
  
PROTOKOLL 1 (8) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-04  

Fritids- och kulturnämnden  
 

  
Utses att justera Stefan Gunnarsson med Nichlas Hägvide som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 1–6 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Martin Nyqvist  
  
Justerare  
 Stefan Gunnarsson 
  
  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2023-01-04 Organ Fritids- och kulturnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2023-01-10 Anslaget tas ned 2023-02-02 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–14:15 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande, Stefan Gunnarsson (SD), 

Nichlas Hägvide (C), Lena Viborg (S), Björn von Walden (S), Mahmoud Ali 
(V) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Carina Viding (SD), Lubna Alnawakeel (KD) § 4-6, Lars-Göran Nyberg (C) 
§ 1-3, Anna Ytterberg (S), Elisabeth Erlandsson Kaufmann (MP) 

  

Övriga Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare, Susanne Lundberg fritids- 
och kulturchef 

 



  
PROTOKOLL 2 (8) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-04  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 3 (8) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-04  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Stefan Gunnarsson utses som justerare med Nichlas Hägvide 

som ersättare  



  
PROTOKOLL 4 (8) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-04  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Föredragningslistan fastställs  



  
PROTOKOLL 5 (8) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-04  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 FKN 97/2022-102 

Val av arbetsutskott ordinarie ledamöter 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Till ordinarie ledamöter för mandatperioden 2023-2026 väljs 

Martin Nyqvist (SD) till ordförande, Marianne Samuelsson (L) 
till 1:e vice ordförande och Peter Weiderud (S) till 2:e vice 
ordförande 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturnämnden ska utse tre ordinarie ledamöter till 
arbetsutskott. 

Yrkande 
Ordförande  föreslår utse Martin Nyqvist, (SD) till ordförande samt 
Marianne Samuelsson,(L) till 1:e vice ordförande, Lena Viborg,(S) 
föreslår utse Peter Weiderud (S) till 2:e vice ordförande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 6 (8) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-04  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 4 FKN 97/2022-102 

Val av arbetsutskott ersättare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Majd Khedr (M), Roland Magnusson (KD) samt Nichlas 

Hägvide (C) väljs till ersättare för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturnämnden ska utse tre stycken ersättare till 
arbetsutskottet, dessa deltar endast i utskottsmöte vid ordinarie 
ledamotsförhinder. 

Yrkande 
Marianne Samuelsson (L) föreslår att Majd Khedr (M) samt Roland 
Magnusson (KD) utses till ersättare. 

Anna Ytterberg (S) föreslår att Lena Viborg (S) utses till ersättare. 

Nichlas Hägvide (C) föreslår sig själv till ersättare. 

Votering 
Sluten omröstning är begärd och verkställs. 

Till rösträknare utses protokollsjusterare Stefan Gunnarsson (SD). 

Omröstningen utfaller med nio röster på Majd Khedr (M), sex röster 
på Roland Magnusson (KD), fem röster på Lena Viborg (S) och nio 
röster på Nichlas Hägvide (C). 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Lön  



  
PROTOKOLL 7 (8) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-04  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 FKN 97/2022-102 

Val av bidragsutskott 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott för 

mandatperioden 2023 – 2026 utses även som bidragsutskott 
2. Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram 

en effektivare och förenklad beslutsprocess för stöd till 
föreningar och studieförbund. 

  

Sammanfattning 
Fritids- och kulturnämnden har tidigare utsett ett speciellt 
bidragsutskott för mandatperioden. Det har bestått av tre ledamöter 
och tre ersättare. 

Bidragsutskottet har fattat beslut om bidrag till föreningar både i 
form av till exempel verksamhetsbidrag och bidrag för skötsel av 
bland annat vandringsleder. 

För mandatperioden 2023 – 2026 föreslås att fritids- och 
kulturnämndens arbetsutskott blir tillika bidragsutskott. 

Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
processen för bidragsansökningar och beslut om bidrag kan 
effektiviseras och förenklas Uppdraget återrapporteras till fritids- 
och kulturnämnden under hösten 2023. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Föreningskonsulenten  



  
PROTOKOLL 8 (8) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-04  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 FKN 97/2022-102 

Konstkommitté  

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Konstkommitté för mandatperioden 2023 – 2026 utses inte 
2. Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda hur 

konstkommittén kan ersättas med en opolitisk grupp. 

  

Sammanfattning 
Under tidigare mandatperioder har en konstkommitté bestående av 
tre politiker utsetts. Konstkommitténs uppgift har varit att vara 
rådgivande vid kommunens konstinköp.  

En konstkommitté bestående av politiker strider mot principen om 
armlängds avstånd. Principen går ut på att politiker får bestämma 
över kulturens anslag, men inte över det konstnärliga innehållet. 

I ”Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige”, konstateras 
att ”Kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och egenvärde 
gentemot nyttoändamål. Principen om armslängds avstånd ska 
upprätthållas”. 

Fritids- och kulturförvaltningen få i uppdrag att utreda hur 
konstkommittén kan ersättas med en opolitisk grupp. 

Uppdraget återrapporteras april 2023. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Bibliotekschefen 
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