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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-12-09 

Tid:   kl. 13:15 – 18:20 
Paus: 14:50-14:05, 17:00-17:07 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Andreas Augustsson §§ 136-142, 143 ej beslut 

 (S) Joanna Etherton tjänstgör för Andreas Augustsson (S) §§ 144-
156 

 (S) Laila Neck tjänstgör för Johan Hultén (S) §§ 136-144 

 (S) Peter Hellberg tjänstgör för Johan Hultén (S) §§ 145-151 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (C) Eva Åberg Andersson 

 (L) Uno Johansson §§ 136-140, 141 ej beslut 

 (C) Lena Brunnsåker tjänstgör för Uno Johansson (L) §§ 142-156  

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (KD) Martin Andersson §§ 136-140, 142-156 

 (M) Anders Lilliestam tjänstgör för Martin Andersson (KD) § 141 

 (SD) Sara Lindwall 

 (V) Karin Jageby §§ 136-151 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Hellberg §§ 136-144 
(S) Joanna Etherton §§ 136-143 
(C) Lena Brunnsåker §§ 136-140 
(M) Anders Lilliestam §§ 136-140, 142-156 
(SD) Siv Scarborough §§ 136-141 
(SD) Ulf Gustavsson 
  
  
 Tjänstepersoner 
 Rasmus Torngard Förvaltningschef §§ 136-156 
 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom §§ 136-139 
 Maria Skarnehall Lövgren Utvecklingsledare  §§ 140-142 
 Ingrid Gustafsson  Administratör  §§ 140-142 
 Evelina Nekby Utvecklingsledare  §§ 143-145 



Sida 2(47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-12-09 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 Carin Johansson ekonomi-  och 
personaladministratör 

§ 144 

 Daniel Pettersson Nämndsekreterare §§ 136-
156 

    

Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-12-20, kl. 12:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 136-156 

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 fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09, § 136-156 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-12-20 Datum för anslags 

nedtagande 2022-01-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson  
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Omröstningslista § 143, Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Vävcenter 
Sjuhärad och Marks kommun 

Ja-röst för avslag till arbetsutskottets förslag.  

Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.  

Tjänstgörande  Ja Nej 
Birgitta Andersson (S) 
 

X  

Laila Neck (S) 
 

X  

Belinda Sjöberg (C) 
 

 X 

Eva Åberg Andersson (C) 
 

 X 

Lena Brunnsåker (C) 
 

 X 

Ylva Höglund (M) 
 

 X 

Magnus Lilliecrona (M) 
 

 X 

Martin Andersson (KD) 
 

 X 

Sara Lindwall (SD) 
 

 X 

Karin Jageby (V) 
 

X  

 

________ 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 136/21 

Förändring av ärendelistan § 137/21 

Ekonomisk månadsrapport § 138/21 

Nämndplan 2022-2023 kultur- och fritidsnämnden § 139/21 

Kartproduktionsbidrag 2022 § 140/21 

Anläggnings- och underhållsbidrag för 2022 § 141/21 

Ansökan Kamratföreningen Länken § 142/21 

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

§ 143/21 

Ansökan från IFK Örby om ekonomiskt stöd med anledning 
av lägre momsåterbetalning än budgeterat vid utbyte av 
konstgräs 

§ 144/21 

Uppdrag att ta fram regler och rutiner för arbetet med 
konstnärlig utsmyckning i kommunen 

§ 145/21 

Förlängning av nyttjande av anläggnings- och 
underhållsbidrag - Hyssnabornas bygdegårdsförening 

§ 146/21 

Förlängning av nyttjande av anläggnings- och 
underhållsbidrag - Kinna hembygdsförening 

§ 147/21 

Sammanträdesplan 2022 § 148/21 

Nytt dataskyddsombud för Kultur- och fritidsnämnden § 149/21 

Årets barn- och ungdomsledare 2021 § 150/21 

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2021 § 151/21 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden § 152/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 153/21 

Redovisning av meddelanden § 154/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 155/21 

Övriga frågor § 156/21 
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§ 136/2021 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Martin Andersson (KD), Lena Brunnsåker (C) anmäler jäv för följande ärende: 
§ 141/2021 Anläggnings- och underhållsbidrag för 2022. 

________ 
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§ 137/2021     

Förändring av ärendelistan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Förvaltningschefen informerar utgår från ärendelistan. 

Ärende 6. Ansökan från IFK Örby om ekonomiskt stöd med anledning av lägre 
momsåterbetalning än budgeterat vid utbyte av konstgräs byter plats med ärende 
7. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Vävcenter Sjuhärad och Marks 
kommun. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Birgitta Andersson (S) föreslår att ärendet, förvaltningschefen informerar utgår från 
ärendelistan.  

Martin Andersson (KD) föreslår att ärende 6. Ansökan från IFK Örby om ekonomiskt 
stöd med anledning av lägre momsåterbetalning än budgeterat vid utbyte av 
konstgräs byter plats med ärende 7. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan 
Vävcenter Sjuhärad och Marks kommun.   

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om nämnden antar Birgitta Anderssons (S) förslag till beslut 
och finner att så sker. 

Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om nämnden antar Martin Anderssons (KD) förslag till beslut 
och finner att så sker.  

________ 
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§ 138/2021   Dnr: KFN 2021-19 042 

Ekonomisk månadsrapport 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet ekonomisk 
månadsrapport. 

Dagens sammanträde 
Det ekonomiska utfallet för november månad uppgår till 70,9 mnkr och utgör 90 % 
av nämndens budgetram på 78,8 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än periodens 
riktvärde på 92 %.  

Den största avvikelsen är ett lägre utfall på föreningsbidrag. Kultur- och 
fritidsnämnden har ett prognosticerat underskott på 0,3 mnkr, främst kopplat till  
högre nettokostnader på grund av covid-19. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 139/2021   Dnr: KFN 2021-92 041 

Nämndplan 2022-2023 kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Nämndplan 2022-2023 för kultur- och fritidsnämnden antas. 

Under punkt 2.1 i Nämndplan 2022-2023 för kultur och fritidsnämnden tillförs att 
barnkonventionen ska beaktas i samtliga beslut. 

Av kommunfullmäktiges ramförstärkning om 500 tkr till föreningsliv och 
studieförbund fördelas 450 tkr till anläggnings- och underhållsbidrag, och 50 tkr till 
studieorganisationer med lokalkontor i Mark, för år 2022. 

