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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
2021-04-28 

Tid:   kl.13:15 – 14:32 

  Paus. 13.54 – 14.05  

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator 

Beslutande:  S Birgitta Andersson 

 C Belinda Sjöberg 

 L Uno Johansson 

 M Anders Lilliestam tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

 M Magnus Lilliecrona 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

C Eva Åberg Andersson 
KD Martin Andersson  

 
 

 Tjänstepersoner 
 Rasmus Torngard Förvaltningschef § 38–47 
 Andreas Lybacken Enhetschef § 41 
 Torbjörn Stockenborn Enhetschef § 38–45 
 Elina Kroksjö Utvecklingsledare § 38–41 
 Daniel Pettersson 

 
 
 

Nämndsekreterare § 38–47 

Utses att justera: Anders Lilliestam (M)  

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-11, § 59 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 38–47 

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 fritidsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 
2021-04-28, § 38–47 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-05-12 Datum för anslags 

nedtagande 2021-06-03 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 38/21 

Förändring av ärendelistan § 39/21 

Covid-19 akutbidrag för år 2020 § 40/21 

Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet § 41/21 

Aprilrapport - information § 42/21 

Heltidstjänst Öppen Ung § 43/21 

Biblioteksplan 2021–2024 § 44/21 

Bidrag till Kvinnojouren 2021 § 45/21 

Förvaltningschefen informerar § 46/21 

Övriga frågor § 47/21 
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§ 38/2021 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Eva Åberg Andersson (C) anmäler jäv för följande ärende, § 40/2021 Covid-
19 akutbidrag för år 2020. 

_______  



Sida 5(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
2021-04-28 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39/2021    

Förändring av ärendelistan 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendelistan kompletteras på följande sätt: 

- Övriga frågor 

Dagens sammanträde 
Eva Åberg Andersson (C) och Belinda Sjöberg (C) anmäler övriga frågor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendelistan kan kompletteras med punkten 
övriga frågor och finner att så sker. 
________ 
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§ 40/2021   Dnr: KFN 2021-9 805 

Covid-19 akutbidrag för år 2020 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt nedan: 

Beviljas Belopp 

Berghems Hembygdsförening 2 518 
Björketorp IF 11 117 
Bosanko kulturno umjetnicko udruzenje Krin 8 730 
Byggnadsföreningen Sätila Lundagård u.p.a 8 643 
Fotskäls Hockey Club 57 020 
Fritsla VIK 11 579 
Hyssna IF 9 865 
Hyssna pensionärsförening 1 257 
IBK Tygriket 99 25 311 
Kinna Bordtennisklubb 9 238 
Kinna Hembygdsförening 50 903 
Korpen Mark Motionsidrottsförening 6 138 
Kråkereds Bygdeförening 18 912 
Marks Finska Förening 6 291 
Marks Havsfiskeklubb 3 825 
OK Räven 72 510 
Orion 39 857 
Skene IF 60 398 
Skene-Örby Hembygdsförening 11 327 
Skephults bygdegårdsförening 3 030 
Spirit Kampsportsförening Mark  5 219 
Surteby-Kattunga hembygdsförening 12 300 
Sätila Bygdegårdsförening 14 304 
Sätila hembygdsförening 10 224 
Sätila Sportklubb 590 
Torestorps Hembygdsförening 10 036 
Vårkulla IK 2 800 
Älekulla Hembygdsförening 2 211 
Älekulla IF 16 000 
Öxabäcks Bygdegårdsförening 7 636  

499 787 
Avslås 
Horreds Nya Bygdegårdsförening 
Hyssnabornas Bygdegårdsförening 
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Jäv 
Eva Åberg Andersson (C) har anmält jäv. 

