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 (S) Andreas Augustsson §§ 31-43 
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 (C) Belinda Sjöberg 

 (C) Eva Åberg Andersson 
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 (KD) Martin Andersson §§ 31-43, 45-48 

 (KD) Ailen Andersson tjänstgör för Martin Andersson (KD) § 44  

 (SD) Sara Lindwall 

 (V) Karin Jageby 
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(S) Joanna Etherton §§ 31-43 
(S) Laila Neck §§ 31-43 
(M) Anders Lilliestam §§ 31-43 
(KD) Ailen Andersson §§ 31-43, 45-48  
(SD) Ulf Gustavsson §§ 31-43 
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare  
 Rasmus Torngard Förvaltningschef  
 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom § 33 
 Kristian Johansson Tf. ekonomichef § 33 
 Maria Skarnehall Lövgren Utvecklingsledare § 36 
 Evelina Nekby Utvecklingsledare §§ 37-44 
 Tobias Karlsson Tf. enhetschef § 37 
 Erik Glansin  Projektledare  § 38 
 Stefan Gabrielsson Projektledare § 38 
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Daniel Pettersson 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-13, §§ 31-49 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-04-21 Datum för anslags 

nedtagande 2022-05-13 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 31 

Förändring av ärendelistan § 32 

Ekonomisk månadsrapport § 33 

Ansökan om stöd för utveckling av befintlig isbana i Fritsla § 34 

Remissvar gällande begäran från Kinna IF om övergång till 
årshyra för Viskavallen, Lilla Plan och Pruhult 

§ 35 

Ansökan Kamratföreningen Länken 2022 § 36 

Utredning om hur kulturskolans tillgänglighet kan utvecklas i 
Marks kommun 

§ 37 

Information om Kaskads renovering § 38 

Utredning om att tillgänglighetsanpassa en eller flera 
badplatser 

§ 39 

Revidering av delegationsordning § 40 

Utvecklingsbidrag - Marbo Basket och Kinna IF § 41 

Utvecklingsbidrag - Horreds Ryttarsällskap § 42 

Utvecklingsbidrag - Marks Skateklubb § 43 

Utvecklingsbidrag - Horreds IF och IFK Öxnevalla § 44 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden § 45 

Redovisning av delegationsbeslut § 46 

Redovisning av meddelanden § 47 

Förvaltningschefen informerar § 48 

Övriga frågor § 49 
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§ 31/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Martin Andersson (KD) anmäler jäv för följande ärende: § 44/2022  
Utvecklingsbidrag - Horreds IF och IFK Öxnevalla. 

________ 
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§ 32/2022 

Förändring av ärendelistan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Information om Kaskads renovering tillförs ärendelista. 
 
Dagens sammanträde 
Birgitta Andersson (S) föreslår att ärendet, information om Kaskads renovering 
tillförs ärendelistan.  

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

________ 
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§ 33/2022   Dnr: KFN 2022-13 042 

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

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall för mars 2022 uppgår till 18,2 mnkr och 
utgör 25 % av nämndens budgetram på 82,6 mnkr, vilket är 2,4 mnkr lägre än 
periodens riktvärde på 25 %. Den främsta avvikelsen under perioden är 1,7 mnkr 
lägre utfall på föreningsbidrag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
________ 
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§ 34/2022   Dnr: KFN 2022-5 826 

Ansökan om stöd för utveckling av befintlig isbana i Fritsla 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Fritsla Hockeyklubbs utveckling av 
befintlig isbana i Fritsla, och föreslår kommunstyrelsen att bevilja finansiering om 
700 tkr ur medel för Bästa barnkommun för ändamålet.  

Ärendet 
Fritsla Hockeyklubb inkom 2021-08-06 med en ansökan om ekonomiskt stöd om 
700 tkr för utveckling och ombyggnad av Fritsla hockeyrink. Föreningens ansökan 
behandlades inom kultur- och fritidsnämndens bidragsform Anläggnings- och 
underhållsbidrag 2021-12-09 (§ 141/2021) där föreningen fick avslag på sin 
ansökan. Föreningen inkom 2022-01-10 med en ny skrivelse om att de hade blivit 
beviljade stöd från Allmänna Arvsfonden och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och ville 
väcka frågan på nytt. 

