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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-09-15 

Tid:   kl. 13:15 – 17:05 
Paus: 14:12-14:20, 15.13 – 15:30  

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Andreas Augustsson §§ 82-99  

 (M) Anders Lilliestam tjänstgör för Andreas Augustsson (S) §§ 79–
81  

 (L) Niclas Svedberg tjänstgör för Johan Hultén (S) 

 (C) Lena Brunnsåker tjänstgör för Belinda Sjöberg (C) 

 (C) Eva Åberg Andersson 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona §§ 79–84 

 (M) Anders Lilliestam tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) §§ 85-95 

 (KD) Ailen Andersson tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) §§ 96-99 

 (KD) Martin Andersson 

 (SD) Sara Lindwall 

 (V) Karin Jageby 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(M) Anders Lilliestam §§ 82-84 
(KD) Ailen Andersson §§ 79-95  
(SD) Ulf Gustavsson 

 
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard Förvaltningschef  
 Johan Lundbladh Verksamhetschef §§ 79-86 
 Andreas Lybacken Verksamhetschef §§ 79-94 
 Lars Bilting  Tf. enhetschef  §§ 79-82 
 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 83-84 
 Petter Rosendahl  Ekonom §§ 83-84 
 Beatrice Aneman  Tf. enhetschef §§ 83-88 
 Evelina Nekby Utvecklingsledare §§ 88-92 
 Malin Ankarstrand Enhetschef (BUF) § 82 
 Erik Glansin Verksamhetschef 

(TSF) 
§§ 82-83 
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 Katja Drugge Förvaltare (TSF) §§ 82-83 
 Annika Lennhager Lokalstrateg (TSF) §§ 82-83 
 Stefan Gabrielsson Projektledare (TSF) §§ 82-83 

Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-22, kl 13:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 79-81,83, 
85-99   

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 
2022-09-15, §§ 79-81, 83, 85-99 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-09-23 Datum för anslags 

nedtagande 2022-10-15 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen   

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson  
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 79 

Förändring av ärendelistan § 80 

Presentation av ny verksamhetschef § 81 

Flytt av biblioteksverksamheten i Horred (anslaget 2022-09-
15) 

§ 82 

Renovering och anpassning av Kinnahallen - begäran om 
byggstartstillstånd med utökad budget 

§ 83 

Delårsrapport 2022 (anslaget 2022-09-15) § 84 

Taxor och avgifter Kaskad § 85 

Förvaltningschefen informerar § 86 

Skrivelse från Marbo basket gällande fördelning av halltider § 87 

Information Kaskad § 88 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Vävcenter 
Sjuhärad och Marks kommun  

§ 89 

Informationsärende Lupp § 90 

Medborgarförslag om utomhusgym vid Navsjön, Björketorp § 91 

Medborgarförslag om utomhusgym i Viljans Park, Fritsla § 92 

Akutansökan Korpen Mark § 93 

Yttrande över motion om att öka tillgängligheten för 
funktionsnedsatta personer i föreningslivet 

§ 94 

Översyn av grundbidrag till föreningar som har egna 
anläggningar  

§ 95 

Kultur- och fritidsnämndens Loggbok  § 96 

Redovisning av delegationsbeslut § 97 

Redovisning av meddelanden § 98 

Övriga frågor § 99 
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§ 79/2022 

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

________ 
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§ 80/2022    

Förändring av ärendelistan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Uppvisning av paragolf utgår från ärendelistan. 

Översyn av grundbidrag till föreningar som har egna anläggningar tillförs 
ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet uppvisning av paragolf utgår från ärendelistan. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Andersson (KD) föreslår att ärendet, översyn av grundbidrag till föreningar 
som har egna anläggningar tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1: 
Ordföranden frågar om ärendet uppvisning av paragolf kan utgå och finner att så 
sker. 

Beslutsomgång 2: 
Ordföranden frågar om ärendet översyn av grundbidrag till föreningar som har egna 
anläggningar kan tillföras ärendelistan och finner att så sker. 

