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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2022-10-26 

Tid:   kl. 09:00 – 11:00 
paus. 09:50 – 10:10 

Plats: 
 

 Svansjö, kommunhuset 

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund §§ 63-65, 67-68 

 (KD) Martin Andersson tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(C) Eva Åberg Andersson 

 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard  Förvaltningschef  
 Andreas Lybacken Verksamhetschef  
 Evelina Nekby Utvecklingsledare   

Utses att justera: Martin Andersson (KD) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-10-31, kl 13:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 63-68 

Daniel Pettersson 

Ordförande 

Birgitta Andersson (S) 

Justerande 

Martin Andersson (KD) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26, §§ 63-68 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-11-01 Datum för anslags 

nedtagande 2022-11-23 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 63 

Nyttjanderättsavtal - Viskavallen § 64 

Sammanträdesplan för 2023 § 65 

Ansökan om omdisponering av anläggnings- och 
underhållsbidrag 

§ 66 

Initiativärende att revidera riktlinjer för föreningsbidrag § 67 

Övriga frågor § 68 
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§ 63/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Ylva Höglund (M) anmäler jäv för följande ärende:  
Ansökan om omdisponering av anläggnings- och underhållsbidrag. 

_________ 
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§ 64/2022   Dnr: KFN 2022-38 

Avtal årshyra Kinna IF 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
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.  

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.  

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 fritidsförvaltningstjänsteskrivelse, den 20 juni 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nyttjanderättsavtal – Viskavallen mellan Kinna IF och kultur- och fritidsnämnden 
för perioden den 1 januari 2023 – 31 december 2023 godkänns.  

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Andersson (KD) yrkar att hyran ändras från 120 000 kronor per år till 
124 000 kronor per år.  
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Belinda Sjöberg (C) yrkar att ärendet lämnas utan förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1: 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Martin Anderssons (KD) 
ändringsförslag och finner att det bifalls. 

Beslutsomgång 2:  
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Belinda Sjöbergs (C) 
förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.     

_________ 

 

  



Sida 7(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2022-10-26   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65/2022   Dnr: KFN 2022-61 

Sammanträdesplan för 2023 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
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 

Förvaltningens 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. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att sammanträdestider för 2023 godkänns.  

Förslaget antas.  

_________ 
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§ 66/2022   Dnr: KFN 2022-88 

Ansökan om omdisponering av anläggnings- och 
underhållsbidrag 
Arbetsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott avslår Älekulla bygdegårdsförening och 
byalags ansökan om omdisponering av beviljat anläggnings- och underhållsbidrag 
för 2022. Bidrag beviljas inte till lös inredning i lokal eller lös utrustning för 
verksamhetens utövande. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Den 23 augusti 2022 inkom Älekulla bygdegårdsförening och byalag med en önskan  
om omdisponering av del av beviljat anläggnings- och underhållsbidrag 2022,  
gällande byte av fasad, fönster och ventilation till inköp och installation av projektor  
och ljudanläggning. Då föreningen redan förra året ansökt om projektor- och  
ljudanläggningsbyte och fått beslut om avslag inför bidragsåret 2022 föreslår  
kultur- och fritidsförvaltningen att ansökan om omdisponering avslås. 
 
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2015-02-13, §  
senast reviderad 2022-04-13, § 40 punkt D 3 har arbetsutskottet delegation att  
fatta beslut angående omdisponering. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, den 29 september 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott avslår Älekulla bygdegårdsförening och 
byalags ansökan om omdisponering av beviljat anläggnings- och underhållsbidrag 
för 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet.  

Jäv 
Ylva Höglund (M) har anmält jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår följande tillägg till beslutsformulering:  
Bidrag beviljas inte till lös inredning i lokal eller lös utrustning för verksamhetens 
utövande. 
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Beslutsgång 
Beslutsomgång 1:  
Ordföranden frågar om arbetsutskottet avser att besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner att så sker.  

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

Beslut skickas till 
Älekulla bygdegårdsförening och byalag 

_________ 
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§ 67/2022   Dnr: 2022-93 

Initiativärende att revidera riktlinjer för föreningsbidrag 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
Ärendet lämnas utan förslag till beslut.  

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 

Dagens sammanträde 
Belinda Sjöberg (C) informerar om sitt initiativärende. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ylva Höglund (M) och Birgitta Andersson (S) föreslår att ärendet lämnas utan 
förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet ska lämnas utan förslag till beslut 
och finner att så sker. 

_________ 
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§ 68/2022    

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

________ 
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