Föreningen ser stora behov att utveckla sin anläggning då det bland annat saknas 
omklädningsrum, vatten och avlopp, maskiner för isskötsel och parkeringsplatser. 
Genom att förbättra och förstora banan samt bygga omklädningsrum kan 
föreningens ungdomslag spela seriematcher på hemmaplan. Ett sportgolv ska 
läggas på isbanan så att man sommartid kan använda rinken som en 
multisportyta/spontanidrottsplats. Genom att anläggningen kompletteras med 
toalett, grillplats och större bås blir rinken besöksvänlig för de barnfamiljer som 
besöker rinken. Den ombyggda anläggningen kommer vara fullt 
tillgänglighetsanpassad så alla kan besöka anläggningen. 

Tidigare ansökan till kultur- och fritidsnämnden har bedömts som en godkänd 
ansökan inom bidragsformen Anläggnings- och underhållsbidrag. Då det totala 
ansökta beloppet för 2022 var mycket större än tillgänglig budget, tvingades 
nämnden till mycket skarpa prioriteringar. Då Fritsla Hockeys satsning mer är av en 
utvecklande karaktär och inte faller in under prioriterade åtgärder enligt 
bidragsriktlinjer, fick föreningen avslag på sin ansökan. 

Satsningen syftar bland annat till att öka tillgängligheten till anläggningen samt att 
nå fler utövare, både organiserade och spontana, samt att kunna nyttja 
anläggningen året runt. Detta går i linje med nämndens övergripande inriktning och 
mål enligt nämndplan 2022–2023, där en av nämndens inriktningar är ökad 
tillgänglighet och bland målsättningarna märks ökad fysisk aktivitet.  

Satsningen går även i linje med kommunfullmäktiges mål Bästa barnkommun samt 
aktuell attraktivitetsplan. 
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Allmänna arvsfonden bedömer att projektet motsvarar deras kriterier för lokalstöd 
avseende att vara utvecklande på orten, målgruppens delaktighet, möjlighet till 
överlevnad, samt kostnadens rimlighet.  

Av den totala projektkostnaden uppgår den föreslagna kommunala finansieringen 
till 700 tkr, vilket motsvarar ca 15 %. För en förhållandevis liten kommunal insats 
sker en större investering i en idrottsanläggning i Marks kommun, vilket kan anses 
som ett önskvärt scenario. 

Finansiering av liknande satsningar sker normalt inom kultur- och fritidsnämndens 
budgetram. För 2022 finns dock inga medel kvar som medger ett beviljande. 
Däremot motsvarar satsningen i flera delar intentionen med Bäst barnkommun, 
varför en finansiering av kommunstyrelsen skulle kunna vara tänkbar. 

Förvaltningen anser det rimligt att stödja projektet samt att hemställa om 
finansiering hos kommunstyrelsen ur medel för Bästa barnkommun. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 mars 2022, § 21, och då föreslagit 
följande: 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Fritsla Hockeyklubbs utveckling av 
befintlig isbana i Fritsla, och föreslår kommunstyrelsen att bevilja finansiering om 
700 tkr ur medel för Bästa barnkommun för ändamålet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Andersson (KD), Magnus Lilliecrona (M), Birgitta Andersson (S), Ylva 
Höglund (M), Johan Hultén (S), Sara Lindwall (SD), Karin Jageby (V), Andreas 
Augustsson (S) och Uno Johansson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.   

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Fritsla Hockeyklubb  

________ 
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§ 35/2022   Dnr: KFN 2020-73 826 

Remissvar gällande begäran från Kinna IF om övergång till 
årshyra för Viskavallen, Lilla Plan och Pruhult 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kinna IF beviljas möjlighet att hyra Viskavallen, Lilla Plan och Pruhult med 
tillhörande omklädningsrum på årsbasis, under förutsättning att kommunens 
lokalbokningssystem fortsatt nyttjas.  

Förvaltningen får i uppdrag att framta avtalsförslag för beslut i nämnden. 

Ärendet 
Kinna IF har i en skrivelse inkommit med en begäran om övergång till årshyra för 
planerna Viskavallen, Lilla Plan och Pruhult. Syftet är att slippa göra bokningar via 
kommunens bokningssystem, samt att minska fakturahanteringen, och därigenom 
minska den administrativa arbetsbördan för föreningen. 