Ärendet 
Under våren 2020 tog kultur- och fritidsnämnden beslut (KFN § 49/2020) om 
stödåtgärder till föreningslivet i Marks kommun på grund av covid-19. En av 
dessa stödåtgärder var att införa ett så kallat Covid-19 akutbidrag för de 
bidragsberättigade föreningar som är drabbade av ekonomiskt intäktsbortfall 
på grund av pandemins effekter. Bidraget skulle hanteras enligt antaget 
regelverk och upphör att gälla efter beslut om utbetalt stöd, om inte nämnden 
beslutar om något annat. Men när beslut togs om att införa Covid-19 
akutbidrag förutsågs inte pandemins fortgång efter sommaren och därför togs 
i november 2020 ett beslut (KFN § 124/2020) om att ändra Covid-19 
akutbidrag till att gälla hela året 2020 (2020-01-01-2020-12-31) och att sista 
ansökningsdag flyttas fram till den 28 februari 2021.  

Det har sammanlagt inkommit 40 ansökningar. Av dessa har två avvisats. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har därför prövat 38 ansökningar inom ramen 
för ärendet. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt nedan: 

Kinna IF 
Marbo Basket 
Marks Budoklubb 
PRO Kinna 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb 
Skene AK 

Beviljas Belopp 

Berghems Hembygdsförening 2 518 
Björketorp IF 11 117 
Bosanko kulturno umjetnicko udruzenje Krin 8 730 
Byggnadsföreningen Sätila Lundagård u.p.a 8 643 
Fotskäls Hockey Club 57 020 
Fritsla VIK 11 579 
Hyssna IF 9 865 
Hyssna pensionärsförening 1 257 
IBK Tygriket 99 25 311 
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Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag och finner att så sker 

________ 

 

Kinna Bordtennisklubb 9 238 
Kinna Hembygdsförening 50 903 
Korpen Mark Motionsidrottsförening 6 138 
Kråkereds Bygdeförening 18 912 
Marks Finska Förening 6 291 
Marks Havsfiskeklubb 3 825 
OK Räven 72 510 
Orion 39 857 
Skene IF 60 398 
Skene-Örby Hembygdsförening 11 327 
Skephults bygdegårdsförening 3 030 
Spirit Kampsportsförening Mark  5 219 
Surteby-Kattunga hembygdsförening 12 300 
Sätila Bygdegårdsförening 14 304 
Sätila hembygdsförening 10 224 
Sätila Sportklubb 590 
Torestorps Hembygdsförening 10 036 
Vårkulla IK 2 800 
Älekulla Hembygdsförening 2 211 
Älekulla IF 16 000 
Öxabäcks Bygdegårdsförening 7 636  

499 787 
Avslås 
Horreds Nya Bygdegårdsförening 
Hyssnabornas Bygdegårdsförening 
Kinna IF 
Marbo Basket 
Marks Budoklubb 
PRO Kinna 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb 
Skene AK 
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§ 41/2021   Dnr: KFN 2021-37 805 

Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kinnaströms SK och Älekulla 4H:s 
ansökningar under förutsättning att båda föreningar inkommer med en 
detaljerad plan till förvaltningen före utbetalning samt uppdrar förvaltningen 
att skriva överenskommelse med föreningarna.   

Ärendet 
I mars 2021 tog kultur- och fritidsnämnden beslut (KFN § 20/2021) om att 
införa ett nytt föreningsbidrag med namnet ”Utvecklingsbidrag för 
ungdomsverksamhet”. Information om bidraget har gått ut i Markbladet och 
kommunens kommunikationskanaler. 

Hittills har det inkommit två ansökningar som behandlas i detta ärende. En 
ansökan från Kinnaströms SK och en från Älekulla 4H.   

Bidraget söks för ett år i taget och kan sökas när som helst under året. 
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende. Inför år två 
kommer bidraget att utvärderas och eventuellt revideras efter behov.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kinnaströms SK och Älekulla 4H:s 
ansökningar under förutsättning att båda föreningar inkommer med en 
detaljerad plan till förvaltningen före utbetalning samt uppdrar förvaltningen 
att skriva överenskommelse med föreningarna.   

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kinnaströms SK och Älekulla 4H:s 
ansökningar under förutsättning att båda föreningar inkommer med en 
detaljerad plan till förvaltningen före utbetalning samt uppdrar förvaltningen 
att skriva överenskommelse med föreningarna. 

