
 Sida 1(29) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-12-08 

Tid:   kl. 09:00 – 11:15 
Paus. 09.40 – 10:00  

Plats: 
 

 Åbönninga, Rydals konferenscenter  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Andreas Augustsson 

 (S) Laila Neck tjänstgör för Johan Hultén (S) 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (C) Lena Brunnsåker tjänstgör för Eva Åberg Andersson (C) 

 (L) Uno Johansson §§ 129-132, 134-147 

 (S) Joanna Etherton tjänstgör för Uno Johansson (L) § 133 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (KD) Martin Andersson 

 (SD) Sara Lindwall 

 (V) Karin Jageby 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Joanna Etherton §§ 129-132, 134-147 
(M) Anders Lilliestam 
(KD) Ailen Andersson 
(SD) Siv Scarborough 
(SD) Ulf Gustavsson 
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare  
 Rasmus Torngard Förvaltningschef   
 Andreas Lybacken  Verksamhetschef  
 Johan Lundbladh Verksamhetschef   
 Kristian Johansson  Ekonomichef § 130 
 Madeleine Nilsson  Enhetschef § 139 
 Evelina Nekby Utvecklingsledare  §§ 135-136 
 Ingrid Gustafsson  Administratör  §§ 129-136 
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Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-12-19, kl 12:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 129-134, 
136-147 

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 
2022-12-08, §§ 129-134, 136-147 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-12-19 Datum för anslags 

nedtagande 2023-01-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson  
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 129 

Ekonomisk månadsrapport § 130 

Förvaltningschefen informerar § 131 

Nämndplan 2023-2024 § 132 

Anläggnings- och underhållsbidrag inför 2023 § 133 

Kartproduktionsbidrag 2023 § 134 

Fritsla Hockeyklubb ansöker om att kommunen tecknar 
elhandelsavtal för föreningens anläggning (anslaget 2022-
12-08) 

§ 135 

Remiss av motion om anläggande av en arena för friidrott § 136 

Kommunkoreograf § 137 

Information Horreds bibliotek § 138 

Information om Kaskad § 139 

Synpunkter på remissversion samverkansavtal 
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i 
VGR 

§ 140 

Remiss nytt reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet § 141 

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2022 § 142 

Årets barn- och ungdomsledare 2022 § 143 

Kultur- och fritidsnämndens loggbok § 144 

Redovisning av delegationsbeslut § 145 

Redovisning av meddelanden § 146 

Övriga frågor § 147 
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§ 129/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Uno Johansson (L) anmäler jäv för ärendet: 
Anläggnings- och underhållsbidrag inför 2023. 

_________  
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§ 130/2022   Dnr: 2022-13 

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

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall för november 2022 uppgår till 75,1 mnkr 
vilket utgör 90 % av nämndens budgetram på 83,6 mnkr och ligger 1,5 mnkr eller 
en dryg procent lägre än periodens riktvärde på 91,7 %. 

Under året har organisationen förändrats vilket orsakar en del differenser mot 
budget mellan huvudverksamheterna. För den totala verksamheten är emellertid 
budgetföljsamheten god. 

Personalkostnaderna ligger, trots två budgeterade anpassningskrav på sammanlagt 
1,5 mnkr, 1,2 mnkr lägre än riktvärdet, främst till följd av vakanser och 
tjänstledigheter. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
_________ 
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§ 131/2022    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om sjukfrånvaro, 
arbetsmiljöhändelser och att man är i slutskedet av övertagandet av folkhälsan. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
_________ 
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§ 132/2022   Dnr: 2022-100 

Nämndplan 2023-2024 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om arbetet med nämndplanen som 
ska beslutas i januari. Förvaltningen arbetar bland annat med att försöka ta tillvara 
på resultatet av Ung livsstils undersökning. Förvaltningschefen visar även det 
förslag som finns för internkontrollplan.   