Efter remissförfarande och ytterligare förtydliganden från berörda parter gör 
förvaltningen bedömningen att det är möjligt att tillmötesgå föreningens begäran 
om fri tillgång till anläggningen (planer och omklädningsrum) under en 
överenskommen verksamhetstid. Detta utan att negativa följder förväntas uppstå 
för andra föreningar. 

Förvaltningen bedömer det dock inte som lämpligt att överge bokningsförfarande 
genom kommunens lokalbokningssystem, eftersom värdefulla nyckeltal skulle 
försvinna, vilka även kan utgöra underlag för föreningens årshyra. 

Lokalbokningssystemet är ett rationellt verktyg i utförarorganisationens planering 
på organisatorisk nivå och kan inte enkelt ersättas på ett likvärdigt sätt. 
Lokalbokningssystemet är även kopplat till passersystemet, som inte fungerar som 
avsett utan bokningar. 

För att skapa förutsättningar för förenklad administration behöver dock hanteringen 
av lokalbokningssystemet anpassas efter föreningens behov, vilket är möjligt. Om 
så sker innebär inte lokalbokningssystemet längre en flaskhals för föreningen. 

Förslaget innebär en viss ökad administration för kultur- och fritidsförvaltningen, 
genom ökad avtalshantering, särskilt om det blir aktuellt med övergång till årshyra 
för fler föreningar. Vinsten för föreningslivet bedöms dock överväga. 

Det kan finnas fler föreningar som är intresserade av en övergång till årshyra. 
Detta kan dock endast vara aktuellt för anläggningar där det endast har funnits en 
ensam verksamhetsutövare, och där det inte bedöms som troligt att situationen 
skulle förändras på flera års sikt. 
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Förvaltningen bedömer en övergång till årshyra för Kinna IF som möjlig, under 
förutsättning att kommunens lokalbokningssystem fortsatt nyttjas. 

Ärendets behandling 
KFN § 5/2022  

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kinna IF beviljas möjlighet att hyra Viskavallen, Lilla Plan och Pruhult med 
tillhörande omklädningsrum på årsbasis, under förutsättning att kommunens 
lokalbokningssystem fortsatt nyttjas.  

Förvaltningen får i uppdrag att framta avtalsförslag för beslut i nämnden. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Kinna IF beviljas möjlighet att hyra Viskavallen, Lilla Plan och Pruhult med 
tillhörande omklädningsrum på årsbasis, under förutsättning att kommunens 
lokalbokningssystem fortsatt nyttjas.  

Förvaltningen får i uppdrag att framta avtalsförslag för beslut i nämnden. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kinna IF 
Fritidschef 
Lokalbokningen  

________ 
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§ 36/2022   Dnr: KFN 2022-23 805 

Ansökan Kamratföreningen Länken 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kamratföreningen Länken i Mark ett drift- och 
verksamhetsbidrag om totalt 90 000 kronor för 2022, vilket är en höjning med 
5 000 kronor med anledning av kommande kostnadsökningar för hyra och el. 
Höjningen avser årets verksamhetsbidrag. 

Summan om 90 000 kronor ryms inom befintlig budget.  

Ärendet 
Kamratföreningen Länken i Mark ansöker om drift och verksamhetsmedel för 2022.  

Ansökt summa för verksamhet 2022 -                 50 000 kronor  

Ansökt summa för drift:  hyreskostnad-            55 200 kronor 

  elkostnad-                  4 800 kronor 

      Totalt: 110 000 kronor 

KF Länken bedriver stödjande verksamhet för personer med missbruksproblem och 
har en lokal i Skene som är öppen för personer i behov av hjälp eller stöd. 
Föreningen skriver i sin verksamhetsplan för 2022 att föreningen ska ha en 
utåtriktad verksamhet och ska verka för ett gott samarbete med socialtjänsten och 
kommunens verksamheter Kraftvärk och Cesam. 

