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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2022-04-28 

Tid:   kl. 13:15 – 14:05 

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  
(M)  Anders Lilliestam 
(KD) Martin Andersson  
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare  
 Rasmus Torngard Förvaltningschef  
 Andreas Lybacken Enhetschef §§ 31-32 
 Maria Skarnehall Lövgren  Utvecklingsledare  §§ 31-32 
    
 Övriga    
 Leonard Vildblomma Praktikant   

Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-05-03, 13:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 31-35 

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 
2022-04-28, §§ 31-35 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-05-03 Datum för anslags 

nedtagande 2022-05-25 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson  
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 31 

Utredning konstgräs i Marks kommun § 32 

Aprilrapport 2022 § 33 

Nytt finansieringsförslag Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) mellan Vävcenter Sjuhärad och Marks kommun 

§ 34 

Förvaltningschefen informerar § 35 
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§ 31/2022 

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

________ 

  



Sida 5(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2022-04-28   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32/2022   Dnr: KFN 2021-16 826 

Utredning konstgräs i Marks kommun 
Dagens sammanträde 
Enhetschef Andreas Lybacken och utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren 
informerar om arbetet med konstgräsutredningen som ska behandlas på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 12 maj.  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
________ 
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§ 33/2022   Dnr: KFN 2022-39 042 

Aprilrapport 2022 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om arbetet med aprilrapporten och 
belyser rapportens olika delar.   

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
________ 
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§ 34/2022   Dnr: KFN 2020-15 106 

Nytt finansieringsförslag Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
mellan Vävcenter Sjuhärad och Marks kommun 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut.  

Ärendet 
Den 24 januari 2018 tog kommunstyrelsen beslut, i KS § 9/2018, om att införa 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Marks kommun.  

Ett idéburet offentligt partnerskap innebär att en offentlig aktör samverkar med en 
idéburen organisation, om en specifik verksamhet, i vilken den offentliga 
aktören/kommunen har intressen. 

Under 2020 inkom en förfrågan från Internationellt Vävcenter - Sjuhärad om att 
ingå ett IOP-avtal med Marks kommun.  

Den 11 februari 2021 tog kultur- och fritidsnämnden beslut, i § 4/2021, om att 
uppdra förvaltningen att i dialog med Internationellt Vävcenter- Sjuhärad arbeta 
fram förslag till avtal om idéburet offentligt partnerskap.  

På kultur- och fritidsnämnden den 9 december 2021, i § 143/2021, 
återremitterades ärendet för att ytterligare utreda finansiering. 

Ärendets behandling 
KFN § 4/2021 

KFN § 143/2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att ingå IOP-avtal med 
Internationellt Vävcenter- Sjuhärad enligt upprättat avtalsförslag.  

För budgetår 2022 finns ingen finansieringslösning.  

Finansieringsfrågan hanteras i budgetprocess inför 2023.  

Slutgiltigt beslut om att eventuellt ingå IOP-avtal fattas efter beslut om 
finansiering. 

Dagens sammanträde 
Rasmus Torngard redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Belinda Sjöberg (C) föreslår att ärendet lämnas utan förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet avser besluta enligt förvaltningens förslag 
eller Belinda Sjöbergs (C) förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Belinda Sjöbergs (C) förslag.   

________ 
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§ 35/2022     

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard öppnar upp för frågor. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
________ 
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