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 Digitalt via Netpublicator  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund 
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Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Andreas Augustsson 
(C) Eva Åberg Andersson 
(M) Anders Lilliestam  
(M) Martin Andersson  
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard  Förvaltningschef  
 Andreas Lybacken  Verksamhetschef §§ 36-40 
 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 36-37 
 Carola Melo Utvecklingsledare  §§ 36-37 

Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-06-08, kl 12:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 36-43 

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 
2022-06-02, §§ 36-43 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-06-08 Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson  
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Innehållsförteckning  
 

Anmälan och prövning av jäv § 36 

Budgetunderlag för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026 § 37 

Ansökan Kvinnojouren 2022 § 38 

Bidragsansökan Bris region väst 2022 § 39 

Analys avseende föreningslivets behov av idrottshallsyta i 
Ubbhult 

§ 40 

Remiss av hållbarhetsprogram § 41 

Förvaltningschefen informerar § 42 

Övriga frågor § 43 
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§ 36/2022 

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

________ 
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§ 37/2022   Dnr: KFN 2022-41 042 

Budgetunderlag för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag 2023–2026 godkänns. 

Nämnden önskar förändra grunduppdragen i enlighet med förslag i 
budgetunderlaget. 

Nämnden äskar om 9 300 tkr för finansiering av driftkostnadsökningar för Nya 
Kaskad samt Nya Lyckeskolan, samt hemställer om omfördelning av budgetmedel 
om 600 tkr för Mingla i Mark och Sommarfredag, från kommunstyrelsen till kultur- 
och fritidsnämnden, för vidare utveckling av verksamheten. 

Nämnden äskar om 400 tkr i ramökning för Kommunalt aktivitetsstöd (AKO) och 
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) bidrag. Detta för att främja alla bidragsberättigade 
föreningar i Marks kommun. Så att vi kan skapa samma förutsättningar som våra 
grannkommuner och komma upp i likvärdig nivå. 

Förslag till taxor och avgifter för 2023 godkänns, för vidare beredning i 
kommunstyrelse. Taxor och avgifter för Kaskad kommer att behandlas separat och 
översänds till kommunstyrelsen efter sommaren.  

Nämnden noterar att effektiviseringsbehov för 2023 kan innebära en reducering av 
personal inom bibliotek och museum. Nämnden noterar även följande identifierade 
utvecklingsmöjligheter: IoP med Vävcenter om 120 tkr, driftbudget för hantering av 
utökat uppdrag med enprocentregeln om 250 tkr, finansieringslots Sjuhärad om 80 
tkr, ytterligare cirkuspedagog om 600 tkr, samt utökad budget för föreningsbidrag 
och scenkonstverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden yrkar medel från kommunstyrelsen för att slippa 
nedskärningar av personal på folkbibliotek och museum samt bidrag till 
studieförbund. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen arbetsutskott upprättade 2022-02-23 (KSAU § 52/2022) 
anvisningar för planeringsrapporter 2022. En av Marks kommuns 
planeringsrapporter är budgetunderlag för 2023-2026.  

Nämndernas och styrelsernas budgetunderlag ska lämnas in till kommunstyrelsen 
under juni månad. Budgetunderlaget innehåller omvärldsbevakning, ekonomi, 
verksamhetens resultat och analys av den egna verksamheten. Rapporten är 
underlag för budgetberedningens arbete under hösten med att ta fram förslag till 
budget för kommunens samlade verksamhet. 
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En översyn av nämndens grunduppdrag har genomförts, med utgångspunkt i 
workshop med nämndledamöter 2022-05-11 samt reglemente. 

Detta år har en enklare nulägesanalys framtagits. Den sätter Marks kommuns 
resurser inom kultur- och fritidsområdet i ett sammanhang, beskriver utmaningarna 
i Marks kommuns ekonomiska styrmodell och anger möjliga handlingsalternativ 
framåt. 

Efter uppräkning av kända kostnader pekar det mot att nämnden har att hantera en 
effektivisering/reducering om 1,3 mnkr inför 2023. Kommunens övergripande mål 
används som inriktning för effektivisering/reducering. 

Behov av utökad budget för driftkostnadsökningar med 300 tkr för Nya Lyckeskolan 
och 9 000 tkr för Nya Kaskad har identifierats. 

Det föreslås att budgetmedel om 600 tkr, som finansierat Mingla i Mark och 
Sommarfredagar, överförs från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.  