Styrelsen för KF Länken har inkommit med verksamhetsberättelse samt en 
ekonomisk rapport för 2021. I verksamhetsberättelsen kan man läsa att 
föreningslokalen i Skene varit stängd under delar av 2021 och att inga möten har 
hållits under januari till april. Styrelsen har dock träffats för överläggningar vid 
behov. I övrigt har lokalen varit öppen och bemannad tisdagar och torsdagar efter 
ett jourschema. Det har varit svårt att hålla kontakten med medlemmarna på grund 
av pandemin, men man har försökt att hålla kontakt via telefon och hembesök. I 
nuläget har föreningen 17 betalande medlemmar. Även den utåtriktade 
verksamheten har varit ytterst begränsad under 2021. Verksamheten har i 
huvudsak inriktats på att stötta nuvarande medlemmar.  

För att kunna bedriva sin verksamhet ansöker Kamratföreningen Länken i Mark om 
bidrag för hyra och elkostnader för lokalen på Textilgatan i Skene för totalt 60 000 
kronor samt efterfrågar ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor, vilket är en 
höjning från tidigare år motsvarande totalt 25 000 kronor 
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Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 mars 2022, § 23, och då föreslagit 
följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kamratföreningen Länken i Mark ett drift- och 
verksamhetsbidrag om totalt 90 000 kronor för 2022, vilket är en höjning med 5 
000 kronor med anledning av kommande kostnadsökningar för hyra och el. 
Höjningen avser årets verksamhetsbidrag. 

Summan om 90 000 kronor ryms inom befintlig budget. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Beslut skickas till 
Kamratföreningen Länken 

________ 
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§ 37/2022   Dnr: KFN 2021-6 613 

Utredning om hur kulturskolans tillgänglighet kan utvecklas i 
Marks kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Utredningen om hur kulturskolans tillgänglighet kan utvecklas godkänns och 
översänds till kommunstyrelsen. 

Utredningens slutsatser och förslag visar att tillgängligheten kan öka genom att: 

• Anställa ytterligare cirkuspedagog då ämnet är populärt, når en bred 
målgrupp och har lång kö. För detta krävs utökning av budgetram. 

• Förbättra lokalförutsättningarna för kulturskolan, genom att verksamheten 
ges lokaler den själv råder över. Detta skulle kunna samordnas med ett 
kulturhus eller allaktivitetshus. 

• Fortsätta utvecklingen av digitalt deltagande som komplement till fysisk 
verksamhet. För detta krävs en utveckling av digitala verktyg på grund av 
behov av högkvalitativ bild- och ljudöverföring. 

• Utveckla verksamheten för att systematiskt kunna erbjuda kulturskola på 
fritiden även för grupper och individer som i mindre utsträckning deltar i 
verksamheten, bland annat individer med funktionsnedsättning samt 
grupper med lägre socioekonomisk bakgrund. 

• Fortsätta utveckla det systematiska arbetet med delaktighet och inflytande. 

Utredningens slutsatser och förslag beaktas i kommande budgetprocess. 

Viktigt att beakta den politiska inriktningen att nå ut till barn och unga i hela vår 
kommun. Genom att utveckla kulturskolans tillgänglighet geografiskt i fortsatt 
arbete. 

Ärendet 
Den 19 november 2020 tog kommunfullmäktige beslut, i §199/2020, om att kultur- 
och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur kulturskolan kan utvecklas 
avseende tillgänglighet till verksamheten. Olika aspekter ska belysas, som till 
exempel skillnader på olika orter eller skillnader i val av inriktning i verksamheten. 
Den 4 mars 2021 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. 

Utifrån utredningens uppdrag tog förvaltningen fram frågeställningen:   

• Hur kan kulturskolans tillgänglighet utvecklas utifrån perspektiven 
socioekonomiskt, geografiskt, lokalmässigt samt utbud?  

Perspektiven definieras enligt följande. 
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Socioekonomisk tillgänglighet  
Med socioekonomisk tillgänglighet menas hur tillgänglig kulturskolan är för barn och 
ungdomar med lägre socioekonomisk bakgrund, och hur tillgängligheten för denna 
grupp kan öka. 

Geografisk tillgänglighet  
Med geografisk tillgänglighet menas hur enkelt det är för kulturskolans elever att ta 
sig till och från kulturskolan, och hur de geografiska hindren kan minskas.  

Kulturskolans lokalers tillgänglighet 
Med kulturskolans lokalers tillgänglighet menas hur ändamålsenliga kulturskolans 
lokaler är för dess verksamhet, och hur väl anpassade lokalerna är för personer 
som är rullstolsburna eller har svårt att gå.  