________ 
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§ 81/2022     

Presentation av ny verksamhetschef 
Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Johan Lundbladh presenterar sig för kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden välkomnar Johan.  

________ 
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§ 82/2022   Dnr: KFN 2022-60 

Flytt av biblioteksverksamheten i Horred 
Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-09-15).  

________ 
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§ 83/2022   Dnr: KFN 2020-56 

Renovering och anpassning av Kinnahallen - begäran om 
byggstartstillstånd med utökad budget 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar 
byggstartstillstånd gällande renovering och anpassning av Kinnahallen, i enlighet 
med alternativ 1, om 29,3 mnkr, i teknik- och servicenämndens reviderade 
kostnadskalkyl. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att alternativet är det långsiktigt rimligaste 
avseende fastighet, verksamhet och kostnader. 

Nämnden ser dock ingen möjlighet att, oavsett alternativ, rymma därtill hörande 
ökade driftkostnader inom befintlig ram, utan större neddragning inom annat 
verksamhetsområde, och återkommer därför med ett äskande i ärendet. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 juni 2020 § 66 att beställa en 
förstudie avseende renovering och underhållsinsatser av Kinnahallen. Den kalkyl 
som gjordes i samband med förstudien visade på en investeringsutgift om 17 mnkr 
för renovering och anpassning av Kinnahallen. 

Under projektets gång har det sedan framkommit en rad fördyrande 
omständigheter. Faktorer som påverkat kostnadsökningen från förstudie till 
projektering är huvudsakligen brister i ventilation, rörsystem och brand/utrymning, 
som inte kunde förutses i förstudieskedet. Men även underhållsåtgärder, en del 
eftersatt men också sådant som måste utföras i närtid, samt generella 
materialprisökningar.      

Teknik- och serviceförvaltningen har utifrån nya kalkyler tagit fram två olika 
budgetkalkyler som kultur- och fritidsnämnden nu har att ta ställning till. 

Budgetkalkyl alt. 1 (29,3 mnkr) innehåller förutom nämnt i alt. 2 nedan också 
åtgärder i själva sporthallen, målning av fastigheten, markarbeten med beläggning/ 
stödmurar, fönsterbyten och bättre angöring för publik entré mm.  

Budgetkalkyl alt. 2 (23,6 mnkr) är i huvudsak de anpassningar i källare/ café och 
åtgärder av tillgänglighetsproblem och fuktproblematik som låg till grund för 
förstudien, samt resultatet av tillkommande lagkrav och bestämmelser som inte 
kan bortses ifrån. 

Kultur- och fritidsförvaltningens analys av de två nya budgetkalkylerna är att 
alternativ 1 är det som svarar upp mot de långsiktiga behov som framkommit 
under förstudien.  
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Förvaltningens tidigare bedömning om finansiering kvarstår, det vill säga att 
åtgärderna, oavsett alternativ, inte kan finansieras inom nämndens budgetram utan 
större neddragning i verksamhet. 

Ärendets behandling 
TSN § 51/ 2022 

KFN § 82/2021 

KS § 75/2021 

KFN § 8/2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 24 augusti 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, § 48 och då föreslagit 
följande förslag till beslut:  

Nämnden ser ingen möjlighet att, oavsett alternativ, rymma därtill hörande ökade 
driftkostnader. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken, verksamhetschef Erik Glansin (TSF) och 
projektledare Stefan Gabrielsson (TSF) redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Ylva Höglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Eva Åberg Andersson (C) yrkar på följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar 
byggstartstillstånd gällande renovering och anpassning av Kinnahallen, i enlighet 
med alternativ 1, om 29,3 mnkr, i teknik- och servicenämndens reviderade 
kostnadskalkyl. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att alternativet är det långsiktigt rimligaste 
avseende fastighet, verksamhet och kostnader. 

Nämnden ser dock ingen möjlighet att, oavsett alternativ, rymma därtill hörande 
ökade driftkostnader inom befintlig ram, utan större neddragning inom annat 
verksamhetsområde, och återkommer därför med ett äskande i ärendet. 

