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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-05-12 

Tid:   kl. 13:15 – 17:10 
Paus 14:30-14:55, 16:25-16:40 

Plats: 
 

 Tygrikeshallen/Kunskapens Hus, sal C202 

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Andreas Augustsson §§ 50-58 

 (S) Joanna Etherton tjänstgör för Andreas Augustsson (S) §§ 59-
64 

 (S) Laila Neck tjänstgör för Johan Hultén (S) §§ 50-60 

 (S) Peter Hellberg tjänstgör för Johan Hultén (S) §§ 61-64 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (C) Eva Åberg Andersson 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Anders Lilliestam tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (KD) Martin Andersson 

 (SD) Sara Lindwall 

 (V) Karin Jageby 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Hellberg §§ 50-60 
(S) Joanna Etherton §§ 51-58 
(C) Lena Brunnsåker 
(L) Niclas Svedberg §§ 50-58 
(KD) Ailen Andersson 
(SD) Ulf Gustavsson §§ 50-58 
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard  Förvaltningschef §§ 50-57 
 Andreas Lybacken Enhetschef §§ 50-58 
 Kristian Johansson Tf. ekonomichef §§ 51-54 
 Evelina Nekby  Utvecklingsledare  §§ 55-60 
 Louise Moesgaard Witthøft Cirkuslärare 

kulturskolan  
§ 50 

 Carola Melo Utvecklingsledare  § 55 
 Karin Magnusson Handläggare (BUF) § 55 
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Utses att justera: Anders Lilliestam (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-05-19, kl 13:10  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 50-53, 55-
64 

Daniel Pettersson 

Ordförande 

Birgitta Andersson (S) 

Justerande 

Anders Lilliestam (M)  
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-05-12, §§ 50-53, 55-64 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-05-20 Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson  
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Omröstningslista § 60, Utvecklingsbidrag - Skene IF 

Ja-röst för förvaltningens förslag   

Nej-röst för Martin Anderssons (KD) förslag    

Tjänstgörande  Ja Nej 
Birgitta Andersson (S) 
 

X  

Joanna Etherton (S) 
 

X  

Laila Neck (S) 
 

X  

Belinda Sjöberg (C) 
 

 X 

Eva Åberg Andersson (C) 
 

 X 

Uno Johansson (L) 
 

X  

Anders Lilliestam (M) 
 

 X 

Magnus Lilliecrona (M) 
 

 X 

Martin Andersson (KD) 
 

 X 

Sara Lindwall (SD) 
 

 X 

Karin Jageby (V) 
 

X  

Resultat  
 

5 6 

 

________ 
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Innehållsförteckning   

Besök kulturskolans cirkusverksamhet § 50 

Anmälan och prövning av jäv § 51 

Förändring av ärendelistan § 52 

Nytt finansieringsförslag idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) mellan Vävcenter Sjuhärad och Marks kommun 

§ 53 

Aprilrapport 2022 (anslaget 2022-05-13)  § 54 

Presentation kultur i förskola/skola och särskola § 55 

Förvaltningschefen informerar § 56 

Utredning konstgräs i Marks kommun § 57 

Information öppen ung § 58 

Utvecklingsbidrag - Marks Tennisklub § 59 

Utvecklingsbidrag - Skene IF § 60 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden § 61 

Redovisning av delegationsbeslut § 62 

Redovisning av meddelanden § 63 

Övriga frågor § 64 
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§ 50/2022 

Besök kulturskolans cirkusverksamhet 
Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämnden besöker kulturskolans cirkusverksamhet i 
Tygrikeshallen. Louise Moesgaard Witthøft som arbetar som cirkuslärare informerar 
om verksamheten.  

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare tackar för presentationen.  

________ 
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§ 51/2022    

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
________ 
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§ 52/2022    

Förändring av ärendelistan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nytt finansieringsförslag idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Vävcenter 
Sjuhärad och Marks kommun behandlas före aprilrapport 2022. 
 