Investeringsbudgeten utökas med 1 mnkr årligen för tillämpning av 
enprocentregeln för konstnärlig gestaltning, i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2021-06-17 § 114, samt 2021-11-18 § 190. 

Ärendet 
Förvaltningen har utifrån nulägesanalys, budgetunderlag, kommunövergripande 
mål, workshop med KFN, samt med hänsyn till scenkonstutredning, sammanställt 
förslag till nämndplan 2022-2023 för kultur- och fritidsnämnden. 

Föreslagna inriktningar och mål har framtagits utifrån det underlag som framtogs 
på nämndens workshop i oktober samt kommunövergripande mål. Stor vikt har 
lagts vid att målen ska mäta verkliga effekter i samhället, för att underlätta politisk 
styrning och uppföljning av verksamheten. 

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. 

För 2022 krävs anpassningar motsvarande ca 1,5 mnkr: 

• Inomhusbad: 1 mnkr på grund av uteblivna intäkter till följd av 
ombyggnation 

• Bibliotek: 0,5 mnkr, på grund av fördyring av sociala avgifter 

För inomhusbad innebär det en tillfällig neddragning i personalbudgeten år 2022. 
Det innebär inte en reell påverkan på anställd personal, men kommer att leda till en 
negativ avvikelse under året, så länge personalstyrkan är oförändrad. Det har inte 
bedömts som rimligt att säga upp personal under ombyggnation. 

För biblioteket innebär det att 1,0 årsarbetare inte återbesätts vid pensionsavgång. 
Konsekvensen av detta blir bland annat minskade möjligheter att vidhålla 
nuvarande bemannade öppettider.  
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Förvaltningen ser att investeringsbehovet är stort under 2022, främst till följd av 
ett ombyggt och tillbyggt badhus. Volymen av investeringsbehovet är dock osäker i 
nuläget, varför förvaltningen har lagt fram investeringsbehov enligt ram. Eventuella 
förändringar måste därför hanteras löpande under året. 

Internkontrollplanen utgår från befintliga processer i verksamheten, där brister har 
identifierats. Identifiering har skett både från arbetsgivare, fackliga företrädare, 
administration, och genom revision. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 19 november 

Nämndplan 2022-2023 kultur- och fritidsnämnden, daterad den 18 november  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 70, och då 
föreslagit följande: 
 
Nämndplan 2022-2023 för kultur- och fritidsnämnden antas.      

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard och ekonom Hanna Grunditz-Svensson redogör 
för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V), Laila Neck (S), Sara Lindwall (SD), Uno Johansson (L), Ylva 
Höglund (M), och Andreas Augustsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande ändring i Nämndplan 2022-2023 för kultur 
och fritidsnämnden: under punkt 2.3, ta bort besökare som målgrupp. 

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande ändring i Nämndplan 2022-2023 för kultur 
och fritidsnämnden: under punkt 3.1, förra årets följetal ”nämnden bedriver en 
jämlik och jämställd kultur- och fritidsverksamhet” återtas.  

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande ändring i Nämndplan 2022-2023 för kultur 
och fritidsnämnden: under punkt 4.1, ändra rubrik Simskola för fler till Simskola för 
fler ger ökad simkunnighet. 

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande ändring i Nämndplan 2022-2023 för kultur 
och fritidsnämnden: under punkt 4.2, ålderskategorin 18-35 stryks och ersätts med 
två grupper, <20 år samt >60 år. 

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande tillägg i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
fritidsnämnden: under punkt 2.1, barnkonventionen ska beaktas i samtliga beslut. 

Sara Lindwall (SD), Uno Johansson (L), Ylva Höglund (M), Andreas Augustsson (S) 
yrkar bifall till Belinda Sjöbergs (C) tilläggsyrkande.    
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Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande tillägg i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
fritidsnämnden: under punkt 2.3, att orden, till föreningar tillförs fjärde stycket.  

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande tillägg i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
fritidsnämnden: att under punkt 2.4, att orden, för bland annat föreningar tillförs 
första punkten. 

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande tillägg i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
fritidsnämnden: under punkt 4.1, påbörja indexuppräkning av föreningsbidrag.  

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande tillägg i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
fritidsnämnden: under punkt 4.3, tillförs nytt mål, friskare medarbetare. 
Sjukfrånvaron ska minska och understiga 5 %.  

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande tillägg i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
fritidsnämnden: under punkt 5.2 lägga till rubrik, ej fördelad investeringsram.  

Birgitta Andersson (S) yrkar att av kommunfullmäktiges ramförstärkning om 500 
tkr till föreningsliv och studieförbund fördelas 450 tkr till anläggnings- och 
underhållsbidrag, och 50 tkr till studieorganisationer med lokalkontor i Mark, för år 
2022. 

Birgitta Andersson (S) yrkar att Investeringsbudgeten utökas med 1 mnkr årligen 
för tillämpning av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2021-06-17 § 114, samt 2021-11-18 § 190. 

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) ändringsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
fritidsnämnden: under punkt 2.3, ta bort besökare som målgrupp. Förslaget avslås.  

Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) ändringsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
fritidsnämnden: under punkt 3.1, förra årets följetal ”nämnden bedriver en jämlik 
och jämställd kultur- och fritidsverksamhet” återtas. Förslaget avslås. 

Beslutsomgång 3 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) ändringsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
fritidsnämnden: under punkt 4.1, ändra rubrik Simskola för fler till Simskola för fler 
ger ökad simkunnighet. Förslaget avslås.  

Beslutsomgång 4 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) ändringsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och 
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fritidsnämnden: under punkt 4.2, ålderskategorin 18-35 stryks och ersätts med två 
grupper, <20 år samt >60 år. Förslaget avslås 

Beslutsomgång 5 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden antar arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att så sker.  

Beslutsomgång 6 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) tilläggsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och fritidsnämnden: 
under punkt 2.1, barnkonventionen ska beaktas i samtliga beslut. Förslaget bifalls. 

Beslutsomgång 7 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) tilläggsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och fritidsnämnden: 
under punkt 2.3, att orden, till föreningar tillförs fjärde stycket. Förslaget avslås. 

Beslutsomgång 8 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) tilläggsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och fritidsnämnden: 
att under punkt 2.4, att orden, för bland annat föreningar tillförs första punkten. 
Förslaget avslås. 

Beslutsomgång 9 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) tilläggsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och fritidsnämnden: 
under punkt 4.1, påbörja indexuppräkning av föreningsbidrag. Förslaget avslås.   

