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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-02-17 

Tid:   kl. 13:15 – 15:56 
Paus 14:30 – 14:45 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Andreas Augustsson §§ 1-7 

 (S) Joanna Etherton tjänstgör för Andreas Augustsson §§ 9-15  

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

 (C) Belinda Sjöberg 

 (C) Eva Åberg Andersson 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (KD) Martin Andersson 

 (SD) Sara Lindwall 

 (V) Karin Jageby 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Joanna Etherton §§ 1-8 
(C) Lena Brunnsåker 
(M) Anders Lilliestam 
(KD) Ailen Andersson 
(SD) Siv Scarborough 
(SD) Ulf Gustavsson 
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare  
 Rasmus Torngard Förvaltningschef  
 Andreas Lybacken Enhetschef  
 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom §§ 3-4 
 Lars Bilting Tf. enhetschef § 4 
 Tobias Karlsson Tf. enhetschef §§ 1-4 
 Maria Skarnehall Lövgren Utvecklingsledare §§ 1-7 
 Evelina Nekby  Utvecklingsledare §§ 8-9 
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 Arman Hovanesian Konsumentvägledare  §§ 1-2 

Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-02-24, kl 12:45 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 1-3, 6-15 

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 
2022-02-17, §§ 1-3, 6-15 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-02-25 Datum för anslags 

nedtagande 2022-03-19 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 1 

Besök av konsumentvägledaren § 2 

Ekonomisk månadsrapport § 3 

Årsrapport 2021 (anslaget 2022-02-17) § 4 

Begäran från Kinna IF om att gå över till årshyra för 
Viskavallen, Lilla Plan och Pruhult (anslaget 2022-02-17) 

§ 5 

Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till 
föreningar 

§ 6 

Extra bidragsansökan med anledning av Kaskads renovering § 7 

Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en utomhus 
skatepark 

§ 8 

Medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark i Skene § 9 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden   § 10 

Redovisning av delegationsbeslut § 11 

Redovisning av meddelanden § 12 

Information om situationen angående Covid-19 § 13 

Förvaltningschefen informerar § 14 

Övriga frågor § 15 
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Omröstningslista § 9, Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en utomhus 
skatepark 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag   

Nej-röst för Martin Anderssons (KD) förslag    

Tjänstgörande  Ja Nej 
Birgitta Andersson (S) 
 

X  

Laila Neck (S) 
 

X  

Belinda Sjöberg (C) 
 

X  

Eva Åberg Andersson (C) 
 

X  

Uno Johansson (L) 
 

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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§ 1/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

________ 
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§ 2/2022    

Besök av konsumentvägledaren 
Dagens sammanträde 
Konsumentvägledare Arman Hovanesian besöker kultur- och fritidsnämnden för att 
berätta om sin verksamhet.   

Kultur- och fritidsnämnden tar del av information.  

________ 
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§ 3/2022   Dnr: KFN 2022-13 

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

Dagens sammanträde 
Ekonom Hanna Grunditz-Svensson redogör för ärendet. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av information.  

________ 
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§ 4/2022   Dnr: KFN 2021-116 041  

Årsrapport 2021 
Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-02-17)  

________ 
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§ 5/2022   Dnr: KFN 2020-73 826 

Begäran från Kinna IF om att gå över till årshyra för 
Viskavallen, Lilla Plan och Pruhult 
Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-02-17)  

________ 
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§ 6/2022   Dnr: KFN 2021-114 007 

Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Yttrande över granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 
godkänns. 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun genomfört 
en granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar. Granskningens 
syfte var att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar. 

Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömning att kultur- och 
fritidsnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering 
av bidrag till föreningar. 

Kultur- och fritidsnämnden har uppmanats att kommentera granskningens resultat 
och gör det genom upprättat yttrande. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 18 januari 2022 

Yttrande över granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 februari 2022, § 3, och då föreslagit 
följande: 

Yttrande över granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 
godkänns. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Birgitta Andersson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas, och finner att 
så sker. 

Beslut skickas till 

Revisionen  

________ 
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§ 7/2022   Dnr: KFN 2021-93 805 

Extra bidragsansökan med anledning av Kaskads renovering 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden avslår Skene Sim och Idrottssällskaps extra 
bidragsansökan med hänvisning till att kommunen har reserverat sig för att lokaler 
kan stängas på grund av reparation och underhåll, genom styrdokumentet Taxor 
och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar. 

Nämnden anser det rimligt att föreningen bär kostnaderna som uppstår vid träning 
och tävling i annan simhall, då hyreskostnader i Kaskad under tiden för renovering 
uteblir. 

Ärendet 
Det har till kultur- och fritidsnämnden, 2021-09-14 inkommit en bidragsansökan 
från Skene Sim och Idrottssällskap där man efterfrågar ett extra bidrag för att 
täcka merkostnader under den tid som Kaskad genomgår renovering. Då det inte 
finns något alternativ att inom kommunens gränser genomföra simträning och 
arrangera tävlingar, har man efterfrågat träningsmöjligheter i närliggande 
kommuner. Svenljunga kommun har erbjudit förening träningstider i det 
kommunala badhuset tre gånger i veckan. Detta innebär merkostnader för resor 
och entréavgifter för simmare, tränare och föräldrar. Ansökan avser ett extra 
bidrag grundat på dessa merkostnader. 
Föreningen söker ersättning för: 

• Banhyra i Svenljunga. (Föreningen får betala inträde för respektive simmare 
och tillfälle de tränar). 