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
_________ 
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§ 133/2022   Dnr: KFN 2022-83 

Anläggnings- och underhållsbidrag inför 2023 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Anläggnings- och underhållsbidrag inför 2023 fördelas enligt nedan: 

Förening Belopp 
Berghems hembygdsförening 
Målning av bygdegård och uthus 

91 613 

Hajoms hembygdsförening 
Takrenovering på ”logen” på 
hembygdsgården Hönekullen (Mark Hjorttorp 
2:15) 

90 520 

Horreds Idrottsförening 
Byte av tak samt inköp och installation av 
solceller på klubbhuset 

154 425 

Hyssna Idrottsförening 
Inköp och installation av robotgräsklippare 
för C-planen 

Avslag 

Kinnaströms Sportklubb 
Renovering av fasad på klubbstugan 

24 545 

Marks Golfklubb 
Inköp och installation av solceller på 
golfbanans maskinhall 

247 600 

Torestorps Idrottsförening 
Fasadrenovering inkl. tilläggsisolering av 
klubbstugan 

 91 788 

Torestorps Idrottsförening 
Underhållsarbete av festplatsen Hjortnäs – 
plåtarbete samt målning av dansbana, 
utescen och kiosker 

96 234 

1727 Ihärdig av IOGT-NTO 
Spis, fläkt, diskmaskin och kylskåp i 
samband med nybyggnation av föreningshus 
i Örby - Ekelund 

Avslag 

1727 Ihärdig av IOGT-NTO 
Färg till huset/föreningslokalen på 
Tingsvägen i Skene 

19 422 

Skene Sim- och idrottssällskap 
Demontering av gammalt staket samt 
uppsättande av nytt vid parkeringsplatsen 
vid Hedgärdessjön i Skene 

21 837 

Sätila byggnadsförening Lundagård 
Målning och renovering av gavelfasad på 
byggnaden mot söder  

26 582 

Sätila byggnadsförening Lundagård 
Tillgänglighetsanpassning av entré och wc 

71 712 

Ubbhults Idrottsförening 
Inköp av nya mål till Ekåsvallen 

Avslag 
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Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Renovering av Älekulla bygdegård (byte av 
fasad, fönster och ventilation) 

85 232 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Ny ljudanläggning (inkl. hörslinga) med 
takmonterad projektor samt elektriskt styrd 
duk inkl. installation 

50 635 

SUMMA 1 072 145 
 

Finansiering sker genom budget för anläggnings- och underhållsbidrag. 

Ärendet 
Det har kommit in ansökningar om anläggnings- och underhållsbidrag till kultur- 
och fritidsförvaltningen för totalt 3 160 792 kronor. Summan inkluderar även en 
ansökan för kartproduktion på 298 000 kronor. Kartproduktionsbidraget är en 
särskild bidragsform, men hanteras inom samma budget. Budgeten för de båda 
bidragsformerna uppgår till 1 210 000 kronor. 

Förvaltningen har granskat varje ansökan tillsammans med inskickade offerter 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 uppmärksammat: 

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

Ärendets behandling 
Förslag till anläggnings- och underhållsbidrag inför 2023 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 2 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022, § 70, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 

Anläggnings- och underhållsbidrag inför 2023 fördelas enligt nedan: 

Förening Belopp 
Berghems hembygdsförening 
Målning av bygdegård och uthus 

86 265 
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Hajoms hembygdsförening 
Takrenovering på ”logen” på 
hembygdsgården Hönekullen (Mark Hjorttorp 
2:15) 

85 245 

Horreds Idrottsförening 
Byte av tak samt inköp och installation av 
solceller på klubbhuset 

145 465 

Hyssna Idrottsförening 
Inköp och installation av robotgräsklippare 
för C-planen 

Avslag 

Kinnaströms Sportklubb 
Renovering av fasad på klubbstugan 

23 130 

Marks Golfklubb 
Inköp och installation av solceller på 
golfbanans maskinhall 

233 175 

Torestorps Idrottsförening 
Fasadrenovering inkl. tilläggsisolering av 
klubbstugan 

 86 435 

Torestorps Idrottsförening 
Underhållsarbete av festplatsen Hjortnäs – 
plåtarbete samt målning av dansbana, 
utescen och kiosker 

155 970 

1727 Ihärdig av IOGT-NTO 
Spis, fläkt, diskmaskin och kylskåp i 
samband med nybyggnation av föreningshus 
i Örby - Ekelund 

