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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2023-02-09 

Tid:   kl. 13:15 – 15:22 

Plats: 
 

 Kommunhuset, Svansjö  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (V) Karin Jageby tjänstgör för Laila Neck (S) 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (M) Ylva Höglund 

 (SD) Sara Lindwall 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(M) Magnus Lilliecrona 
(SD) Mikael Ljunggren 
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard  Förvaltningschef   
 Andreas Lybacken Verksamhetschef  §§ 1-5 
 Madeleine Nilsson Enhetschef  §§ 1-3 
 Elina Kroksjö Utvecklingsledare   
 Maria Skarnehall Lövgren Utvecklingsledare   
 Kristian Johansson Ekonomichef  §§ 1-5 
 Emil Klasson Ekonom §§ 1-5 

 
 

Utses att justera: Ylva Höglund (M)  

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-14, kl 13:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 1-8 

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 
2023-02-09, §§ 1-8 

Datum för anslags 
uppsättande  2023-02-14 Datum för anslags 

nedtagande 2023-03-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson  
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 1 

Förändring av dagordning § 2 

Information om invigning av Kaskad och öppettider § 3 

Nämndplan 2023-2024 § 4 

Årsrapport 2022 § 5 

Ansökan om stöd Camp Lygnevi § 6 

Öppna sammanträden 2023-2026 § 7 

Övriga frågor § 8 
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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 dagordning 
Arbetsutskottets beslut  
Följande ärende tillförs dagordningen:  

-  Information om invigning av Kaskad och öppettider. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om följande ärende kan tillföras dagordningen:  

-  Information om invigning av Kaskad och öppettider. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att tillföra 
ärendet till dagordningen och finner att så sker.  

__________ 
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§ 3/2023    

Information om invigning av Kaskad och öppettider 
Dagens sammanträde 
Enhetschef Madeleine Nilsson informerar arbetsutskottet om tidsplanen för Kaskads 
invigning och visar ett förslag på öppettider.   

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  

__________ 
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§ 4/2023   Dnr: KFN 2022-100 

Nämndplan 2023-2024 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Nämndplan 2023-2024 lämnas utan förslag till 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. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlande nämndplan 2023-2024, 2023-01-19 § 
8/2023 och beslutade då att godkänna nämndplanen samt den skulle upp för 
behandling och eventuell revidering vid nästa nämndsammanträde.  

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  

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8/2023, 2023-01-19  
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Dagens sammanträde 
Ordföranden öppnar upp för diskussion.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det inte har inkommit några förslag till revidering och frågar 
om det är arbetsutskottets mening att lämna ärendet utan förslag till revidering och 
finner att så sker. 

__________ 
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§ 5/2023   Dnr: KFN 2022-101 

Årsrapport 2022 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Årsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Förslag till taxor och avgifter för 2024 godkänns, för vidare beredning i 
kommunstyrelse. 

Ärendet 
I årsrapporten 2022 görs en analys av utfallet för ekonomi, personal och 
verksamhet. Rapporteringen ska göras utifrån risk och väsentlighet, vilket innebär 
att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser 
som ska rapporteras. Nytt för i år är att budgetunderlaget numera utgör en del av 
årsrapporten i och med Marks kommuns nya budgetprocess, där fullmäktige fattar 
beslut i juni. 

I och med coronarestriktionerna släpptes under 2022 så har verksamheterna 
kunnat återgå till ordinarie verksamhet. Under året har bland annat en omfattande 
omgörning av Kinna bibliotek genomförts för att öka tillgängligheten, Kaskad har 
renoverats och kan snart invigas och kulturskolan har återigen möjlighet att 
erbjuda undervisning på skoltid.      

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2023-2024 fastställdes av 
kommunfullmäktige 2022-12-14 till 86,9 mnkr 2023 och 87,7 mnkr 2024. 
Väsentliga förändringar i nämndens ram från och med 2023 är att nämnden övertar 
budget och verksamhetsansvar för folkhälsoarbetet från kommunstyrelsen, 
budgeten för föreningsbidrag har utökats med 0,8 mnkr för att utjämna skillnader 
för föreningar som hyr respektive själva driver anläggningar samtidigt som 
kulturskolans budget utökats med 0,7 mnkr för att korta köerna och kompensera 
för lägre intäkter när gränsen för avgiftsfrihet höjs. 

Taxor och avgifter revideras årligen och ett förslag på förändringar och 
kompletteringar ska först beslutas av kultur- och fritidsnämnden för att sedan 
beredas av kommunstyrelsen inför slutligt beslut i kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Årsrapport 2022 

Förslag taxor och avgifter 2024  

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2023-01-27 

Förvaltningens förslag till beslut 
Årsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 



Sida 10(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2023-02-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till taxor och avgifter för 2024 godkänns, för vidare beredning i 
kommunstyrelse. 

Dagens sammanträde 
Presidiet och tjänstepersoner redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
Årsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Förslag till taxor och avgifter för 2024 godkänns, för vidare beredning i 
kommunstyrelse. 

Förslaget antas. 

__________ 
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§ 6/2023   Dnr: KFN 2022-96 

Ansökan om stöd Camp Lygnevi 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge avslag på ansökan då det inte finns 
något bidrag att söka inom kategorin.  

Ärendet 
Sätila sportklubb har tillsammans med Sätila basket, Sätila byalag och Hälsohuset 
drivit projektet Camp Lygnevi del 2, där de anlagt ett utegym/aktivitetsbana, 
streetbasketplan, cykelbana, sagostig och röjt en kajakled. Projektet har enligt 
föreningen beviljats ett bidrag på 300 tkr från Leader/Jordbruksverket. Ökade 
råvarupriser har dock gjort att projektet gått med stor förlust. Föreningarna har 
gjort insatser för att täcka upp förlusterna. Insatserna räcker dock inte till att täcka 
alla förluster och därför ansöker projektet via Sätila Sportklubb om ett stöd om 
50 tkr från kultur- och fritidsnämnden. 

Förvaltningen ser mycket positivt på projektet, dock finns det inget bidrag hos 
kultur- och fritidsnämnden att söka för detta ändamål.  

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan med anledning 
av att det inte finns något bidrag att söka och ingen finansiering.  

Ärendets behandling 
Ansökan, 2022-11-15 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-19 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge avslag på ansökan då det inte finns 
något bidrag att söka inom kategorin. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) och Ylva Höglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge avslag på ansökan då det inte finns 
något bidrag att söka inom kategorin. 

Förslaget antas. 

__________ 
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§ 7/2023   Dnr: KFN 2023-20 

Öppna sammanträden 2023-2026 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden under mandatperiod 2023-2026 är  
öppna för allmänheten.  

I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess hos nämnden hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 

Ärendet 
Enligt kommungemensamt reglemente för nämnderna beslutat av 
kommunfullmäktige 2021-12-16, § 214 17 §  får nämnden besluta om offentliga 
sammanträden. En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda 
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilket det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess.  

Förra mandatperioden beslutade kultur- och fritidsnämnden § 13/2019 att 
nämndens sammanträden skulle vara öppna för allmänheten. Den nytillträdda 
kultur- och fritidsnämnden har nu att ta ställning i frågan.   

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2023-01-27 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden under mandatperiod 2023-2026 är  
öppna för allmänheten.  

I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess hos nämnden hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden under mandatperiod 2023-2026 är  
öppna för allmänheten.  

I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess hos nämnden hålls sammanträdet inom stängda dörrar.  

Förslaget antas.  

__________   
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§ 8/2023    

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

__________ 
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