• Milersättning för tre bilar tre dagar i veckan under träningsveckorna. 

I bidragsansökan anges inga specifika summor. 

Beslutet att avslå föreningens ansökan är dels grundat på att föreningen inte 
uppbär kostnader för sin träning under renoveringen av Kaskad dels grundat på den 
reservation som finns angiven i Taxor och avgifter för kommunens lokaler och 
anläggningar 2022 som lyder: Marks kommun reserverar sig för att lokaler kan 
stängas på grund av reparation och underhåll. Ersättningslokaler erbjuds i mån av 
tillgång. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 26 januari 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 februari 2022, § 5, och då föreslagit 
följande: 
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Kultur- och fritidsnämnden avslår Skene Sim och Idrottssällskaps extra 
bidragsansökan med hänvisning till att kommunen har reserverat sig för att lokaler 
kan stängas på grund av reparation och underhåll, genom styrdokumentet Taxor 
och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar. 

Nämnden anser det rimligt att föreningen bär kostnaderna som uppstår vid träning 
och tävling i annan simhall, då hyreskostnader i Kaskad under tiden för renovering 
uteblir. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Birgitta Andersson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas, och finner att 
så sker. 

Beslut skickas till 

Skene Sim och Idrottssällskap 

________ 
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§ 8/2022   Dnr: KFN 2021-23 829 

Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en utomhus 
skatepark 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Medborgarförslagets första förslag att kommunen bygger en utomhus skatepark på 
flera orter för tillgänglighet för alla avslås. Kultur- och fritidsnämnden meddelar 
förslagsställaren att det för närvarande inte finns ekonomiska resurser till att 
kommunen bygger en eller flera utomhus skateparker på egen hand.  

Det andra förslaget, att kommunen upplåter mark, ligger inte inom kultur- och 
fritidsnämndens beslutsområde.   

Kultur- och fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag att göra en vidare 
utredning, tillsammans med Marks Skateklubb, på lämplig plats i kommunen att 
upplåta till en utomhus skatepark i betong.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25, 2021-03-04 § 4/2021 
överlämnades medborgarförslaget om att bygga utomhus skatepark, anpassad för 
stora och små barn, samt vuxna till kultur- och fritidsnämnden för handläggning 
och beslut.  

Förslagsställaren önskar att kommunen bygger en utomhus skatepark på flera orter 
för tillgänglighet för alla, och i andra hand upplåta mark i Björketorp där 
allmänheten kan få bygga en egen.  

Förslaget har synts i media, och flera har anmält sitt intresse till kommunen att 
hjälpa till. I Björketorp finns det ett behov av att det ska finnas fler saker att göra, 
och en skatepark kan fylla en del av det behovet. 

Det första förslaget, att kommunen bygger en utomhusskatepark, finns det för 
närvarandet inga ekonomiska resurser till. Det andra förslaget, att kommunen 
upplåter mark, ligger inte under kultur- och fritidsnämndens beslutsområde. Med 
det stora intresset som grund har förvaltningen genomfört en utredning om lämplig 
plats och genomförande. 

I framtagandet av förslag av plats har flera platser tagits i beaktning. I dialog med 
förslagsställaren, samhällsbyggnadsförvaltningen och Gata och Park har slutsatsen 
blivit att asfaltsytan på Byvägen 6 är bäst lämpad. Platsen är i asfalt och ligger i 
nära anslutning till skolan.  

Som nästa steg kontaktades bygglovshandläggare. Enligt mark- och 
miljödomstolen, MMD, anses detta område inte kräva bygglov för anläggning av en 
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skatepark på mindre än 700 kvm. Dock ligger den asfalterade ytan på punktprickad 
industrimark, vilket betyder att marken inte får bebyggas med en skateboardbana 
av betongkonstruktion. MMD meddelar att en utomhus skatepark på denna plats 
behöver vara av enklare konstruktion som kan tas bort för att uppfylla 
detaljplanens syfte. Slutsatsen är att det behövs vidare utredning för att hitta 
lämplig plats till en utomhus skatepark i betongkonstruktion.  

Med detta som grund föreslår förvaltningen att t.ex. Marks Skateklubb, Björketorps 
Bygdegårdsförening eller förslagsställaren skriver arrendeavtal med kommunen, för 
den asfalterade ytan på Byvägen 6, till att bygga en utomhus skatepark i enklare 
konstruktion. Slutligen föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag att göra en vidare utredning tillsammans med Marks 
Skateklubb på lämplig plats i kommunen att upplåta till en utomhus skatepark i 
betong. Det senare bör ske i samarbete över förvaltningsgränserna. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 februari 2022, § 6, och då föreslagit 
följande: 

Medborgarförslagets första förslag att kommunen bygger en utomhus skatepark på 
flera orter för tillgänglighet för alla avslås. Kultur- och fritidsnämnden meddelar 
förslagsställaren att det för närvarande inte finns ekonomiska resurser till att 
kommunen bygger en eller flera utomhus skateparker på egen hand.  