Karin Jageby (V), Martin Andersson (KD), Birgitta Andersson (S), och Andreas 
Augustsson (S) yrkar bifall till Eva Åberg Anderssons (C) förslag till beslut.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt Eva Åberg Anderssons (C) förslag till beslut. 
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Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

________ 
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§ 84/2022   Dnr: KFN 2022-55 

Delårsrapport 2022 
Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-09-15).  

________ 
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§ 85/2022   Dnr: KFN 2022-59 

Taxor och avgifter Kaskad 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår en generell höjning med 15 % av taxor och 
avgifter för badhuset Kaskad 2023, och översänder beslut för vidare beredning i 
kommunstyrelse. Avrundning sker till närmaste multipel av 5 för tal mellan 0 och 
99; närmaste multipel av 10 för tal mellan 100 och 499; närmaste multipel av 25 
för tal mellan 500 och 999; samt närmaste multipel av 50 för tal över 1000. 

Fri entré för barn 0-4 år (med badande vuxen) ändras till fri entré för barn 0-6 år 
(med badande vuxen). 

Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendet 
Som en del av kultur- och fritidsnämndens budgetarbete ingår att besluta om 
förslag för taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden. Föreslagna 
taxor och avgifter bereds sedan vidare i kommunstyrelse för att slutligen beslutas 
av kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 juni 2022 § 68 att godkänna förslag 
till taxor och avgifter för 2023, samtidigt beslutade nämnden att taxor och avgifter 
för Kaskad skulle behandlas separat och översändas till kommunstyrelsen efter 
sommaren.   

Anledning till ovanstående hantering är att genomlysa befintliga taxor och avgifter i 
och med nyöppnandet av Kaskad (som planeras ske i januari 2023). Som en del av 
analysen har förvaltningen gjort en jämförelse av entréavgifter på andra badhus, 
samt tagit olika förslag på eventuell avgiftshöjning.  

Sammanfattningsvis gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att det inte är 
nödvändigt att höja taxorna alltför kraftigt inför första driftåret av ett nyrenoverat 
och utbyggt Kaskad. Det är först efter en helt års drift och utvärdering av till 
exempel besöksantal och konkurrensläge som det går att göra en mer djupgående 
analys av hur avgifterna kan anpassas. 

Ärendets behandling 
KFN § 68/2022 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 24 augusti 2022 

Underlag taxor och avgifter Kaskad 

Underlag entréavgifter 2022 Badhus 
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, § 47 och då föreslagit 
följande förslag till beslut:  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår en generell höjning med 15 % av taxor och 
avgifter för badhuset Kaskad 2023, och översänder beslut för vidare beredning i 
kommunstyrelse.   

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Andersson (KD) och Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Anders Lilliestam (M) föreslår följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår en generell höjning med 20 % av taxor och 
avgifter för badhuset Kaskad 2023, och översänder beslut för vidare beredning i 
kommunstyrelse.  

Eva Åberg Andersson (C) yrkar på följande ändringsförslag:  
Fri entré för barn 0-4 år (med badande vuxen) ändras till fri entré för barn 0-6 år 
(med badande vuxen). 

Martin Andersson (KD), Birgitta Andersson (S) och Sara Lindwall (SD) yrkar bifall 
till Eva Åberg Anderssons (C) ändringsförslag.  

Karin Jageby (V) föreslår följande förslag till beslut:  
Kultur- och fritidsnämnden föreslår en generell höjning med 10 % av taxor och 
avgifter för badhuset Kaskad 2023, och översänder beslut för vidare beredning i 
kommunstyrelse. 

Birgitta Andersson (S) yrkar på följande tillägg till beslutsformulering: 
Avrundning sker till närmaste multipel av 5 för tal mellan 0 och 99; närmaste 
multipel av 10 för tal mellan 100 och 499; närmaste multipel av 25 för tal mellan 
500 och 999; samt närmaste multipel av 50 för tal över 1000.   

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1: 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser bifalla eller avslå Eva 
Åberg Anderssons (C) ändringsförslag och finner att det bifalls.  