Beslutsomgång 10 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) tilläggsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och fritidsnämnden: 
under punkt 4.3, tillföra nytt mål- friskare medarbetare. Sjukfrånvaron ska minska 
och understiga 5 %. Förslaget avslås. 

Beslutsomgång 11 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) tilläggsyrkande i Nämndplan 2022-2023 för kultur och fritidsnämnden: 
under punkt 5.2 lägga till rubrik, ej fördelad investeringsram. Förslaget avslås. 

Beslutsomgång 12  
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Birgitta 
Anderssons (S) tilläggsyrkande, att av kommunfullmäktiges ramförstärkning om 
500 tkr till föreningsliv och studieförbund fördelas 450 tkr till anläggnings- och 
underhållsbidrag, och 50 tkr till studieorganisationer med lokalkontor i Mark, för år 
2022.Förslaget bifalls.   
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Beslutsomgång 13 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Birgitta 
Anderssons (S) tilläggsyrkande att investeringsbudgeten utökas med 1 mnkr 
årligen för tillämpning av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning, i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut 2021-06-17 § 114, samt 2021-11-18 § 190. 
Förslaget bifalls.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

________ 
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§ 140/2021   Dnr: KFN 2021-95 805 

Kartproduktionsbidrag 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Marks Orienteringskrets 34 400 kronor, vilket 
motsvarar 40 % av den sökta summan för kartproduktion.  

Kartbidraget hanteras under budget för Anläggnings- och underhållsbidraget. 

Ärendet 
Det har till kultur- och fritidsförvaltningen inkommit en ansökan från Marks 
Orienteringskrets som äskar ett bidrag om totalt 86 000 kronor för att ta fram 
proffsritade kartor för 2022. 

Ansökan omfattar två kartor: 

1. Karta för OK Räven. Föreningen planerar att arrangera en tävling under 2022 
på Fotskälskartan. Nyritningen är en utökning av storleken på den karta man 
redan har med 3 kvkm. 
Pris för fältarbete och tryckning - 55 000 kr. 
 

2. Karta för Skene SoIS över Skene centrum. Föreningen planerar två 
sprinttävlingar på kartan. Man avser också att ta med gymnasieområdet på 
kartan som ger möjlighet för gymnasiets idrottsundervisning. Kartorna kan 
även användas till ett stort antal mindre arrangemang såsom Naturpasset och 
klubbtävlingar. 
Pris för fältarbete och tryckning - 31 000 kr 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 72, och då 
föreslagit följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Marks Orienteringskrets 34 400 kronor, vilket 
motsvarar 40 % av den sökta summan för kartproduktion.  

Kartbidraget hanteras under budget för Anläggnings- och underhållsbidraget. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren och administratör Ingrid Gustafsson 
redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Karin Jageby (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag, att kultur- och 
fritidsnämnden beviljar Marks Orienteringskrets 43 000 kronor, vilket motsvarar 50 
% av den sökta summan för kartproduktion.  

Kartbidraget hanteras under budget för Anläggnings- och underhållsbidraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslut skickas till 
Marks orienteringskrets 

________ 
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§ 141/2021   Dnr: KFN 2021-101 805 

Anläggnings- och underhållsbidrag för 2022  
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Anläggnings- och underhållsbidrag fördelas enligt nedan: 

Förening Belopp 
Fotskäls hembygdsförening 
Målning och utbyte av virke på hembygdsstugan 
Marielund 

 
Avslag 

Fotskäls bygdegårdsförening 
Total uppgradering/ombyggn. av kök, inkl. maskiner och 
montage samt målning 

 

203 805 kronor 

Fotskäls Hockeyklubb 
Installation av luft-luftvärmepump i cafeterian 

 
12 400 kronor 

Fritsla Vinteridrottsklubb 
Avloppsåtgärder – ny infiltration, ny fördelningsbrunn, 
länspumpar, larm till pumpbrunn 

 
 
38 000 kronor 

Fritsla Hockeyklubb 
Markarbete, ombyggnad av bana inkl. sargbyte, 
omklädningsrum, WC, kiosk, förråd, läktare, nytt 
sportgolv 

 
 
Avslag 

Hajoms hembygdsförening 
Renovering av tak på ”loge” på Hönekullen Hjorttorp 

 
Avslag 

Hajoms hembygdsförening 
Omläggning av tak på backstugan Bokås 

 
Avslag 

Hajoms Idrottsförening 
Byte av VVS, varmvattenberedare inkl. installation 

 
72 800 kronor 

Hajoms Idrottsförening 
Grävning för avlopp och pumpinstallation 

 
65 700 kronor 

Horreds, Istorps och Öxnevallas 
hembygdsförening 
Renovering av taket på Ekarebo kvarn 

 
Avslag 

Horreds, Istorps och Öxnevallas 
hembygdsförening 
Renovering av vattenränna på Ekarebo kvarn 

 
Avslag 

Horreds Sportklubb 
Anläggning av discgolfbana 

 
Avslag 
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Horreds Idrottsförening 
Nytt bevattningssystem, nytt pumphus med mera 

 
Avslag 

Hyssna Idrottsförening 
Inköp av robotklippare till C-plan inkl. installation 

 
Avslag 

IFK Öxnevalla 
Ommålning av klubbhus 

 
44 000 kronor 

IK Trasten 
Ommålning av klubbhus 

 
58 080 kronor 

IK Trasten 
VVS-arbeten i klubbhus 

 
10 500 kronor 

Marks Modellflygklubb 
Inköp av robotklippare till modellflygfält 

 
Avslag 

PRO Västra Mark 
Byte av takplåt och isolering av väggar och tak på 
boulestuga 

 
Avslag 

Sätila bygdegårdsförening Lundagård 
Målning av söderfasad och tvättning av tak 

 
Avslag 

Skene Folkets Hus-förening 
Byte av ventilation (nuvarande är utdömd). 

 
418 540 kronor 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Byte av fasad, fönster samt ventilation 

 
344 100 kronor 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Utebelysning  

 
Avslag 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Projektor och ny ljudanläggning 

 
Avslag 

Öxabäcks bygdegårdsförening 
Nya energibesparande fönster och ytterdörrar, 
tillgänglighetsanpassning av toalett samt renovering av 
kök 

 
 
357 675 kronor 

Öxabäcks Idrottsförening 
Rivning och ombyggnad av förråd 

 
Avslag 

 
SUMMA 

 
1 625 600 kronor 
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Ej godkända ansökningar 
 

Kommentar 

Fritsla Idrottsförening 
Anläggning av discgolfbana på 
Kungabergs idrottsplats 

Bidraget omfattar inte insatser på 
kommunala anläggningar och fastigheter. 