Det andra förslaget, att kommunen upplåter mark, ligger inte inom kultur- och 
fritidsnämndens beslutsområde.   

Kultur- och fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag att göra en vidare 
utredning, tillsammans med Marks Skateklubb, på lämplig plats i kommunen att 
upplåta till en utomhus skatepark i betong.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Birgitta Andersson redogör för ärendet. 

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

Martin Andersson KD föreslår följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag att göra en vidare 
utredning, tillsammans med Marks Skateklubb, på lämplig plats i kommunen att 
upplåta till en utomhus skatepark i betong.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Martin Anderssons (KD) förslag 
och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Votering begärs.  

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

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

Med 6 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Omröstningslista finns i början av 
protokollet. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

Björketorps bygdegårdsförening  

Marks Skateklubb  

________ 
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§ 9/2022   Dnr: KFN 2021-45 829 

Medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark i Skene 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Förslaget finns kvar i beaktning i framtida planering av allaktivitetsplatser men är 
inte ett prioriterat område. Nybyggnation av Ängskolan kommer att medföra nya 
aktivitetsmöjligheter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde § 35/2021 togs det beslut om att överlämna 
medborgarförslag, om att skapa allaktivitetspark i Skene, till kultur- och 
fritidsnämnden för handläggning och beslut.  

Medborgarförslaget inkom till kommunstyrelsen 2021-03-03.  

Förslagsställaren har en önskan om att skapa en allaktivitetspark i Skene på 
grönområdet väster om Ängshallens fotbollsplaner. Idag finns här en 
grusfotbollsplan och ett grönområde. Området har förfallit under de senaste 20 
åren, menar förslagsställaren. I medborgarförslaget föreslår förslagsställaren att 
skapa en allaktivitetspark med paddelbanor, boulebanor, fotbollsplaner, utegym, 
hundrastplats och konstfrusen yta. Förslaget är att allaktivitetsområdet ska vara till 
för icke föreningsbunden verksamhet.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 februari 2022, § 7, och då föreslagit 
följande: 

Medborgarförslaget avslås.  

Kultur- och fritidsnämnden meddelar förslagsställaren att det för närvarande inte 
finns ekonomiska resurser att genomföra förslaget, men förslaget finns kvar i 
beaktning i framtida planering av allaktivitetsplatser. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Birgitta Andersson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas, och finner att 
så sker. 
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Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

________ 
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§ 10/2022   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. Den 2 februari innehöll loggboken 32 ärenden 
som antingen inkommit eller upprättats. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

________ 
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§ 11/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Förlängning av 
nyttjande av 
anläggnings- och 
underhållsbidrag – 
Fritsla ryttarförening  

Ordförande 2021-12-20 KFN 2021-102 
805 

Ansökan om akutstöd 
– Älekulla 
bygdegårdsförening 
och byalag 

Presidiet  2021-02-08 KFN 2022-7 805 

Ansökan om akutstöd- 
Sätila 
bygdegårdsförening  

Presidiet 2021-02-08 KFN 2022-7 805 

 

________ 
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§ 12/2022 

Redovisning av meddelanden 
 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2021-96 042 KS § 216/2021 Oktoberrapport godkänns 

2. KFN 2021-96 042 Beslutad oktoberrapport 2021 

3. KFN 2021-18 003 KS § 260/2021 Placering av dataskyddsombud 
på Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

4. KFN 2021-3 805 KS § 264/2021 Upphävande av riktlinje för 
enkäter 

5. KFN 2021-3 805  KS § 268/2021 Verksamhetsplan för 
gemensamt folkhälsoarbete  

6. KFN 2021-3 805 KS § 270/2021 Fördelning av arbetsuppgifter 
mellan kommundirektör och biträdande 
kommundirektör  

7. KFN 2021-3 805 KF § 213/2021 Översyn av styrdokument 
Styrsystem i Marks kommun 

8. KFN 2021-33 003 KF § 218/2021 Översyn av reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden 

9. KFN 2021-33 003 KF § 214/2021 Översyn av kommungemensamt 
reglemente för nämnderna  

10. KFN 2022-1 800 Skrivelse Horreds bibliotek  

11. KFN 2022-1 800 Skrivelse badplats i Horred 

12. KFN 2019-6 800 KF 23/2022 Entledigande och fyllnadsval av 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden (L)  

________ 
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13/2021   Dnr: KFN 2021-8 001 

Information om situationen angående Covid-19  
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för det aktuella läget. Det råder för 
tillfället en god situation på kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen  

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14/2022    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard återkopplar på Ylva Höglunds (M) frågor från 
arbetsutskottet gällande situationen för IFK Örby samt utvecklingsbidraget.  

Enhetschef Andreas Lybacken återkopplar på Martin Anderssons (KD) fråga från 
arbetsutskottet gällande status på konstgräsutredningen.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen  

________ 
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§ 15/2021    

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

 ________ 
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