Förslaget antas  
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§ 42/2021   Dnr: 2021-32 042  

Aprilrapport – information  
Dagens sammanträde  
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om aprilrapporten som kommer 
behandlas på nämndsammanträdet 2021-05-11. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________ 
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§ 43/2021   Dnr: KFN 2021-29 020 

Heltidstjänst Öppen Ung 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Befintliga personalmedel inom den öppna ungdomsverksamheten fördelas om 
i syfte att skapa en heltidstjänst som ersätter befintlig halvtidstjänst. 

Ärendet 
I dagsläget finns det 7,5 heltidstjänster på Öppen Ung. I samband med en 
pensionering (en 0,5 tjänst) ser förvaltningen möjligheter att styra om 
befintliga personalmedel i syfte att kunna utöka till 8 heltidstjänster. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Befintliga personalmedel inom den öppna ungdomsverksamheten fördelas om 
i syfte att skapa en heltidstjänst som ersätter befintlig halvtidstjänst. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Befintliga personalmedel inom den öppna ungdomsverksamheten fördelas om 
i syfte att skapa en heltidstjänst som ersätter befintlig halvtidstjänst. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 44/2021   Dnr: KFN 2021-34 881 

Biblioteksplan 2021–2024 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden antar Reviderad biblioteksplan 2021–2024. 

Ärendet 
Bibliotekslagen från 1996 utökades med ett tillägg 2005, i vilket angavs att 
kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Kortfattat kan man 
säga att tillägget uppstod ur ett missnöje i biblioteksvärlden med den 
befintliga lagtexten. Man menade att texten var för otydlig för att vara ett 
stöd för bibliotekens verksamhet. Målet med tilläggstexten var att stärka 
bibliotekens roll i samhället. Första januari 2014 trädde den nuvarande lagen 
för biblioteken i kraft och ersatte 1996 år lag. Där nedanstående skrivning 
finns. 

17 §  Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. 

I och med att nuvarande plan slutar gälla vid årsskiftet 2021/2022, behöver 
den ersättas. 

Om kommunen inte har en gällande biblioteksplan så diskvalificerar det 
biblioteksverksamhetens bidragsansökningar till statliga myndigheter.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 19 april 2021. 

Reviderad biblioteksplan 2021–2024 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden antar 
Reviderad biblioteksplan 2021–2024. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden antar Reviderad biblioteksplan 2021–2024. 

Förslaget antas. 

________ 

https://lagen.nu/2013:801#P17S1
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§ 45/2021   Dnr: KFN 2021-40 805 

Bidrag till Kvinnojouren 2021 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från 
direktionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2021 betala ut ett 
bidrag motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojouren i Mark. 

Ärendet 
Kvinnojouren bedriver en förebyggande och stödjande verksamhet för kvinnor 
och deras barn som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld. Verksamheten 
erbjuder bland annat skyddat boende, stödsamtal och praktisk hjälp. Det 
förmodas att mörkertalet för våld i nära relationer är högt, därför är 
kvinnojourernas utåtriktade verksamhet i form av information på hemsidor, i 
skolor och i olika grupper mycket viktigt.  

Kvinnojouren i Mark har i likhet med tidigare år sökt driftsbidrag för sin 
verksamhet i Marks kommun.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 20 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från 
direktionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2021 betala ut ett 
bidrag motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojouren i Mark. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från 
direktionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2021 betala ut ett 
bidrag motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojouren i Mark 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 46/2021    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard öppnar upp för allmänna frågor.  

________ 
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§ 47/2021     

Övriga frågor 
Dagens sammanträde 
Eva Åberg Andersson (C) ställer följande frågor:  

- Angående status på Marks kommuns ismaskin som används i Fotskäl 
och får som svar att det kommer att ske en återkoppling.  
 

- Allmänt att det har varit samma bidrag till föreningar i flera år och får 
som svar att förvaltningschefen tar med sig frågan till 
nämndsammanträdet för mer ingående informera om förvaltningens 
arbete.  
 

- Att nämndens investeringsbudget är för liten och får svar av 
förvaltningschefen. 
 

Belinda Sjöberg (C) ställer en fråga angående att få ut senaste 
verksamhetsplanen inför att föreningar besöker nämnden och får som svar att 
nämndsekreterare ser till det kommer ledamöter och ersättare tillhanda.  

________ 
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