Förvaltningschefen informerar behandlas före utredning konstgräs i Marks kommun. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår att:  

Nytt finansieringsförslag idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Vävcenter 
Sjuhärad och Marks kommun behandlas före aprilrapport 2022. 

Förvaltningschefen informerar behandlas före utredning konstgräs i Marks kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendelistan kan ändras utifrån följande förslag och finner 
att så sker. 

________ 
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§ 53/2022   Dnr: KFN 2020-15 106 

Nytt finansieringsförslag Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
mellan Vävcenter Sjuhärad och Marks kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att ingå IOP-avtal med 
Internationellt Vävcenter – Sjuhärad enligt upprättat avtalsförslag. 

Marks kommun har hittills ej tecknat något IOP-avtal, varför detta blir ett 
pilotprojekt med intresse för hela kommunen. 

För budgetår 2022 finns ingen finansieringslösning. 

Finansieringsfrågan för kommande år hanteras i budgetprocess inför 2023. 

För att hantera finansieringen för 2022 avser kultur- och fritidsnämnden begära 
tillskott i aprilrapporten från kommunstyrelsen med 117 500 konor. 

Slutgiltigt beslut om att eventuellt ingå IOP-avtal fattas efter beslut om 
finansiering.    

Ärendet 
Den 24 januari 2018 tog kommunstyrelsen beslut, i KS § 9/2018, om att införa 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Marks kommun.  

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

Under 2020 inkom en förfrågan från Internationellt Vävcenter - Sjuhärad om att 
ingå ett IOP-avtal med Marks kommun.  

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

På kultur- och fritidsnämnden den 9 december 2021, § 143/2021, återremitterades 
ärendet för att ytterligare utreda finansiering. 

Ärendets behandling 
KFN § 4/2021 

KFN § 143/2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 april 2022, § 34, och då lämnat 
ärendet utan förslag till beslut.  
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Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Belinda Sjöberg (C) föreslår följande förslag till beslut:  

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att ingå IOP-avtal med 
Internationellt Vävcenter – Sjuhärad enligt upprättat avtalsförslag. 

Marks kommun har hittills ej tecknat något IOP-avtal, varför detta blir ett 
pilotprojekt med intresse för hela kommunen. 

För budgetår 2022 finns ingen finansieringslösning. 

Finansieringsfrågan för kommande år hanteras i budgetprocess inför 2023. 

För att hantera finansieringen för 2022 avser kultur- och fritidsnämnden begära 
tillskott i aprilrapporten från kommunstyrelsen med 117 500 kronor. 

Slutgiltigt beslut om att eventuellt ingå IOP-avtal fattas efter beslut om 
finansiering.    

Laila Neck (S), Uno Johanson (L), Magnus Lilliecrona (M), och Karin Jageby (V) 
yrkar bifall till Belinda Sjöbergs (C) förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt Belinda 
Sjöbergs (C) förslag och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Internationellt Vävcenter- Sjuhärad 

________ 
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§ 54/2022   Dnr: KFN 2022-39 042 

Aprilrapport 2022 
Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-05-13)  

 ________ 
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§ 55/2022    

Presentation kultur i förskola/skola och särskola 
Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningens utvecklingsledare Carola Melo och handläggare 
Karin Magnusson från barn- och utbildningsförvaltningen besöker kultur- och 
fritidsnämnden och informerar om kulturutbud för barn och elever i förskola, skola 
och särskola. Ambitionen är att erbjuda en kulturaktivitet per läsår. 
Kulturverksamheten finansieras med medel från Kulturrådet, Västra 
Götalandsregionen samt barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 56/2022    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om att den nya organisationen nu är 
beslutad och kommer att böra genomföras. 

Det har även genomförts en workshop för kultur- och fritidsnämndens ledamöter 
med utgångspunkt i grunduppdrag och budgetunderlag.  