Avslag 

1727 Ihärdig av IOGT-NTO 
Färg till huset/föreningslokalen på 
Tingsvägen i Skene 

18 290 

Skene Sim- och idrottssällskap 
Demontering av gammalt staket samt 
uppsättande av nytt vid parkeringsplatsen 
vid Hedgärdessjön i Skene 

20 575 

Sätila byggnadsförening Lundagård 
Målning och renovering av gavelfasad på 
byggnaden mot söder  

25 055 

Sätila byggnadsförening Lundagård 
Tillgänglighetsanpassning av entré och wc 

67 540 

Ubbhults Idrottsförening 
Inköp av nya mål till Ekåsvallen 

Avslag 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Renovering av Älekulla bygdegård (byte av 
fasad, fönster och ventilation) 

85 232 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Ny ljudanläggning (inkl. hörslinga) med 
takmonterad projektor samt elektriskt styrd 
duk inkl. installation 

47 695 

SUMMA 1 080 072 
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Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken och administratör Ingrid Gustafsson redogör 
för ärendet. 

Jäv 
Uno Johansson (L) har anmält jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen 
av ärendet eller beslut.  

Joanna Etherton (S) ersätter Uno Johansson (L). 

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Andersson (KD) föreslår följande förslag till beslut: 

Anläggnings- och underhållsbidrag inför 2023 fördelas enligt nedan: 

Förening Belopp 
Berghems hembygdsförening 
Målning av bygdegård och uthus 

91 613 

Hajoms hembygdsförening 
Takrenovering på ”logen” på 
hembygdsgården Hönekullen (Mark Hjorttorp 
2:15) 

90 520 

Horreds Idrottsförening 
Byte av tak samt inköp och installation av 
solceller på klubbhuset 

154 425 

Hyssna Idrottsförening 
Inköp och installation av robotgräsklippare 
för C-planen 

Avslag 

Kinnaströms Sportklubb 
Renovering av fasad på klubbstugan 

24 545 

Marks Golfklubb 
Inköp och installation av solceller på 
golfbanans maskinhall 

247 600 

Torestorps Idrottsförening 
Fasadrenovering inkl. tilläggsisolering av 
klubbstugan 

 91 788 

Torestorps Idrottsförening 
Underhållsarbete av festplatsen Hjortnäs – 
plåtarbete samt målning av dansbana, 
utescen och kiosker 

96 234 

1727 Ihärdig av IOGT-NTO 
Spis, fläkt, diskmaskin och kylskåp i 
samband med nybyggnation av föreningshus 
i Örby - Ekelund 

Avslag 

1727 Ihärdig av IOGT-NTO 
Färg till huset/föreningslokalen på 
Tingsvägen i Skene 

19 422 

Skene Sim- och idrottssällskap 21 837 



Sida 13(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-12-08   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Demontering av gammalt staket samt 
uppsättande av nytt vid parkeringsplatsen 
vid Hedgärdessjön i Skene 
Sätila byggnadsförening Lundagård 
Målning och renovering av gavelfasad på 
byggnaden mot söder  

26 582 

Sätila byggnadsförening Lundagård 
Tillgänglighetsanpassning av entré och wc 

71 712 

Ubbhults Idrottsförening 
Inköp av nya mål till Ekåsvallen 

Avslag 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Renovering av Älekulla bygdegård (byte av 
fasad, fönster och ventilation) 

85 232 

Älekulla bygdegårdsförening och byalag 
Ny ljudanläggning (inkl. hörslinga) med 
takmonterad projektor samt elektriskt styrd 
duk inkl. installation 

50 635 

SUMMA 1 072 145 
 

Finansiering sker genom budget för anläggnings- och underhållsbidrag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Martin Anderssons (KD) 
förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Martin 
Anderssons (KD) förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Berörda föreningar   

_________ 
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§ 134/2022   Dnr: KFN 2022-84 

Kartproduktionsbidrag 2023 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Marks Orienteringskrets 137 855 kronor, vilket 
motsvarar 46,26 % av den sökta summan för kartproduktionsbidrag. 

Kartbidraget hanteras under budget för anläggnings- och underhållsbidraget. 