Tillgängligt utbud  
Med tillgängligt utbud menas hur väl utbudet och undervisningen överensstämmer 
med blivande och nuvarande elevers önskemål, behov och intressen. Detta 
perspektiv tog även hänsyn till kulturskolans kö och hur den kan kortas ner. 
Dessutom undersökte utredningen hur tillgängligt utbudet och undervisningen är 
för personer med behov av särskilt stöd, och hur tillgängligheten kan höjas för 
denna målgrupp. 

Ärendets behandling 
KF § 199/2020 

KFN § 22/2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 22 mars 

Rapport - Utredning om hur kulturskolans tillgänglighet kan utvecklas i Marks 
kommun.  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 mars 2022, § 24, och då föreslagit 
följande: 

Utredningen om hur kulturskolans tillgänglighet kan utvecklas godkänns och 
översänds till kommunstyrelsen. 

Utredningens slutsatser och förslag visar att tillgängligheten kan öka genom att: 

• Anställa ytterligare cirkuspedagog då ämnet är populärt, når en bred 
målgrupp och har lång kö. För detta krävs utökning av budgetram. 

• Förbättra lokalförutsättningarna för kulturskolan, genom att verksamheten 
ges lokaler den själv råder över. Detta skulle kunna samordnas med ett 
kulturhus eller allaktivitetshus. 

• Fortsätta utvecklingen av digitalt deltagande som komplement till fysisk 
verksamhet. För detta krävs en utveckling av digitala verktyg på grund av 
behov av högkvalitativ bild- och ljudöverföring. 
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• Utveckla verksamheten för att systematiskt kunna erbjuda kulturskola på 
fritiden även för grupper och individer som i mindre utsträckning deltar i 
verksamheten, bland annat individer med funktionsnedsättning samt 
grupper med lägre socioekonomisk bakgrund. 

• Fortsätta utveckla det systematiska arbetet med delaktighet och inflytande. 

Utredningens slutsatser och förslag beaktas i kommande budgetprocess. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande tillägg till förslag till beslut:  
Viktigt att beakta den politiska inriktningen att nå ut till barn och unga i hela vår 
kommun. Genom att utveckla kulturskolans tillgänglighet geografiskt i fortsatt 
arbete. 

Magnus Lilliecrona (M) yrkar på återremiss för att ta fram en kostnadskalkyl och 
konsekvensanalys över utredningens slutsatser och förslag.   

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1: 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser avgöra ärendet idag eller 
återemittera det och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Beslutsomgång 2:  
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets förslag 
till beslut, och finner att så sker. 

Beslutsomgång 3: 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt Belinda 
Sjöbergs (C) tilläggsyrkande och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tf. enhetschef kulturskolan 

________ 
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§ 38/2022    

Information om Kaskads renovering 
Dagens sammanträde 
Projektledare Erik Glansin och Stefan Gabrielsson besöker kultur- och 
fritidsnämnden för att informera om Kaskads renovering.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
________ 
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§ 39/2022   Dnr: KFN 2021-74 882 

Utredning om att tillgänglighetsanpassa en eller flera 
badplatser 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att tillgänglighetsanpassa Mos 
Strand och godkänner föreslagna åtgärder inom nämndens ansvarsområde. 
Finansieringen sker inom investeringsbudget för 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna och 
finansiera övriga åtgärder för tillgänglighetsanpassning av Mos Strand, samt 
samordna beställning av åtgärder.  

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har, 2021-11-05 i § 112/2020, beslutat att anta 
förslaget att påbörja en utredning om att tillgänglighetsanpassa någon eller några 
av de kommunala badplatserna i enlighet med nationella krav.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2021-06-10 i § 86/2021 givit förvaltningen i 
uppdrag att beställa en kostnadsberäkning av teknik- och serviceförvaltningen 
gällande tillgänglighetsanpassning av en badplats.   
 
2017 genomfördes en inventering över badplatser i kommunen tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Naturvårdslaget. I analysen av inventeringen 
blev slutsatsen att Mos Strand är mest lämpad att tillgänglighetsanpassa. För denna 
utredning har analysen uppdaterats, men slutsatsen kvarstår att Mos Strand är 
mest lämpad. 
    