Det informeras även om sommaraktiviteter samt sjukfrånvaro.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 57/2022   Dnr: KFN 2021-16 826 

Utredning konstgräs i Marks kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Nämnden godkänner utredningen av behov av konstgräsplaner i Marks kommun, 
och beställer en förstudie av anläggande av ytterligare en konstgräsplan i centrala 
Mark samt en i Mark nordväst av teknik- och servicenämnden. 

Ärendet 
2021-02-18 inkom Kinna IF och Skene IF med en gemensam skrivelse där de båda 
föreningarna uttryckte att det finns behov av ytterligare konstgräsplaner i Marks 
kommun. Kultur- och fritidsnämnden gav 2021-04-08 § 47 förvaltningen i uppdrag 
att utreda behovet av ytterligare konstgräsplaner i Marks kommun. 

Utredningens syfte är att undersöka om det finns behov av ytterligare 
konstgräsplaner i Marks kommun och i så fall hur många, samt lämplig geografisk 
placering. Vidare ska förutsättningar för, och konsekvenser av anläggande av 
konstgräsplaner belysas. Lämpliga åtgärder ska föreslås med utgångspunkt i 
utredningens slutsatser. Utredningen hanterar inte platsspecifika tekniska 
förutsättningar eller kostnader, då dessa hör till förstudiefasen. 

Utredningen visar att det finns ett behov av att anlägga ytterligare konstgräsplaner 
i Marks kommun, utifrån fotbollsföreningarnas uppskattade behov och information 
om tillgång till bokningsbara tider i förhållande till efterfrågan. Även bedömning av 
målgruppens preferenser och vanor, fotbollens utveckling över tid, samt jämförelse 
med andra kommuner har vägts in. 

Baserat på utredningens resultat bedömer förvaltningen att det åtminstone behövs 
ytterligare två (2) konstgräsplaner i kommunen för att täcka nuvarande behov och 
behov i en nära framtid. 

Placering bör utgå från målgruppens behov, samt förväntad befolkningsutveckling. 
Flest barn bor i centrala Mark samt i Mark nordväst, vilka även är områden med 
förväntat stark befolkningsutveckling. 

Uppskattad kostnad för anläggande av en konstgräsplan är ca 13 – 14 mnkr 
(baserat på referensobjekt). Konkreta alternativ gällande drift och finansiering får 
undersökas vidare av förvaltningen under förstudiefasen. 

I övrigt är det viktigt att samnyttjande beaktas, och då främst med skolans 
undervisningsverksamhet. 

Jämlikheten inom föreningsidrotten påverkas troligtvis positivt med fler 
konstgräsplaner. Även folkhälsan kan antas påverkas positivt. Den ekonomiska 
påverkan är avhängig om anläggande sker i kommunal eller extern regi, samt 
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placering (vilket påverkar driftkostnaderna). De ekonomiska aspekterna belyses 
ytterligare i en förstudie. 

Ärendets behandling 
KFN § 47/2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 5 maj 

Utredning av behov av konstgräsplaner i Marks kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden godkänner utredningen av behov av konstgräsplaner i Marks kommun, 
och beställer en förstudie av anläggande av ytterligare en konstgräsplan i centrala 
Mark samt en i Mark nordväst av teknik- och servicenämnden. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Andersson (KD), Karin Jageby (V), Uno Johansson (L) och Laila Neck (S) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Belinda Sjöberg (C) yrkar att ärendet bordläggs.  

Magnus Lilliecrona (M) föreslår följande förslag till beslut:  
 
En förstudie beställs för att närmare undersöka tekniska och driftekonomiska 
förutsättningar för byggnation av ytterligare konstgräsplaner, i första hand i 
kommunal regi, i centrala Mark samt Mark nordväst. 

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas idag eller bordläggas och finner att 
kultur- och fritidsnämnden avser att besluta idag.  

Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
förvaltningens förslag eller Magnus Lilliecronas (M) förslag och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 

________ 
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§ 58/2022    

Information öppen ung 
Dagens sammanträde 
Enhetschef Andreas Lybacken informerar och svarar på frågor från kultur- och 
fritidsnämndens ledamöter gällande öppen ungs närvaro på Ängskolan. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 59/2022   Dnr: KFN 2022-40 805 

Utvecklingsbidrag - Marks Tennisklubb 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Marks Tennis beviljas 44 673 kronor i utvecklingsbidrag.  