Även ett antal utvecklingsmöjligheter har identifierats. Dessa kan dock vara svåra 
att realisera parallellt med befintligt effektiviserings-/reduceringskrav. 

Efter ett par åt med höga investeringsnivåer ser det ut som om investeringsbehovet 
landar inom nämndens budgetutrymme om 3 mnkr (varav 1 mnkr är avsatt för 
konstnärlig gestaltning). 

Taxor och avgifter revideras årligen och ett förslag på förändringar och 
kompletteringar har framtagits för behandling i kultur- och fritidsnämnden, för att 
sedan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt beslut i kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 23 maj 2022 

Budgetunderlag för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026 

Taxor och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar 2023 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag 2023–2026 godkänns. 

Nämnden önskar förändra grunduppdragen i enlighet med förslag i 
budgetunderlaget. 

Nämnden äskar om 9 300 tkr för finansiering av driftkostnadsökningar för Nya 
Kaskad samt Nya Lyckeskolan, samt hemställer om omfördelning av budgetmedel 
om 600 tkr för Mingla i Mark och Sommarfredag, från kommunstyrelsen till kultur- 
och fritidsnämnden, för vidare utveckling av verksamheten. 

Förslag till taxor och avgifter för 2023 godkänns, för vidare beredning i 
kommunstyrelse. 
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Nämnden noterar att effektiviseringsbehov för 2023 kan innebära en reducering av 
personal inom bibliotek och museum. Nämnden noterar även följande identifierade 
utvecklingsmöjligheter: IoP med Vävcenter om 120 tkr, driftbudget för hantering av 
utökat uppdrag med enprocentregeln om 250 tkr, finansieringslots Sjuhärad om 80 
tkr, ytterligare cirkuspedagog om 600 tkr, samt utökad budget för föreningsbidrag 
och scenkonstverksamhet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard och ekonomichef Kristian Johansson redogör för 
ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår följande tilläggsyrkande: 

Kultur- och fritidsnämnden yrkar medel från kommunstyrelsen för att slippa 
nedskärningar av personal på folkbibliotek och museum samt bidrag till 
studieförbund. 

Belinda Sjöberg (C) föreslår följande tilläggsyrkande:  

Nämnden äskar om 400 tkr i ramökning för Kommunalt aktivitetsstöd (AKO) och 
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) bidrag. Detta för att främja alla bidragsberättigade 
föreningar i Marks kommun. Så att vi kan skapa samma förutsättningar som våra 
grannkommuner och komma upp i likvärdig nivå. 

Birgitta Andersson (S) föreslår följande:  

Förslag till taxor och avgifter för 2023 godkänns, för vidare beredning i 
kommunstyrelse. Taxor och avgifter för Kaskad kommer att behandlas separat och 
översänds till kommunstyrelsen efter sommaren.  

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

Beslutsomgång 2:  
Ordföranden frågor om arbetsutskottet bifaller eller avslår Birgitta Anderssons (S) 
tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 

Beslutsomgång 3: 
Ordföranden frågor om arbetsutskottet bifaller eller avslår Belinda Sjöbergs (C) 
tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 

Beslutsomgång 4:  
Ordföranden frågor om arbetsutskottet bifaller eller avslår Birgitta Anderssons (S) 
tilläggsyrkande och finner att det bifalls 
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§ 38/2022   Dnr: KFN 2022-37 805  

Ansökan Kvinnojouren 2022 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från direktionen för 
Sjuhärads kommunalförbund och under 2022 betala ut ett bidrag motsvarande 12 
kr per invånare till Kvinnojouren i Mark, totalt 422 412 kronor.  

Ärendet 
Kvinnojouren bedriver en förebyggande och stödjande verksamhet för kvinnor och 
deras barn som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld. Verksamheten erbjuder bland 
annat skyddat boende, stödsamtal och praktisk hjälp. Det förmodas att mörkertalet 
för våld i nära relationer är högt, därför är kvinnojourernas utåtriktade verksamhet 
i form av information på hemsidor, i skolor och i olika grupper mycket viktigt. 
Kvinnojouren i Mark har i likhet med tidigare år sökt driftsbidrag för sin verksamhet 
i Marks kommun. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 april 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från direktionen för 
Sjuhärads kommunalförbund och under 2022 betala ut ett bidrag motsvarande 12 
kr per invånare till Kvinnojouren i Mark, totalt 422 412 kronor.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från direktionen för 
Sjuhärads kommunalförbund och under 2022 betala ut ett bidrag motsvarande 12 
kr per invånare till Kvinnojouren i Mark, totalt 422 412 kronor.  