I beredningen av ärendet har tjänstepersoner från teknik- och serviceförvaltningen 
och samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit. I framtagandet av förslag till 
utformning av Mos Strand har förvaltningen, samhällsbyggnads- och teknik- och 
serviceförvaltningen tagit hjälp av det kommunala rådet för funktionsstöd. 
 
Målet var att ta fram ett förslag på hur Mos Strand kan bli universellt utformad, och 
därmed tillgänglig för fler. Förvaltningen har tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen och rådet för 
funktionsstöd besökt Mos Strand. En inventering har genomförts över det som 
finns, och det som saknas. Därefter har förvaltningen kommit fram till en lista med 
åtgärder.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 mars 2022, § 25, och då föreslagit 
följande: 
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Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att tillgänglighetsanpassa Mos 
Strand och godkänner föreslagna åtgärder inom nämndens ansvarsområde. 
Finansieringen sker inom investeringsbudget för 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna och 
finansiera övriga åtgärder för tillgänglighetsanpassning av Mos Strand, samt 
samordna beställning av åtgärder. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet.  

Mötet ajourneras mellan klockan 11:50-12:00. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Belinda Sjöberg (C) föreslår att ärendet återremitteras på grund av analysen från 
2017 saknar flera badplatser. För ett demokratiskt beslut ska alla 12 badplatser 
vara med. Det saknas även tydliga parametrar som är samma mellan badplatserna, 
som t.ex. parkeringsmöjligheter, wc, lutning till vatten och läge. Även motivering 
till förslag till beslut. 

Martin Andersson (KD), Birgitta Andersson (S), Karin Jageby (V), Andreas 
Augustsson (S) och Ylva Höglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Magnus Lilliecrona (M) föreslår följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att tillgänglighetsanpassa Mos 
Strand och att beställa en fortsatt utredning av alla kommunala badplatser för att 
fortsätta tillgänglighetsanpassa dessa.   

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1: 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser avgöra ärendet idag eller 
återemittera det och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Beslutsomgång 2: 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Lilliecronas (M) förslag och 
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
________ 
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§ 40/2022   Dnr: KFN 2022-9 002 

Revidering av delegationsordning 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden revideras enligt upprättat förslag 
med följande ändringar:  

Delegat för C5 ändras från ordförande till presidie. 

Delegat för D4 ändras från ordförande till presidie. 

Delegation om arbetsmiljöansvar ska återrapporteras mer utförligt två gånger om 
året.   

Ärendet 
En delegationsordning är ett styrdokument, där en nämnd överlämnar 
beslutanderätt åt en delegat för att fatta beslut i specifikt ärende på nämndens 
vägnar. I kommunallagen (2017:725) specificeras vilka som får uppdras att besluta 
på nämndens vägnar, men likaså vilka ärenden som inte får delegeras. Syftet med 
delegering är dels att avlasta nämnden, dels att möjliggöra en effektivare 
kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 
snabbare. 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning upprättades 2015 (KFN § 12/2015)  
och har sedan dess genomgått mindre revideringar, senast 2020 (KFN § 36/2020). 
Någon omfattande översyn har dock inte gjorts på många år och det finns därmed 
ett behov av en större revidering, för att säkerställa att delegationsordningen följer 
aktuella lagar och bestämmelser, samt återspeglar nämndens verksamhet.  
 
Följande revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har 
genomgått en grundlig genomarbetning med kommunstyrelsens delegationsordning 
som förlaga på gemensamma ansvarsområden. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 

Förslag till revidering 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 mars 2022, § 26, och då föreslagit 
följande: 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden revideras enligt upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) yrkar på följande ändring:  
Delegat för C5 ändras från ordförande till presidie.  

Birgitta Andersson (S) yrkar på följande ändring: 
Delegat för D4 ändras från ordförande till presidie.  

Eva Åberg Andersson (C) yrkar på följande tillägg att under rubrik 9, Anmälan av 
delegationsbeslut tillförs följande:  
Delegation om arbetsmiljöansvar ska återrapporteras mer utförligt två gånger om 
året.   

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1:  
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Birgitta 
Anderssons (S) ändringsyrkande att delegat för C5 ändras från ordförande till 
presidie och finner att så sker.  

Beslutsomgång 2:  
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Birgitta 
Anderssons (S) ändringsyrkande att delegat för D4 ändras från ordförande till 
presidie och finner att så sker.  