Ärendet 
Den 15 augusti 2022 inkom en ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen från 
Marks Orienteringskrets om ett bidrag på totalt 298 000 kronor för att ta fram 
proffsritade kartor för 2023. 

Ansökan gäller fem kartor: 

1. Karta för Fritsla VIK. Föreningen ansöker om bidrag till fältarbete inför 
revidering av karta över Smeatorpet i Fritsla.  
Pris för fältarbete – 32 000 kronor. 

2. Karta för Skene SoIS. Föreningen ansöker om bidrag till fältarbete inför 
revidering samt tryckning av karta över Hedgärdessjöområdet. 
Pris för fältarbete och tryckning – 13 000 kronor. 

3. Karta för OK Mark. Föreningen ansöker om bidrag till tryckning av 
befintliga kartor. 
Pris för tryckning – 5 000 kronor. 

4. Karta för Kinnaströms SK. Föreningen ansöker om bidrag till fältarbete 
inför revidering av kartor över Kinnaströms SK:s stugområde samt 
Brännekulla. 
Pris för fältarbete – 8 000 kronor. 

5. Marks Orienteringskrets ansöker om bidrag till fältarbete inför ny karta 
till Ungdomens 10-mila som går av stapeln 2024. 
Pris för fältarbete - 240 000 kronor 
 
Total ansökningssumma är 298 000 kronor. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 2 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022, § 71, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Marks Orienteringskrets 129 928 kronor, vilket 
motsvarar 43,6 % av den sökta summan för kartproduktionsbidrag. 

Kartbidraget hanteras under budget för anläggnings- och underhållsbidraget. 
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Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken och administratör Ingrid Gustafsson redogör 
för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut:  
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Marks Orienteringskrets 137 855 kronor, vilket 
motsvarar 46,26 % av den sökta summan för kartproduktionsbidrag. 

Kartbidraget hanteras under budget för anläggnings- och underhållsbidraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Birgitta Anderssons (S) 
förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Birgitta 
Anderssons (S) förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Marks Orienteringskrets 

_________ 
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§ 135/2022   Dnr: KFN 2022-89 

Fritsla Hockeyklubb ansöker om att kommunen tecknar elhandelsavtal för 
föreningens anläggning 
Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-12-08)  

_________ 
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§ 136/2022   Dnr: KFN 2022-91 

Remiss av motion om anläggande av en arena för friidrott 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden yttrande över motion om anläggande av en arena för  
friidrott godkänns och översänds till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
2022-09-20 inkom en motion till kommunfullmäktige. Motionärens förslag är att 
kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över 
möjligheten att bygga en fullskalig arena för friidrott och andra sporter. 

2022-10-12 översändes motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning i  
enlighet med kommundirektörens beslut 2022-10-11. Kommunstyrelsen önskar  
svar från kultur- och fritidsnämnden senast 2023-01-12. 

Kultur- och fritidsnämnden besvarar remissen genom upprättat yttrande. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande  

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 31 oktober 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022, § 73, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden yttrande över motion om anläggande av en arena för  
friidrott godkänns och översänds till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets förslag 
till beslut och finner att så sker.  

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  

_________ 
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§ 137/2022    

Kommunkoreograf 
Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Johan Lundbladh informerar om att Marks kommun kommer att 
ha en kommunkoreograf under 2023. Målet med projektet är att skapa fler möten 
kring dans och danskonst i kommunen. Kostnadsfördelningen av projektet sker 
mellan Marks kommun, Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling 
och kulturrådet.     

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
_________ 
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§ 138/2022    

Information Horreds bibliotek 
Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Johan Lundbladh informerar om arbetet med Horreds bibliotek.  
Det har bland annat skett dialog med föreningar och byalaget om Horreds 
biblioteket. Det kommer även att läggas ut ett formulär på hemsidan och 
annonseras i Markbladet att det är möjligt att inkomma med synpunkter.   

Samtidigt arbetar teknik- och serviceförvaltningen med frågan.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
_________ 
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§ 139/2022    

Information om Kaskad 
Dagens sammanträde 
Enhetschef för badverksamheten Madeleine Nilsson informerar om status på 
renoveringen av kaskad.    

