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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2021-09-30 

Tid:   kl. 13:15 – 16:04 

  Ajournerat 14:50-15:00 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (S) Andreas Augustsson 

 (C) Eva Åberg Andersson 

 (M) Anders Lillestam 

 KD Martin Andersson 
 

 Tjänstepersoner 
 Rasmus Torngard Förvaltningschef § 57-62 
 Torbjörn Stockenborn Enhetschef § 58-59 
 Carola Melo  Utvecklingsledare § 57-59 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare  § 57-62 

Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-10-07, kl. 13:00   

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 57-62 

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 fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30, § 57-62 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-10-08 Datum för anslags 

nedtagande 2021-10-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 57/21 

Översyn av kultur- och fritidsnämndens reglemente § 58/21 

Återrapportering av utredning om inriktning för 
scenkonstverksamhet 

§ 59/21 

Uppdrag om översyn av prioriteringsregler vid bokning av 
kommunala anläggningar och lokaler  

§ 60/21 

Kostnadskalkyl för iläggningsramp Mos strand samt 
lägerplatsen vid Dräggsjön 

§ 61/21 

Förvaltningschefen informerar § 62/21 
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§ 57/2021 

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

________ 
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§ 58/2021   Dnr: KFN 2021-33 003 

Översyn av kultur- och fritidsnämndens reglemente 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

Ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för styrdokument bör varje styrdokument revideras 
eller tas upp för granskning vart fjärde år. Reglementet för kultur- och 
fritidsnämnden har varit föremål för flera revideringar, men någon samlad översyn 
över samtliga nämnders reglementen har inte skett sedan 2012. 

Vid översynen av nämndernas reglementen har berörd förvaltningen getts 
möjlighet att ge synpunkter på nuvarande reglemente. Kultur- och 
fritidsförvaltningen inkom med synpunkter till kommunledningskontoret den 11 
juni, som sedan har sammanställt ett förslag till reglemente som behandlades på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 augusti 2021. Kultur- och fritidsnämnden 
bereds tillfälle att yttra sig över förslaget till reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-29 

Yttrande över remiss gällande översyn av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Yttrande över remiss gällande översyn av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
godkänns. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson och förvaltningschef Rasmus Torngard redogör 
för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan 
förslag till beslut och finner att så sker. 

______ 
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§ 59/2021   Dnr: KFN 2021-17 861 

Återrapportering av utredning om inriktning för 
scenkonstverksamhet 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Utredning om inriktning för Marks kommuns scenkonstverksamhet godkänns. 

Förvaltningen får i uppdrag att beakta rapportens inriktningsförslag med beaktande 
av att vidga fokus där behov identifieras vid framtagande av nämndplan för 2022. 

Förvaltningen får i uppdrag att ge exempel på verksamhet och organisation för 
utökad scenkonstverksamhet samt redovisa därtill kopplade kostnader senast vid 
framtagande av nämndplan 2022. 

Ärendet 
I skrivande stund står en scen färdig i Lyckeskolan, vilken ökar möjligheterna för 
allmänheten att ta del av professionell scenkonst och musik. För att på bästa sätt ta 
hand om de nya möjligheterna med anledning av en ny scen, behövs en politisk 
viljeinriktning för arrangerande verksamhet inom scenkonst och musik. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade i april 2021 (§ 46/2021) att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda och ge förslag på lämplig inriktning för arrangerande verksamhet inom 
scenkonst och musik. 

Utredningen visar att det i dagsläget finns ett begränsat utbud av professionell 
scenkonst i Marks kommun, särskilt för ungdomar på fritiden och vuxna i arbetsför 
ålder. Den primära målgruppen för kultur- och scenkonstarrangemang är Marks 
kommuninvånare. 

Den totala årliga nettokostnaden för scenkonsten per invånare är cirka 23 kr. Den 
totala uppskattningen av antal årsarbetare som arbetar med scenkonst inom kultur- 
och fritidsförvaltningen är 1,23 årsarbetare (vilket till stor del utgörs av 
arbetstimmar inom kulturskolans ordinarie verksamhet). 

Arrangörer inom scenkonst i Marks kommun utgörs av kommunen och ideella 
föreningar. I Marks kommun arrangeras musik, teater och nycirkus som en del av 
scenkonstutbudet. Dans- och teaterföreställningar av professionell ensemble för 
vuxna saknas i utbudet. 

Scenkonst i benämningen musik, teater och nycirkus utgör idag en mindre del av 
det ”publika kulturutbud” som finns att ta del av i Marks kommun under invånarnas 
fritid. Förslag till inriktning för kommunens scenkonstverksamhet är att 1) vidga 
och öka deltagandet med särskilt fokus på åldersgruppen 16–40 år, 2) fortsatt 
främja konstnärlig kvalitet och 3) ta ett större övergripande ansvar för helheten. 
Vad som krävs för att detta ska lyckas och scenkonstverksamheten utvecklas är att 
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1) en intern organisation skapas för scenkonstens område, 2) utökade ekonomiska 
medel och 3) digitaliseringen ökar. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021 09-09 

Utredning om inriktning för Marks kommuns scenkonstverksamhet  

Förvaltningens förslag till beslut 
Utredning om inriktning för Marks kommuns scenkonstverksamhet godkänns. 

Förvaltningen får i uppdrag att beakta rapportens inriktningsförslag vid 
framtagande av nämndplan för 2022. 

Förvaltningen får i uppdrag att ge exempel på verksamhet och organisation för 
utökad scenkonstverksamhet samt redovisa därtill kopplade kostnader. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet.  

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14:50 – 15:00. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag till beslut: 

Förvaltningen får i uppdrag att ge exempel på verksamhet och organisation för 
utökad scenkonstverksamhet samt redovisa därtill kopplade kostnader senast vid 
framtagande av nämndplan 2022. 