Ärendet 
Utvecklingsbidrag är ett nytt bidrag sedan 2021 på 700 000 kr/år med syftet att nå 
ungdomar som inte deltar i ordinarie föreningsverksamhet.  

Prioriterade målgrupper: 

• Ungdomar 13─19 år 

• Ungdomar som inte är aktiva i någon idrotts- eller kulturverksamhet 

• Ungdomar som inte vill delta i ordinarie verksamhet utan ha någonstans 

att vara på fritiden 

• Ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund 

• Tjejer 
 

Marks Tennisklubb ansöker om utvecklingsbidrag för att kunna erbjuda barn och 
unga gratis tennisträning under två veckors tid. Insatsen kommer ske vecka 24 och 
25. Totalt planerar de att arrangera 8 dagar med träningar för olika åldrar mellan 
kl. 10:00-15:00. Träning kommer erbjudas, för nybörjare och för fortsättning, för 
barn och unga mellan 6–19 år. De räknar med att nå cirka 60 barn och ungdomar, 
vilket är baserat på förra sommarens statistik. Totalt ansöker Marks Tennisklubb 
om 44 673 kr.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks Tennis beviljas 44 673 kronor i utvecklingsbidrag.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkar på att ärenden ska bordläggas.  
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Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas idag eller bordläggas och finner att 
kultur- och fritidsnämnden avser att besluta idag. 

Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser att beslut enligt 
förvaltningens förslag och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Marks Tennisklubb 

________ 

 

  



Sida 19(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-05-12   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60/2022   Dnr: KFN 2022-44 805 

Utvecklingsbidrag - Skene IF 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Skene IF beviljas 34 327 kronor i utvecklingsbidrag, då medel inte ska gå till 
arvodering för föreningar. 

Reservation  
Birgitta Andersson (S), Joanna Etherton (S), Laila Neck (S), Uno Johansson (L) och 
Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
Utvecklingsbidrag är ett nytt bidrag sedan 2021 på 700 000 kr/år med syftet att nå 
ungdomar som inte deltar i ordinarie föreningsverksamhet.  

Prioriterade målgrupper: 

• Ungdomar 13─19 år 

• Ungdomar som inte är aktiva i någon idrotts- eller kulturverksamhet 

• Ungdomar som inte vill delta i ordinarie verksamhet utan ha någonstans 

att vara på fritiden 

• Ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund 

• Tjejer 

Skene IF har en tradition av att arrangera sommarläger i fotboll på Vävarevallen i 

Skene. Detta vill föreningen genomföra så även i år med nio veckors läger för barn 

mellan 6 och 13 år. Insatsen kommer äga rum måndag till torsdag kl. 10:00-15:00 

vecka 24–32. Skene IF kommer förutom fotboll, ett par gånger under sommaren, 

arrangera andra aktiviteter som till exempel brännbollsturnering och möjlighet att 

läsa för en utbildad läshund. Det senare sker i samarbete med Marks kommuns 

bibliotek. Varje lägerdag kommer Skene IF bjuda deltagarna på mellanmål. Totalt 

ansöker Skene IF om 268 112 kr för insatsen. 

 

Det finns inte budgetutrymme inom bidragsformen utvecklingsbidrag för att bevilja 

ansökt belopp. Förvaltningen har dock funnit en lösning, i dialog med RF-SISU, 

vilket gör att överskjutande belopp (170 000 kronor) kan finansieras genom medel 

för sommaraktiviteter inom Bästa barnkommun.  
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Förvaltningen bedömer att insatsen uppfyller bästa barnkommuns syfte, vilket 

bland annat är att bidra till jämlika uppväxtvillkor. Utvecklingsbidraget ihop med 

bästa barnkommun-medel ger ett totalt bidrag på 264 327 kr för nio veckors 

sommarläger i fotboll.   

