen 
Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Johan Lundbladh informerar kultur- och fritidsnämnden om att 
kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltingen har ett 
gemensamt projekt angående en muralmålning av gångtunneln vid Kinna 
resecentrum.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

_________ 
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§ 16/2023   Dnr: KFN 2023-17 

Kultur- och fritidsnämndens loggbok 
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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§ 17/2023 

Redovisning av delegationsbeslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Samarbetsavtal – KOKO 
kommunkoreograf Mark  

Verksamhetschef 2022-12-
04 

KFN 2022-26 

Beslut om 
registreringslotteri 
Torestorps 
bygdegårdsförening 

Verksamhetschef 2022-12-
13 

KFN 2022-22 

Samverkansavtal 
Göteborgs filmfestival och 
Marks kommun 

Verksamhetschef 2022-12-
14 

KFN 2022-26 

Förlängning av beviljat 
anläggnings- och 
underhållsbidrag - Skene 
Folkets Hus 2022 

Presidiet 2022-12-
19 

KFN 2022-94 

Förlängning av beviljat 
anläggnings- och 
underhållsbidrag - Fotskäls 
bygdegårdsförening 2022 

Presidiet 2022-12-
19 

KFN 2022-94 

Personuppgiftsbiträdesavtal 
– bibliotekssystem 

Verksamhetschef 2023-01-
10 

KFN 2023-11 

Kulturbidrag - Marks 
konstgrafiska verkstad 

Verksamhetschef  2023-01-
10 

KFN 2023-4 

Kulturbidrag Marks 
Konstgille 

Verksamhetschef 2023-01-
10 

KFN 2022-104 

Kulturbidrag Sätila 
bygdegårdsförening 

Verksamhetschef 2023-01-
10 

KFN 2022-107 

Personalärenden Närmast överordnad 
chef 

2023-01-
11 

KFN 2023-14 

 

________ 
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§ 18/2023 

Redovisning av meddelanden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2022-108 KF §172/2022 inkallelseordning 

2. KFN 2022-108 KF § 2018/2022 Ny inkallelseordning MP 

3. KFN 2022-3 KF 214/2022 Utdebitering 2023 

4. KFN 2022-101 KS § 224/2022 Planeringsförutsättningar för 
budget 2024-2027 

5. KFN 2020-58 KS §235/2022 Skolprojekt i Skene – vägval och 
projektering av idrottshall  

6. KFN 2022-3 KS § 237/2022 Insatsområden 2023-2024 Bästa 
barnkommun  

7. KFN 2022-3 KS § 238/2022 Resultat från LUPP 2021 Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken 

8. KFN 2022-3 KS § 239/2022 Uppföljning av det läsfrämjande 
projektet Bokstart 

9. KFN 2022-110 KS § 240/2022 Verksamhetsplan för gemensamt 
folkhälsoarbete 2023 

10.  KFN 2022-41 KF § 242/2022 Taxor och avgifter 2023 

11. KFN 2022-41 KF § 243/2022 Budget 2023-2026 för Marks 
kommun 

12. KFN 2022-82 KF § 234/2022 Översyn av reglemente för 
kommunala funktionshinderrådet 

13. KFN 2022-81 KF § 235/22 Översyn av reglemente för 
kommunala pensionärsrådet 

14. KFN 2022-3 KF § 213/2022 Revidering av reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen avseende ansvar för folkhälsa 

 

________  
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§ 19/2023    

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

 ________ 
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