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag till beslut: 
 
Förvaltningen får i uppdrag att beakta rapportens inriktningsförslag med beaktande 
av att vidga fokus där behov identifieras vid framtagande av nämndplan för 2022.  

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1  
Ordföranden föreslår att utredning om inriktning för Marks kommuns 
scenkonstverksamhet godkänns och finner att förslaget antas. 

Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Magnus Lilliecronas (M) 
tilläggsyrkande och finner att förslaget antas.  

Beslutsomgång 3  
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Belinda Sjöbergs (C) 
tilläggsyrkande och finner att förslaget antas. 

______ 
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§ 60/2021   Dnr: KFN 2021-76 809 

Uppdrag om översyn av prioriteringsregler vid bokning av 
kommunala anläggningar och lokaler 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ärendet återremitteras på grund av bristande underlag i form av avsaknad av 
skrivelser av andra föreningar, samt prioriteringsregler. 

Ärendet 
Inför varje verksamhetssäsong, hösttermin och vårtermin, erbjuds idrottsföreningar 
i Marks kommun att ansöka om träningstider i kommunens idrottshallar och 
gymnastiksalar. Ansökningarna görs digitalt och den administrativa personalen på 
kultur- och fritidsförvaltningen handlägger sedan föreningarnas önskemål enligt 
gällande prioriteringsregler.   

Nytt inför verksamhetsåret 21/22 var att föreningarna kunde söka till hallarna i den 
nya Lyckeskolan i Kinna. Många föreningar var intresserade av tränings- och 
matchtider i dessa hallar. Med anledning av det stora intresset av att få tillgång till 
tider i Lyckehallarna, blev konkurrensen mellan några föreningar märkbar. Detta 
har föranlett att några föreningar ifrågasatt fördelningsprocessen och tillämpningen 
av fördelningsprinciperna. En skrivelse har inkommit till kultur- och fritidsnämnden 
med en önskan av en revidering av fördelningsprinciperna tillsammans med 
föreningsrepresentanter.   

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-21 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över 
prioriteringsregler vid bokning av kommunala anläggningar och lokaler med 
hörande av samtliga registrerade och därmed bidragsberättigade idrottsföreningar i 
Marks kommun. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkar att ärendet återremitteras på grund av bristande 
underlag i form av avsaknad av skrivelser av andra föreningar, samt 
prioriteringsregler. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Magnus Lilliecronas (M) 
yrkande och finner att förslaget antas. 
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§ 61/2021   Dnr: KFN 2021-71 822 

Kostnadskalkyl för iläggningsramp Mos strand samt  
lägerplatsen vid Dräggsjön 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förvaltningens uppdrag om kostnadskalkyl gällande förbättring av 
iläggningsrampen vid Mos strand anses avslutat. 
 
Behovsinventering och kostnadskalkyl för åtgärder vid lägerplatsen vid Dräggsjön, 
motsvarande 70 tkr (med tillhörande reservation för eventuellt ökade 
materialkostnader), godkänns. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har 2020-11-05 § 112 beslutat att:  

• en kostnadskalkyl för en förbättring av iläggningsrampen vid Mos strand 
behöver startas under 2021. 

• en behovsinventering kopplat till en kostnadskalkyl av stugan vid 
lägerplatsen vid Dräggsjön behöver genomföras under 2021. 

Under våren har det inkommit flera klagomål på iläggningsrampen vid Mos strand, 
på grund av dess konstruktion. Situationen förvärrades under sommaren. Samtidigt 
uppkom en möjlig lösning genom att gata/park visade sig ha ett 
asfalteringsuppdrag i närområdet. Insatsen genomfördes därför i anslutning till 
detta asfalteringsuppdrag, efter beslut av närmsta chef. Beslutet kan anses vara del 
av förvaltningens verkställighet, då det finns budgeterade medel för 
anläggningsunderhåll. Uppdraget till förvaltningen kan därmed anses avslutat. 

Lägerstugans tak vid Dräggsjön har ett akut underhållsbehov och behöver snarast 
möjligt få ny takbeläggning. Det har gjorts en bedömning av stugans tak som visar 
på att takrenoveringen behöver genomföras under hösten 2021. Kostnad för 
material och arbetsinsats via Naturvårdslaget uppgår till ca 70 tkr, med reservation 
för eventuella ökade materialkostnader. Utförande av åtgärderna kan rymmas inom 
budget för anläggningsunderhåll, och beslut om åtgärder kan anses ingå i 
förvaltningens verkställighet. Uppdraget till förvaltningen kan därmed anses 
avslutat. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-23 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningens uppdrag om kostnadskalkyl gällande förbättring av 
iläggningsrampen vid Mos strand anses avslutat. 
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Behovsinventering och kostnadskalkyl för åtgärder vid lägerplatsen vid Dräggsjön, 
motsvarande 70 tkr (med tillhörande reservation för eventuellt ökade 
materialkostnader), godkänns. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Förvaltningens uppdrag om kostnadskalkyl gällande förbättring av 
iläggningsrampen vid Mos strand anses avslutat. 

Behovsinventering och kostnadskalkyl för åtgärder vid lägerplatsen vid Dräggsjön, 
motsvarande 70 tkr (med tillhörande reservation för eventuellt ökade 
materialkostnader), godkänns. 

Förslaget antas. 

______ 
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§ 62/2021    

Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Rasmus Torngard öppnar upp för frågor. 

Ylva Höglund (M) ställer en fråga om personalsituationen och får som svar att det 
kommer ske en återkoppling på nästa nämndsammanträde 

______ 
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