Fritsla Vinteridrottsklubb 
Inköp av betesputs, åkgräsklippare, 
fyrhjuling 

Bidraget beviljas inte till lös utrustning 
för verksamhetens utövande. 

 

Ärendet 
Till kultur- och fritidsförvaltningen har det inkommit ansökningar om anläggnings- 
och underhållsbidrag för totalt 13 805 190 kronor. Summan inkluderar även en 
ansökan för kartproduktion om 86 tkr, vilket är en särskild bidragsform som 
hanteras inom samma budget. Budgeten för bidragsformerna uppgår till 1 210 tkr. 

I kommunfullmäktiges budgetförslag för 2022 finns en satsning om 500 tkr riktad 
till föreningslivet och studieförbund. Kommunfullmäktige fattar beslut om budget 
den 18 november 2021. Med anledning av det stora antalet ansökningar, föreslår 
förvaltningen att denna satsning för år 2022 läggs till budgeten för anläggnings- 
och underhållsbidrag, under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas. 
Total summa att fördela uppgår i så fall till 1 710 tkr.  
 
Med anledning av det stora antalet ansökningar, med belopp för flera miljoner, har 
förvaltningen ändå tvingats till en mycket strikt bedömning. 

Förvaltningen har granskat varje ansökan tillsammans med inskickade offerter 
ingående, i enlighet med de av kultur- och fritidsnämndens beslutade 
prioriteringsreglerna: 

• åtgärder i hälsofarliga miljöer av omfattande karaktär 
• tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta 
• åtgärder med fokus på minskad klimatpåverkan, exempelvis omställning till 

minskad energiförbrukning 
• löpande yttre underhåll (målning med mera). Bidrag beviljas inte till lös 

inredning i lokal, lös utrustning för verksamhetens utövande eller till 
material där arbetet utförts av Naturvårdslaget. 

Förvaltningen har under handläggningen även beaktat: 

• insatser för barn, ungdomar och äldre (65+) 
• föreningarnas möjlighet till ideella insatser 
• tidigare beviljade anläggnings-och underhållsbidrag under de senaste åren. 

Hänsyn har även tagits till ytterligare en parameter, nämligen ansökningar som rör 
omfattande projekt och nyanläggningar som följaktligen skulle uppta en stor del av 
budgeten för bidraget, om bidrag skulle beviljas. 
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Utöver föreslagen bidragssumma om 43 tkr till kartproduktion har 1 667 tkr kronor 
fördelats till de föreningar som bäst uppfyller ställda kriterier. Dessa föreningar 
föreslås få 30 % eller 40 % av angivna offertsummor.  

Ansökningar från hembygdsföreningar har tagits bort med hänvisning till att denna 
föreningskategori föreslås undersöka möjligheten till stöd för kulturhistoriska 
miljöer från annat håll.  

Ansökningar från Fritsla Hockeyklubb, Horreds Sportklubb, Horreds Idrottsförening 
gällande omfattande projekt och nyanläggningar, har inte tagits med i fördelningen, 
just på grund av dessa kriterier. Dock har Skene Folkets Hus-föreningen tilldelats 
ett bidrag för sitt kommande projekt med att byta ut husets ventilation, som är 
utdömd. Argumentet för detta är att Skene Folkets Hus sedan länge är en befintlig 
byggnad med etablerad verksamhet. I förslaget föreslås en lägre summa än vad 
föreningen efterfrågat. Anledningen till detta är insatsens och ansökningsbeloppets 
storlek.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 

Förslag till anläggnings- och underhållsbidrag 2022, daterad den 15 november  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 71, och då 
föreslagit följande: 

Anläggnings- och underhållsbidrag fördelas enligt nedan: 

Förening Belopp 
Fotskäls hembygdsförening 
Målning och utbyte av virke på hembygdsstugan 
Marielund 

 
Avslag 

Fotskäls bygdegårdsförening 
Total uppgradering/ombyggn. av kök, inkl. maskiner och 
montage samt målning 

 

203 805 kronor 

Fotskäls Hockeyklubb 
Installation av luft-luftvärmepump i cafeterian 

 
12 400 kronor 

Fritsla Vinteridrottsklubb 
Avloppsåtgärder – ny infiltration, ny fördelningsbrunn, 
länspumpar, larm till pumpbrunn 

 
 
38 000 kronor 

Fritsla Hockeyklubb 
Markarbete, ombyggnad av bana inkl. sargbyte, 
omklädningsrum, WC, kiosk, förråd, läktare, nytt 
sportgolv 

 
 
Avslag 
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Hajoms hembygdsförening 
Renovering av tak på ”loge” på Hönekullen Hjorttorp 

 
Avslag 

Hajoms hembygdsförening 
Omläggning av tak på backstugan Bokås 

 
Avslag 

Hajoms Idrottsförening 
Byte av VVS, varmvattenberedare inkl. installation 

 
72 800 kronor 

Hajoms Idrottsförening 
Grävning för avlopp och pumpinstallation 

 
65 700 kronor 

Horreds, Istorps och Öxnevallas 
hembygdsförening 
Renovering av taket på Ekarebo kvarn 

 
Avslag 

Horreds, Istorps och Öxnevallas 
hembygdsförening 
Renovering av vattenränna på Ekarebo kvarn 

 
Avslag 

Horreds Sportklubb 
Anläggning av discgolfbana 

 
Avslag 

Horreds Idrottsförening 
Nytt bevattningssystem, nytt pumphus med mera 

 
Avslag 

Hyssna Idrottsförening 
Inköp av robotklippare till C-plan inkl. installation 

 
Avslag 

IFK Öxnevalla 
Ommålning av klubbhus 

 
44 000 kronor 

IK Trasten 
Ommålning av klubbhus 

 
58 080 kronor 

IK Trasten 
VVS-arbeten i klubbhus 

 
10 500 kronor 

Marks Modellflygklubb 
Inköp av robotklippare till modellflygfält 

 
Avslag 

PRO Västra Mark 
Byte av takplåt och isolering av väggar och tak på 
boulestuga 

 
Avslag 

Sätila bygdegårdsförening Lundagård 
Målning av söderfasad och tvättning av tak 

 
Avslag 

Skene Folkets Hus-förening 
Byte av ventilation (nuvarande är utdömd). 