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Skene IF beviljas 94 327 kronor i utvecklingsbidrag för att arrangera gratis 
sommarläger 2022 i fotboll.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Sara Lindwall (SD) yrkar på avslag.  

Martin Andersson (KD) föreslår följande förslag:  

Skene IF beviljas 34 327 kronor i utvecklingsbidrag, då medel inte ska gå till 
arvodering för föreningar. 

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas idag eller bordläggas och finner att 
kultur- och fritidsnämnden avser att besluta idag. 

Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Sara 
Lindwalls (SD) förslag och finner att det avslås.  

Beslutsomgång 3 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Martin 
Anderssons (KD) förslag och finner att det avslås. 

Beslutsomgång 4 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår 
förvaltningens förslag och finner att det bifalls.  

Votering begärs.  

Ordföranden finner att förvaltningens förslag är huvudförslag och ställer Sara 
Lindwalls (SD) förslag mot Martin Anderssons (KD) förslag för att ta fram ett 
motförslag och finner att Martin Anderssons (KD) förslag blir motförslag.  
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Följande beslutsgång godkänns:  
Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Nej-röst för att bifalla Martin Anderssons (KD) förslag till beslut. 

Med 5 ja-röster och 6 nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt Martin Anderssons (KD) förslag. Omröstningslista finns i början av 
protokollet. 

Birgitta Andersson (S), Joanna Etherton (S), Laila Neck (S), Uno Johansson (L) och 
Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet.  

Beslut skickas till 
Skene IF 

________ 
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§ 61/2022   Dnr: KFN 2022-14 004 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden  
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet loggbok över 
kultur- och fritidsnämndens ärenden. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.   

________ 
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§ 62/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Samrådsutställning av 
detaljplan för Melltorp 1:31 

Presidiet 2022-05-03 KFN 2022-33-2 

Beslut om registreringslotteri 
Marks Arbetarekommun 

Enhetschef 2022-04-12 KFN 2022-22-2 

Beslut om registreringslotteri 
Neuroförbundet i Mark 

Enhetschef 2022-04-13 KFN 2022-22-3 

Fria lån Kinnaborgssalen - 
Konst och Hantverksrundan i 
Mark 

Enhetschef 2022-04-06 KFN 2022-21-8 

Beslut om registreringslotteri 
PRO Västra Mark 

Enhetschef 2022-04-12 KFN 2022-22-4 

Samarbetsavtal mellan 
förvaltningen för 
kulturutveckling och Rydals 
museum 

Förvaltningschef 2022-04-22 KFN 2022-26-4 

Samarbetsavtal mellan 
förvaltningen för 
kulturutveckling och marks 
kommun 

Enhetschef 2022-03-22 KFN 2022-26-4 

Avtalsförlängning avseende 
Interbook Go för Marks 
kommun 

Enhetschef 2022-04-20 KFN 2022-26-3 

Kontrakt mellan teater 
Sagohuset och Marks kommun 

Enhetschef 2022-04-22 KFN 2022-26-6 

 

________ 

  



Sida 24(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-05-12   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63/2022 

Redovisning av meddelanden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2022-13-7  Sammandragsrapport april 2022 

2. KFN 2020-58-14 BUN § 47/2022 Skolprojekt Skene – storlek på 
idrottshall  

3. KFN 2022-3-7 KF § 57/2022 Revidering av policy för inköp och 
upphandling  

4. KFN 2022-3-5 KF § 58/2022 Upphävning av ungdomspolitisk 
policy  

5. KFN 2022-3-6 KF § 59/2022 Ansvarig nämnd för hantering av 
föreningsbidrag  

6. KFN 2021-83-5 Förvaltningsrätten avslår överklagandet  

7. KFN 2021-116-7 Årsrapport godkänns  

8. KFN 2022-3-8 KF § 79/2022 Prövning av ansvarsfrihet  

 

________ 
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§ 64/2022    

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

 ________ 
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