Beslutsomgång 3: 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets förslag 
till beslut med Birgitta Anderssons (S) ändringsyrkanden, och finner att så sker. 

Beslutsomgång 4:  
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt Eva Åberg 
Anderssons (C) tilläggsyrkande och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Samtliga delegater  

________ 
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§ 41/2022   Dnr: KFN 2022-28 805 

Utvecklingsbidrag - Marbo Basket och Kinna IF 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Marbo Basket och Kinna IF beviljas 350 000 kr 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 
 

Marbo Basket och Kinna IF söker för två insatsperioder. Den första insatsperioden 
söker de för att kunna bedriva kostnadsfria ledarledda aktiviteter inom framför allt 
fotboll och streetbasket. Dessa aktiviteter kommer äga rum på vardagarna, under 
perioden 13/6–12/08–2022 vid Viskavallen/Kinnahallen, för killar och tjejer i 
mellan- och högstadieåldern. Den andra insatsperioden (1/9–30/11–2022) söker de 
för en föreningslots.  

För ledarledda sommaraktiviteter planerar de att bjuda in andra föreningar t.ex. 
kulturföreningar. Detta för att kunna erbjuda en mångfald av aktiviteter. En av 
dagarna per vecka kommer vara reserverad för tjejer.  

Syftet och målet med sommaraktiviteterna är att få fler att röra på sig och bidra till 
ökad folkhälsa. Genom att vara med i en gemenskap och delta på lika villkor kan 
aktiviteterna bidra till integrationsarbetet. De vill även inspirera till spontanidrott, 
genom att introducera enklare mer avskalade aktiviteter som kan utövas på t.ex. 
skolgårdar.  

Totalt söker Kinna IF och Marbo basket ett bidrag på 372 000 kr. Bidraget planerar 
de använda till att bekosta utlottningspriser, mellanmål, ersättning ungdomsledare, 
ersättning ledare föreningslots, diverse material (koner, första hjälpen material 
m.m.), streetbasketbollar, fotbollar, planhyror, tröjor till ledare, ljudanläggning och 
hyra och inköp av väderskydd. 
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Utöver dagaktiviteterna så planerar de att genomföra ca 4–5 Street-night games, 
där de riktar sig till ungdomar 16–19 år.  

Under hösten planerar de att genomföra föreningslotsar för att hjälpa nya 
medlemmar att komma till rätta i föreningen.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 18 mars 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 mars 2022, § 27, och då föreslagit 
följande: 

Marbo Basket och Kinna IF beviljas 350 000 kr i utvecklingsbidrag. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD) yrkar avslag.  

Magnus Lilliecrona (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sara Lindwalls (SD) förslag om avslag mot arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut skickas till 
Marbo basket 
Kinna IF 

________ 

 

 

  



Sida 24(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-04-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42/2022   Dnr: KFN 2022-25 805 

Utvecklingsbidrag - Horreds Ryttarsällskap 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Horreds Ryttarsällskap 78 000 kr. 

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 

 
Den 25 februari 2022 inkom Horreds Ryttarsällskap med en ansökan om att få 
bidrag för att bedriva kostnadsfri fritidsgårdsaktivitet onsdagar kl. 17:00-
19:00/20:00. De avser att erbjuda läxhjälp och andra aktiviteter utifrån ungdomars 
önskemål i Horreds IF:s tillgänglighetsanpassade lokaler. Önskemål kommer de 
fånga upp genom t.ex. förslagslåda.  

Syftet och målet med aktiviteten är att ge ungdomar i Horred ett ställe att vara på 
med vuxen tillsyn och omsorg samt öka barnens kunskaper i skolan. 

De som engagerar sig i detta har bred kompetens, en är snart klar socialpedagog, 
och den andra är lärare. Målgrupper för aktiviteterna är alla ungdomar. De hoppas 
på att nå personer med funktionsnedsättning. Vissa kvällar har de planer att 
arrangera speciella kvällar, t.ex. tjejkvällar. 

Insatsperioden är från den 2 mars till den 15 juni 2022. De avser att fortsätta om 
insatsen faller väl ut.  

Den första läxhjälp/mötesplatstillfället genomfördes den 2 mars med totalt 23 barn 
och ungdomar i åldrarna 7–18 år.  