 
459 940 kronor 
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Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Byte av fasad, fönster samt ventilation 

 
344 100 kronor 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Utebelysning  

 
Avslag 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Projektor och ny ljudanläggning 

 
Avslag 

Öxabäcks bygdegårdsförening 
Nya energibesparande fönster och ytterdörrar, 
tillgänglighetsanpassning av toalett samt renovering av 
kök 

 
 
357 675 kronor 

Öxabäcks Idrottsförening 
Rivning och ombyggnad av förråd 

 
Avslag 

 
SUMMA 

 
1 667 000 kronor 

 
Ej godkända ansökningar 
 

Kommentar 

Fritsla Idrottsförening 
Anläggning av discgolfbana på 
Kungabergs idrottsplats 

Bidraget omfattar inte insatser på 
kommunala anläggningar och fastigheter. 

Fritsla Vinteridrottsklubb 
Inköp av betesputs, åkgräsklippare, 
fyrhjuling 

Bidraget beviljas inte till lös utrustning 
för verksamhetens utövande. 

 
Finansiering sker genom budget för anläggnings- och underhållsbidrag, samt riktad 
satsning från kommunfullmäktige till föreningslivet om 500 tkr.  

Jäv  
Martin Andersson (KD) och Lena Brunnsåker (C), har anmält jäv, lämnar mötet och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Anders Lilliestam (M) ersätter Martin Andersson (KD).   

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren och administratör Ingrid Gustafsson 
redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår en ändring på fördelningen, utifrån att kultur- och 
fritidsnämnden har beslutat att 450 tkr av fullmäktiges riktade satsning fördelas till 
anläggnings- och underhållsbidrag. Tillsammans med resterande summa om 8 600 
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kr som inte fördelats till kartproduktionsbidrag, ger det en total summa att fördela 
på 1 625 600 kr i stället för 1 667 000 kr. 

Därmed föreslås följande förslag till beslut:   

Anläggnings- och underhållsbidrag fördelas enligt nedan: 

Förening Belopp 
Fotskäls hembygdsförening 
Målning och utbyte av virke på hembygdsstugan 
Marielund 

 
Avslag 

Fotskäls bygdegårdsförening 
Total uppgradering/ombyggn. av kök, inkl. maskiner och 
montage samt målning 

 

203 805 kronor 

Fotskäls Hockeyklubb 
Installation av luft-luftvärmepump i cafeterian 

 
12 400 kronor 

Fritsla Vinteridrottsklubb 
Avloppsåtgärder – ny infiltration, ny fördelningsbrunn, 
länspumpar, larm till pumpbrunn 

 
 
38 000 kronor 

Fritsla Hockeyklubb 
Markarbete, ombyggnad av bana inkl. sargbyte, 
omklädningsrum, WC, kiosk, förråd, läktare, nytt 
sportgolv 

 
 
Avslag 

Hajoms hembygdsförening 
Renovering av tak på ”loge” på Hönekullen Hjorttorp 

 
Avslag 

Hajoms hembygdsförening 
Omläggning av tak på backstugan Bokås 

 
Avslag 

Hajoms Idrottsförening 
Byte av VVS, varmvattenberedare inkl. installation 

 
72 800 kronor 

Hajoms Idrottsförening 
Grävning för avlopp och pumpinstallation 

 
65 700 kronor 

Horreds, Istorps och Öxnevallas 
hembygdsförening 
Renovering av taket på Ekarebo kvarn 

 
Avslag 

Horreds, Istorps och Öxnevallas 
hembygdsförening 
Renovering av vattenränna på Ekarebo kvarn 

 
Avslag 

Horreds Sportklubb 
Anläggning av discgolfbana 

 
Avslag 
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Horreds Idrottsförening 
Nytt bevattningssystem, nytt pumphus med mera 

 
Avslag 

Hyssna Idrottsförening 
Inköp av robotklippare till C-plan inkl. installation 

 
Avslag 

IFK Öxnevalla 
Ommålning av klubbhus 

 
44 000 kronor 

IK Trasten 
Ommålning av klubbhus 

 
58 080 kronor 

IK Trasten 
VVS-arbeten i klubbhus 

 
10 500 kronor 

Marks Modellflygklubb 
Inköp av robotklippare till modellflygfält 

 
Avslag 

PRO Västra Mark 
Byte av takplåt och isolering av väggar och tak på 
boulestuga 

 
Avslag 

Sätila bygdegårdsförening Lundagård 
Målning av söderfasad och tvättning av tak 

 
Avslag 

Skene Folkets Hus-förening 
Byte av ventilation (nuvarande är utdömd). 

 
418 540 kronor 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Byte av fasad, fönster samt ventilation 

 
344 100 kronor 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Utebelysning  

 
Avslag 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Projektor och ny ljudanläggning 

 
Avslag 

Öxabäcks bygdegårdsförening 
Nya energibesparande fönster och ytterdörrar, 
tillgänglighetsanpassning av toalett samt renovering av 
kök 

 
 
357 675 kronor 

Öxabäcks Idrottsförening 
Rivning och ombyggnad av förråd 

 
Avslag 

 
SUMMA 

 
1 625 600 kronor 
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Ej godkända ansökningar 
 

Kommentar 

Fritsla Idrottsförening 
Anläggning av discgolfbana på 
Kungabergs idrottsplats 

Bidraget omfattar inte insatser på 
kommunala anläggningar och fastigheter. 

Fritsla Vinteridrottsklubb 
Inköp av betesputs, åkgräsklippare, 
fyrhjuling 

Bidraget beviljas inte till lös utrustning 
för verksamhetens utövande. 

 

Karin Jageby (V), Belinda Sjöberg (C), Laila Neck (S), Ylva Höglund (M), Uno 
Johansson (L), och Magnus Lilliecrona (M) yrkar bifall till Birgitta Anderssons (S) 
förslag.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Birgitta 
Anderssons (S) förslag och finner att så sker.   
 
Beslut skickas till 
Fotskäls hembygdsförening 
Fotskäls bygdegårdsförening 
Fotskäls Hockeyklubb 
Fritsla Idrottsförening 
Fritsla Vinteridrottsklubb 
Fritsla Hockeyklubb 
Hajoms hembygdsförening 
Hajoms Idrottsförening 
Horreds, Istorps och Öxnevallas hembygdsförening 
Horreds Sportklubb 
Horreds Idrottsförening 
Hyssna Idrottsförening  
IFK Öxnevalla 
IK Trasten 
Marks Modellflygklubb 
PRO Västra Mark 
Sätila bygdegårdsförening Lundagård 
Skene Folkets Hus-förening 
Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Öxabäcks bygdegårdsförening 
Öxabäcks Idrottsförening 

 

  



Sida 25(47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-12-09 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142/2021   Dnr: KFN 2021-48 805 

Ansökan Kamratföreningen Länken 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Kamratföreningen Länken beviljas ett bidrag för 2021 motsvarande 60 tkr för 
lokalhyra och elkostnader. 