Förslaget antas. 

________ 
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§ 39/2022   Dnr: KFN 2022-30 805 

Bidragsansökan Bris region väst 2022 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om ekonomiskt stöd om 80 tkr till Bris 
region väst.  

Ärendet 
Bris region väst inkom med en ansökan om 80 tkr i bidrag för år 2022 till 
kommunstyrelsen den 16 mars som vidarebefordrades för handläggning och beslut 
till kultur- och fritidsnämnden.  

Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barnets 
rättigheter och förbättra barns och ungas livssituation. Bris yttersta intressenter är 
barn och unga under 18 år. Utgångspunkten är att Bris ska vara tillgängligt för 
varje barn som uttrycker ett behov av hjälp och stöd.  

Enligt kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag utgår bidrag enbart 
till föreningar som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Marks kommun. 
Bris region väst har ej sitt säte i Marks kommun, däremot stöttar de barn och unga 
i Marks kommun.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om ekonomiskt stöd om 80 tkr till Bris 
region väst.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om ekonomiskt stöd om 80 tkr till Bris 
region väst.  

Förslaget antas. 

________ 
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§ 40/2022   Dnr: KFN 2021-65 821 

Analys avseende föreningslivets behov av idrottshallsyta i 
Ubbhult 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden förordar att det byggs en fullstor idrottshall i Ubbhult 
baserat på föreningslivets framtida behov samt de utvecklingsmöjligheter som 
skapas för att föreningslivet ska kunna växa ytterligare.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-05-12, § 68/2021 att en ny förskola 
för 80 barn och en skola för 100 barn fördelade på årskurserna förskoleklass till år 
3 ska placeras på befintlig skoltomt.  

Utöver att ställa en begäran till kommunstyrelsen att av teknik- och 
servicenämnden beställa projektering, beslutades även att en studie av storlek på 
idrottshall ska göras tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och övriga 
nämnders analys av behovet utifrån framtida utveckling av Ubbhult.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en egen analys baserat på dialog med 
föreningslivet avseende den framtida utvecklingen av framförallt lagidrotter i den 
nordvästra delen av Marks kommun.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden förordar att det byggs en fullstor idrottshall i Ubbhult 
baserat på föreningslivets framtida behov samt de utvecklingsmöjligheter som 
skapas för att föreningslivet ska kunna växa ytterligare.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden förordar att det byggs en fullstor idrottshall i Ubbhult 
baserat på föreningslivets framtida behov samt de utvecklingsmöjligheter som 
skapas för att föreningslivet ska kunna växa ytterligare.  

Förslaget antas. 

________  
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§ 41/2022   Dnr: KFN 2022-45 003 

Remiss av hållbarhetsprogram 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Yttrande över hållbarhetsprogram godkänns. 

Ärendet 
Enligt budget för Marks kommun 2022-2023 ska ett styrdokument för kommunens 
arbete mot målen i Agenda 2030 antas under 2022. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott behandlade ärendet 2022-04-20, (§115/2022) och beslutade att 
kommundirektören fick i uppdrag att genomföra en remissrunda av 
hållbarhetsprogrammet till nämnder och styrelser.  

Hållbarhetsprogrammet utgår från Agenda 30, som innehåller sjutton mål som ska 
uppnås till år 2030. Agenda 2030 utgår från tre dimensioner av hållbar utveckling: 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsprogrammet består av tre 
principer och fyra temaområden som anger vad Marks kommun ska prioritera fram 
till 2030 för att nå Agenda 2030.  

Kultur- och fritidsnämnden har nu att yttra sig över remissen och gör så enligt 
upprättat yttrande.   

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2022 

Yttrande över hållbarhetsprogram 

Förvaltningens förslag till beslut 
Yttrande över hållbarhetsprogram godkänns. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Yttrande över hållbarhetsprogram godkänns. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 42/2022    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för läget på förvaltningen och öppnar 
upp för frågor. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  

________ 
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§ 43/2022    

Övriga frågor 
Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ges möjligheten att ställa övriga frågor.  

________ 
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