Ansökt bidragsbelopp är på 78 000 kr. Pengarna kommer gå till inköp av spel, 
material, förbrukningsvaror, mat, bakutrustning, första hjälpen station och 
lokalhyra. Initiativtagarna till mötesplatsen kommer arbeta ideellt.  
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Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 mars 2022, § 28, och då föreslagit 
följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Horreds Ryttarsällskap 78 000 kr. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet.  

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

Beslut skickas till 
Horreds Ryttarsällskap  

________ 
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§ 43/2022   Dnr: KFN 2022-29 805 

Utvecklingsbidrag - Marks Skateklubb 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Marks Skateklubb beviljas 50 000 kr 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 Skateklubb ansöker om utvecklingsbidrag för att kunna bedriva ett 
sommarprojekt från den 1 juni till den 1 september 2022. Planen för projektet är 
att under de två inledande veckorna på sommaren bygga bärbara skateboard-
hinder som sedan tas till olika delar i kommunen för öppen träning och prova-på. 
Ungdomarna kommer vara med och designa, bygga och planera var de ska vara 
och åka under projektperioden. Väl ute på platserna kommer det finnas ledare, 
låne-brädor och hjälmar.  

Målgrupp: 10–19 år, de räknar med 200–300 deltagare  

Syftet och målet med projektet är att fler ska få chansen att prova på skateboard, 
locka fler till deras förening och ge ungdomar i föreningen chansen att styra i ett 
projekt.  

Marks Skateklubb har ansökt om 80 000 kr i bidrag. Dessa medel ska bekosta 
utgifter som släpkärra, verktyg, virke, dator, lön, milersättning och kläder.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 18 mars 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 mars 2022, § 29, och då föreslagit 
följande: 

Marks Skateklubb beviljas 50 000 kr i utvecklingsbidrag. 
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Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) föreslår att Marks Skateklubb beviljas 80 000 kr i 
utvecklingsbidrag.   

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

Beslut skickas till 
Marks Skateklubb  

________ 
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§ 44/2022   Dnr: KFN 2022-32 805 

Utvecklingsbidrag - Horreds IF och IFK Öxnevalla 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Horreds IF och IFK Öxnevalla beviljas 83 000 kr 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 

Horreds IF och IFK Öxnevalla ansöker om ett bidrag på 83 000 kr, för att 

genomföra tre dagars aktiviteter (20–22 juni) med lekar och fotboll för alla barn 

som är födda mellan 2010–2016. Målet och syftet med aktiviteterna är bland annat 

att nå dem som inte deltar i ordinarie verksamhet, skapa möjlighet till rekrytering 

av ledare, samt stärka gemenskapen i bygden och stärka banden mellan 

föreningarna.  

De beräknar att nå 100 barn och engagera 20 ungdomsledare (14–19 år). 

 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Horreds IF och IFK Öxnevalla beviljas 83 000 kr i utvecklingsbidrag. 
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Jäv 
Martin Andersson (KD) har anmält jäv, lämnar mötet och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.  
 
Ailen Andersson (KD) ersätter Martin Andersson (KD). 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser att besluta enligt följande: 
Horreds IF och IFK Öxnevalla beviljas 83 000 kr i utvecklingsbidrag, och finner att 
så sker. 

Beslut skickas till 
Horreds IF  
IFK Öxnevalla 

________ 
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§ 45/2022   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 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för loggbokens nya utseende. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

________ 
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§ 46/2022 

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

Delegationsbeslut Delegat Datum Diarienummer 
Attestordning för 
kultur- och 
fritidsnämnden 
2022-03-01 

Förvaltningschef 2022-03-01 KFN 2022-18 002 

Yttrande önskemål 
badplats i Horred, 
Lilla Horredssjön 

Ordförande 2022-03-31 KFN 2022-1 800 

 

________ 
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§ 47/2022 

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

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2022-3 800 Protokollsutdrag KF § 3, införande av e-arkiv 

2. KFN 2022-26 809 Uppsägning av överenskommelse  

3. - Information Tre löpare Horredshallen  

 

________ 
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§ 48/2022    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om vad som är aktuellt på 
förvaltningen. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

________ 
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§ 49/2022     

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

 ________ 
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