Ärendet 
Styrelsen för KF Länken har till kultur- och fritidsförvaltningen den 2021-11-30 
inkommit med en ansökan om lokalhyra och elkostnader motsvarande 60 tkr för 
2021. Årsmöteshandlingar och en redovisning för verksamhetsåret 2020 har bifogats. 
Dessa har granskats och godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 1 december 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kamratföreningen Länken beviljas ett bidrag för 2021 motsvarande 60 tkr för 
lokalhyra och elkostnader. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ylva Höglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Kamratföreningen Länken beviljas ett bidrag för 2021 motsvarande 60 tkr för 
lokalhyra och elkostnader. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kamratföreningen Länken  

________ 
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§ 143/2021   Dnr: KFN 2020-15 106 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Vävcenter Sjuhärad 
och Marks kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Ärendet återremitteras för att ytterligare utreda finansiering. 

Reservation 
Birgitta Andersson (S), Karin Jageby (V) och Laila Neck (S), reserverar sig mot 
beslutet.  

Ärendet 
Under 2020 inkom en förfrågan från Internationellt Vävcenter - Sjuhärad om att 
ingå ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Marks kommun.  

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

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

Genom att ingå ett IOP-avtal med Internationellt Vävcenter Sjuhärad tillvaratas 
ideella krafter som bidrar till att levandegöra kulturarvet, stärker 
destinationsutvecklingen samt ökar livskvalitén både för besökare och invånarna i 
Marks kommun. I gengäld ger Marks kommun ett ekonomiskt bidrag i form av 
verksamhetsstöd, i form av lokalhyra och ett mindre ekonomiskt projektstöd.  

Avtalet avser perioden 1 januari 2022 till den 31 december 2024. Finansieringen 
sker inom nämndens driftbudgetram för föreningsbidrag. Avtalet upphör utan 
uppsägning när tidsperioden för avtalet löper ut. IOP-partnerskapet kan förlängas 
efter avtalsperioden om parterna ser detta som aktuellt.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 november 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP), daterad den 5 
november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 73, och då 
föreslagit följande:   

Ärendet återremitteras för att ytterligare utreda finansiering. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ylva Höglund (M), Karin Jageby (V), Laila Neck (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag, kultur- och fritidsnämnden ingår idéburet offentligt partnerskap med 
Internationellt Vävcenter- Sjuhärad enligt upprättat avtalsförslag.  

Finansiering sker genom medel för föreningsbidrag. 

Eva Åberg Andersson (C), Belinda Sjöberg (C), yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Votering begärs.  

Följande beslutsgång godkänns:  
Ja-röst för att avslå arbetsutskottets förslag till beslut.  

Nej-röst för att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Med 3 ja-röster och 7 nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstningslista finns i början av protokollet. 

Reservation  

Birgitta Andersson (S), Karin Jageby (V) och Laila Neck (S), reserverar sig mot 
beslutet. 

________ 
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§ 144/2021   Dnr: KFN 2021-97 826 

Ansökan från IFK Örby om ekonomiskt stöd med anledning av 
lägre momsåterbetalning än budgeterat vid utbyte av konstgräs 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
IFK Örbys ansökan om ekonomiskt stöd avslås då kultur- och fritidsnämnden inte 
ger bidrag till aktiebolag. 

Ärendet 
2021-11-11 inkom IFK Örby med en ansökan om ekonomiskt stöd om 465 tkr 
gällande fotbollsanläggningen med konstgräs i Örby. Detta då föreningens helägda 
dotterbolag (Örby arena AB) hade budgeterat sina kostnader för 
renoveringsåtgärder vid konstgräsplanen exklusive moms, men Skatteverket 
endast beviljat en momsåterbetalning på 53 %.  

Förening och dotterbolag bedöms vara i ett allvarligt läge med anledning av de 
kortsiktiga skulder de tagit upp, med låg betalningsförmåga som följd. Förening och 
dotterbolag har inte lyckats finna några andra lämpliga externa finansiärer för 
uppkommen situation. 

Det finns en risk att förening och dotterbolag hamnar på obestånd utan akut 
ekonomiskt tillskott. Detta skulle få stora konsekvenser för föreningens 
verksamhet, samt drabba delar av barn- och ungdomsidrotten i Marks kommun, 
åtminstone temporärt. 

Föreningslivet är ofta i behov av statligt och kommunalt stöd/subventioner för att 
kunna bedriva sin verksamhet. Behovet av stöd/subvention kan förväntas öka ju 
dyrare anläggning som behövs för föreningens verksamhet. 

Nämnden prognosticerar en positiv avvikelse 2021 för föreningsbidrag. Återstående 
medel skulle täcka föreningens behov. Ett beviljande skulle dock öka den 
prognosticerade negativa avvikelsen på totalen för kultur- och fritidsnämnden år 
2021.  

Konstgräsplanen i Örby är en gemensam nyttighet för alla fotbollsföreningar i Marks 
kommun, även om IFK Örby har en särställning gällande nyttjandet. Det finns ett 
stort värde i att anläggningen drivs i föreningsregi, vilket säkerställs även 
fortsättningsvis vid ett beviljande. 

Det finns inget som formellt hindrar kultur- och fritidsnämnden att bevilja ansökan.  
Förvaltningen anser dock att det finns oklarheter gällande utifrån 
likställighetsprincipen. 

Förvaltningens sammanvägda bedömning är att ett beviljande av föreningens 
ansökan kan anses rimlig. 
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Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 1 december 

Förvaltningens förslag till beslut 
IFK Örby beviljas ett ekonomiskt bidrag om 465 tkr för att kompensera lägre 
momsåterbetalning än budgeterat för renovering av fotbollsanläggningen med 
konstgräs i Örby. 

Finansiering sker genom kvarstående medel för föreningsbidrag under budgetår 
2021. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD) yrkar avslag med motivering att kultur- och fritidsnämnden inte 
ger bidrag till aktiebolag.  

Martin Andersson (KD) yrkar avslag med motivering att kultur- och fritidsnämnden 
inte har ekonomi för att bevilja ansökan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag, Sara Lindwalls (SD) förslag, och Martin 
Anderssons (KD) förslag, mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt Sara Lindwalls (SD) förslag.    