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
_________ 
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§ 140/2022   Dnr: KFN 2022-77 

Synpunkter på remissversion samverkansavtal familjecentraler 
och familjecentralsliknande verksamheter i VGR 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämndens remissvar gällande samverkansavtal familjecentraler 
och familjecentralsliknande verksamheter godkänns. 

Ärendet 
Under hösten 2022 finns en version på samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamhet ute på remiss hos länets samtliga kommuner. 

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 
huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal nivå 
har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som omfattas i 
detta samverkansavtal. Det bör även understrykas att samverkansavtalet på 
länsnivå inte bör eller kan vara ett detaljdokument. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inhämtat och sammanställt synpunkter från de 
kommunala verksamhetsgrenarna (Öppen förskola, folkhälsan och socialtjänsten).  

Synpunkterna finns specificerade i remissvar av samverkansavtal familjecentraler 
och familjecentralsliknande verksamheter. 

Ärendets behandling 
Remissvar samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande  
verksamheter  

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 14 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022, § 74, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämndens remissvar gällande samverkansavtal familjecentraler 
och familjecentralsliknande verksamheter godkänns. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets förslag 
till beslut och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Vårdsamverkan Västra Götaland  
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§ 141/2022   Dnr: KFN 2022-92 

Remiss nytt reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till nytt reglemente för trygghets- och 
säkerhetsrådet. 

Ärendet 
Den 12 oktober 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till 
reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet skulle remitteras till berörda aktörer, 
vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 2 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022, § 75, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till nytt reglemente för trygghets- och 
säkerhetsrådet. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets förslag 
till beslut och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

_________ 
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§ 142/2022   Dnr: KFN 2022-74 

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2022 tilldelas:  

Joel Hjort 
Ove Schewenius 
Whilma Olsson 

Varje stipendiat tilldelas 5500 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 2022 utgör rörelseresultatet cirka 17 000 kronor, men beroende på hur många 
personer som tilldelas stipendium kan stiftelsen till viss del avvika från beloppet. 

Annonsering har skett i Markbladet och på kommunens hemsida.   

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 16 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022, § 78, och då lämnat 
ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras för att nå enighet bland ledamöterna.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämndens avser besluta att Emil och Vivi 
Johanssons kulturstipendium 2022 tilldelas:  

Joel Hjort 
Ove Schewenius 
Whilma Olsson 

Varje stipendiat tilldelas 5500 kr. 

Förslaget antas. 



Sida 24(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-12-08   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut skickas till   
Stipendiater 

_________ 
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§ 143/2022   Dnr: KFN 2022-86 

Årets barn- och ungdomsledare 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Gunilla Dotevall utses till årets barn- och ungdomsledare 2021 inom kategorin, 
övrig verksamhet. 

Bertil Åkesson, Skene Sim & Is 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. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 16 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022, § 77, och då lämnat 
ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras för att nå enighet bland ledamöterna.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämndens avser besluta enligt följande: 

Gunilla Dotevall utses till årets barn- och ungdomsledare 2021 inom kategorin, 
övrig verksamhet. 

Bertil Åkesson, Skene Sim & Is utses till årets barn- och ungdomsledare 2021 inom 
kategorin, idrott. 

Förslaget antas. 

_________ 
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§ 144/2022   Dnr: 2022-14 

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

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

________ 
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§ 145/2022 

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

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Förlängning av 
beviljat anläggnings- 
och underhållsbidrag 
2022 - Öxabäcks 
bygdegårdsförening 

Presidiet 2022-11-15 KFN 2022-94 

Förlängning av 
beviljat anläggnings- 
och underhållsbidrag 
2022 - Älekulla 
bygdegårdsförening 
och byalag 

Presidiet 2022-11-15 KFN 2022-94 

Personalärenden 
 

Närmast överordnad chef 2022-12-01 KFN 2022-52 

 

________ 
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§ 146/2022 

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

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2022-3 BUN § 149 Synpunkter till teknik- och 
servicenämnden gällande storlek på idrottshall i 
Ubbhult  

 

________ 
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§ 147/2022    

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

 ________ 
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