Beslut skickas till 
IFK Örby 

________ 
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§ 145/2021   Dnr: KFN 2021-79 866 

Uppdrag att ta fram regler och rutiner för arbetet med 
konstnärlig utsmyckning i kommunen 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Kultur-och fritidsnämnden ger i uppdrag till förvaltningschefen att ta fram regler 
och rutiner för arbetet med enprocentregeln. 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2021 fick kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram regler och rutiner för arbetet med konstnärlig 
utsmyckning i kommunen (§ 114/2021). Till grund för beslutet 
låg tjänsteskrivelsen KS 2019-299 200-13 som behandlar tillämpningen av 
enprocentregeln för konstnärlig gestaltning. 

Styrdokumentet Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun anger att det är 
kommundirektör/förvaltningschef/VD som beslutar om regler.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 10 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 74, och då 
föreslagit följande:   

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V), Sara Lindwall (SD), och Martin Andersson (KD), yrkar bifall till 
förvaltningens förslag, kultur-och fritidsnämnden ger i uppdrag till 
förvaltningschefen att ta fram regler och rutiner för arbetet med enprocentregeln. 

Eva Åberg Andersson (C) föreslår följande förslag till beslut:  

Kultur-och fritidsnämnden ger i uppdrag till förvaltningschefen att ta fram riktlinjer 
för arbetet med enprocentregeln och återkomma till nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag eller enligt Eva Åberg Anderssons (C) förslag och finner att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.      

_____ 
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§ 146/2021   Dnr: KFN 2021-102 805 

Förlängning av nyttjande av anläggnings- och underhållsbidrag  
- Hyssnabornas bygdegårdsförening 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Hyssnabornas bygdegårdsförening erhåller förlängd beviljningstid för att genomföra 
resterande åtgärder beviljade inom bidragsformen underhålls- och 
anläggningsbidrag från år 2021 till år 2022. Den beviljade bidragssumman på 73 
000 kronor bokas upp på balanskontot. 

Ärendet  
Det har till kultur- och fritidsförvaltningen inkommit en ansökan från Hyssnabornas 
bygdegårdsförening om att förlänga giltighetstiden för tidigare beviljade medel för 
anläggnings- och underhållsbidraget, motsvarande 73 000 kronor.   

Hyssnabornas bygdegårdsförening beviljades 2020 inför 2021 ett anläggnings- och 
underhållsbidrag motsvarande på 73 000 kr för inköp och installation av ny 
värmekälla av kultur- och fritidsnämnden. 

Värmekällan, av modell CTC Luft-vattenpump, är beställd av VVS tekniker. Dock är 
artikeln restnoterad så det har under en längre tid saknats komponenter. 
Förhoppningen om att få värmekällan installerad före årsskiftet ligger nu i stället på 
första kvartalet 2022. 

Styrelsen i Hyssnabornas Bygdegårdsförening önskar därför att förlänga 
möjligheten att använda det beviljade bidraget även under 2022. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 5 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 75, och då 
föreslagit följande:   

Hyssnabornas bygdegårdsförening erhåller förlängd beviljningstid för att genomföra 
resterande åtgärder beviljade inom bidragsformen underhålls- och 
anläggningsbidrag från år 2021 till år 2022. Den beviljade bidragssumman på 73 
000 kronor bokas upp på balanskontot. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 



Sida 32(47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-12-09 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut skickas till 
Hyssnabornas bygdegårdsförening 

________ 
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§ 147/2021   Dnr: KFN 2021-102 805 

Förlängning av nyttjande av anläggnings- och underhållsbidrag 
- Kinna hembygdsförening 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Kinna hembygdsförening erhåller förlängd beviljningstid för att genomföra 
resterande åtgärder beviljade inom bidragsformen underhålls- och 
anläggningsbidrag, från år 2021 till år 2022. Finansiering sker genom medel 
uppbokade i balansräkningen. 

Ärendet 
Det har till kultur- och fritidsförvaltningen inkommit en ansökan från Kinna 
hembygdsförening om att förlänga giltighetstiden för del av tidigare beviljade medel 
för anläggnings- och underhållsbidraget, motsvarande 22 439 kronor.  

Kinna hembygdsförening beviljades 2019 ett anläggnings- och underhållsbidrag 
motsvarande 196 950 kronor för år 2020 av kultur- och fritidsnämnden. I oktober 
2020 inkom förening med en ansökan om att få skjuta upp uttaget av det beviljade 
bidraget till år 2021 på grund av coronapandemin.  

Föreningen erhöll via delegationsbeslut, KFN 2020-43 805-2 förlängd beviljningstid 
för att genomföra åtgärder beviljade inom bidragsformen. 

Föreningen har även i år inkommit med ansökan om ytterligare förlängning av 
beviljningstid på grund av coronapandemin gällande resterande del av slutsumman 
22 439 kronor. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 76, och då 
föreslagit följande:   

Kinna hembygdsförening erhåller förlängd beviljningstid för att genomföra 
resterande åtgärder beviljade inom bidragsformen underhålls- och 
anläggningsbidrag, från år 2021 till år 2022. Finansiering sker genom medel 
uppbokade i balansräkningen. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 
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Beslut skickas till 
Kinna hembygdsförening 

________   
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§ 148/2021   Dnr: KFN 2021-106 006 

Sammanträdesplan 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder: 3/2, 3/3, 31/3, 28/4, 
2/6, 1/9, 29/9, 27/10, 24/11 

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder: 17/2, 17/3, 14/4, 12/5, 16/6, 15/9, 
13/10, 10/11, 8/12   

Ärendet 
Förslag till sammanträdesplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden och kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen.  

Förslaget på sammanträden är i möjligaste mån anpassat till sammanträdesplan för 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn har även tagits till de datum då 
rapporter och uppföljningar till kommunstyrelsen ska lämnas in, presidiedagar samt 
helg- och lovdagar. 

Sammanträdena börjar vid 13.15 

Förslag på datum: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  kultur- och fritidsnämnden 

Torsdag 3 februari    Torsdag 17 februari 
Torsdag 3 mars   Torsdag 17 mars 
Torsdag 31 mars   Torsdag 14 april 
Torsdag 28 april    Torsdag 12 maj 
Torsdag 2 juni   Torsdag 16 juni 
Torsdag 1 september   Torsdag 15 september 
Torsdag 29 september   Torsdag 13 oktober 
Torsdag 27 oktober    Torsdag 10 november 
Torsdag 24 november    Torsdag 8 december  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 

Förslag till sammanträdesplan, daterad den 9 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 77, och då 
föreslagit följande:  
  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder: 3/2, 3/3, 31/3, 28/4, 
2/6, 1/9, 29/9, 27/10, 24/11 
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Kultur- och fritidsnämnden sammanträder: 17/2, 17/3, 14/4, 12/5, 16/6, 15/9, 
13/10, 10/11, 8/12   

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

________ 
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§ 149/2021   Dnr: KFN 2021-18 003 

Nytt dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från den 1 
januari 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet gäller under förutsättning av att kommunen ansluter sig till den samverkan 
om dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
med start den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Varje personuppgiftsansvarig ska enligt EU:s dataskyddsförordning ha ett data-
skyddsombud. Sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 har Marks kommun haft 
fyra utsedda dataskyddsombud. Kontinuitet i arbetet av dataskyddsfrågor är av stor 
vikt för att kunna upprätthålla kvalitén i arbetet. En utredning är därför gjord om 
dataskyddsombud ska anlitas externt eller fortsatt ske internt i kommunen. 
Utredningen har resulterat i att kommunen bör ingå i Boråsregionens organisation 
av dataskyddsombud.  

Dataskyddsombud måste inte vara en fysisk person utan kan också vara en grupp 
eller en organisation. Inom gruppen eller organisationen ska ansvaret vara 
tydliggjort och en person ska rapporteras som kontaktperson till Integritetsskydds-
myndigheten.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 november 

Förvaltningens förslag till beslut  
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från den 1 
januari 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet gäller under förutsättning av att kommunen ansluter sig till den samverkan 
om dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
med start den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från den 1 
januari 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 
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Beslutet gäller under förutsättning av att kommunen ansluter sig till den samverkan 
om dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
med start den 1 januari 2022. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund; dso@borasregionen.se 

Integritetsskyddsmyndigheten 

________ 
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§ 150/2021   Dnr: KFN 2021-100 805 

Årets barn- och ungdomsledare 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Sofia Johansson, Örby församling, utses till årets barn- och ungdomsledare 2021 
inom kategorin, övrig verksamhet. 

Helena Andersson och Carin Peterson, OK Räven, utses till årets barn- och 
ungdomsledare 2021 inom kategorin, idrott. 

Ärendet 
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut utmärkelsen ”Årets barn- och 
ungdomsledare”. Utmärkelsen finns i två kategorier, dels en idrottskategori och 
dels en för övrig verksamhet. Stipendierna är på 5 000 kronor vardera. 

Allmänheten ges möjlighet att nominera kandidater till utmärkelsen årets barn- och 
ungdomsledare. Annonsering har skett i Markbladet och på Marks kommuns 
hemsida.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 78, och då 
föreslagit följande: 

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.    

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet för att nå 
konsensus.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om det är kultur- och fritidsnämndens mening att 
besluta enligt följande: 
 
Sofia Johansson, Örby församling utses till årets barn- och ungdomsledare 2021 
inom kategorin, övrig verksamhet. 

Helena Andersson och Carin Peterson, OK Räven utses till årets barn- och 
ungdomsledare 2021 inom kategorin, idrott. 

Förslaget antas. 
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Beslut skickas till 
Sofia Johansson 
Helena Andersson 
Carin Peterson 

________ 
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§ 151/2021   Dnr: KFN 2021-111 805 

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Ann-Sofie och Mats Petersson tilldelas Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 
2021 och 8000 kr. 

Hans Gunnarsson tilldelas Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2021 och 
5000 kr. 

Ärendet 
Makarna Emil och Vivi Johansson har enligt testamente 1975-09-02 donerat sin 
kvarlåtenskap till Marks kommun för bildande av en fond, vars avkastning skall 
disponeras för utdelning av stipendier till en eller flera personer som utfört värdefull 
kulturell insats i bygden. 

Från 2014 betalar stiftelsen inte längre skatt, men det förutsätter att stiftelsen 
delar ut minst 80% av rörelseresultatet. 

För 2021 utgör rörelseresultatet cirka 13 000 kronor, men beroende på hur många 
personer som tilldelas stipendium kan stiftelsen till viss del avvika från beloppet. 

Fondens totala kapital vid årsskiftet 2020/2021 uppgick till 635 000 kr.  

Annonsering har skett i Markbladet och på Marks kommuns hemsida.   

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2021, § 79, och då 
föreslagit följande: 

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.   

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet för att nå 
konsensus.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om det är kultur- och fritidsnämndens mening att 
besluta enligt följande:  
 
Ann-Sofie och Mats Petersson tilldelas Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 
2021 och 8000 kr. 

Hans Gunnarsson tilldelas Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2021 och 
5000 kr. 
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Förslaget antas.    

Beslut skickas till 
Ann-Sofie Petersson 
Mats Petersson 
Hans Gunnarsson 

________ 
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§ 130/2021   Dnr: KFN 2021-42 004 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden  
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet loggbok över 
kultur- och fritidsnämndens ärenden. Den 1 december innehöll loggboken 47 
ärenden som antingen inkommit eller upprättats.    

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Samrådsutställning 
detaljplan Skene 33:1 
m.fl 

Ordförande 2021-11-15 KFN 2021-108 
214 

Redovisning av 
delegationsbeslut 
registreringslotteri 

Enhetschef 2021-11-20 KFN 2020-28 
804 

 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154/2021 

Redovisning av meddelanden 
   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2021-1 000 Regional handlingsplan friluftslivet – Västra 
Götaland    

2. KFN 2020-58 292 Skolprojekt i Skene – godkännande av förstudie 
avseende lokaler för kultur- och fritid 

3. 

 

KFN 2021-114 007 Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning  

4. KFN 2021-63 822 Inspektionsrapporter badplatser 

5. KFN 2021-3 805 KF § 188/2021 Utdebitering 2022 

6 KFN 2021-44 042 KF § 189/2021 Taxor och avgifter 2022 

7 KFN 2021-44 042 KF § 190/2021 Budget 2022-2023 med plan för 
2024-2025 för Marks kommun 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 

 155/2021   Dnr: KFN 2021-8 001 

Information om situationen angående Covid-19  
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för det aktuella läget. 

Kultur- och fritidsförvaltningen följer noga utvecklingen av nya rekommendationer 
och restriktioner. Det är framför allt Marks kommuns egna rekommendationer som 
påverkar förvaltningen.    

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen  

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156/2021    

Övriga frågor 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa övriga 
frågor.  

 ________ 
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