Beslutsomgång 2: 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut, Anders Lilliestams (M) 
förslag till beslut och Karin Jagebys (V) förslag till beslut mot varandra och finner 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  

Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Beslutsomgång 3:  
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser bifalla eller avslå Birgitta 
Anderssons (S) tilläggsyrkande och finner att det bifalls.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 86/2022     

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om implementeringen av 
organisationsförändringen och att Ung livsstils forskningsledare Ulf Blomdahl 
kommer att besöka kultur- och fritidsnämnden den 10 november för att presentera 
den enkätundersökning om fritidsvanor som har genomförts.   

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 87/2022   Dnr: 2022-64 

Skrivelse från Marbo basket gällande fördelning av halltider 
Dagens sammanträde  
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om den skrivelse som inkom i somras 
från Marbo basket där man begärde att säsongens halltider omgående skulle 
revideras. Nämnden blir informerade att dialog pågår mellan föreningen och 
förvaltningen. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 88/2022     

Information Kaskad 
Dagens sammanträde  
Tf. enhetschef Beatrice Aneman informerar om hur det går med byggnation av 
Kaskad och att det inte är tekniskt möjligt att partiellt öppna upp Kaskad under 
hösten för Skene SoIS, vilket föreningen har blivit informerade om. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 89/2022   Dnr: KFN 2020-15 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Vävcenter Sjuhärad 
och Marks kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Avtalsförslag till idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Internationellt 
Vävcenter Sjuhärad och Marks kommun godkänns för avtalsperioden 1 oktober 
2022 till 31 december 2023. Avtalet förlängs per automatik på ett år om inte någon 
av parterna säger upp avtalet tre månader innan årets slut. 

År 2022 finansieras 0,1 mnkr genom kommunreserven. 70 000 kr av 0,1 mnkr är 
en förskottsbetalning för 2023.  

Resterande av det som kommunen har åtagit sig att bidra med år 2023, totalt 
50 000 kr, finansieras inom kultur-och fritidsnämndens budgetram för 2023, och 
hanteras vid beslut om nämndplan för 2023.  

Ärendet 
2018-01-24 § 9 tog kommunstyrelsen beslut om att införa idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) i Marks kommun.  

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

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

2021-02-11 § 4 beslutade kultur- och fritidsnämnden om att uppdra åt 
förvaltningen att i dialog med Internationellt Vävcenter Sjuhärad arbeta fram 
förslag till avtal om idéburet offentligt partnerskap.  

2021-12-09 § 143 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ärendet skulle 
återremitteras för att ytterligare utreda finansiering.  

2022-05-12 § 35 beslutade kultur- och fritidsnämnden följande: 

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

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

För budgetår 2022 finns ingen finansieringslösning.  

Finansieringsfrågan för kommande år hanteras i budgetprocess inför 2023.  
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För att hantera finansieringsfrågan för 2022 avser kultur- och fritidsnämnden 
begära tillskott i aprilrapporten från kommunstyrelsen med 117 500 kr.  

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

2022-05-25 § 96 beslutade kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden tillåts 
disponera 0,1 mnkr av kommunreserven för att kunna teckna avtal om idéburet 
offentliga partnerskapet (IOP) med Internationellt Vävcenter Sjuhärad. Kostnaden 
för avtalet efter 2022 hanteras inom kultur- och fritidsnämndens budget. 

Ärendets behandling 
KS § 96/2022 

KFN § 53/2022 

KFN § 143/2021 

KFN § 4/2021 

KS § 9/2018 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap  

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 26 juli 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, § 49 och då föreslagit 
följande förslag till beslut:  

Avtalsförslag till idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Internationellt 
Vävcenter Sjuhärad och Marks kommun godkänns för avtalsperioden 1 oktober 
2022 till 31 december 2023. Avtalet förlängs per automatik på ett år om inte någon 
av parterna säger upp avtalet tre månader innan årets slut. 

År 2022 finansieras 0,1 mnkr genom kommunreserven. 70 000 kr av 0,1 mnkr är 
en förskottsbetalning för 2023.  

Resterande av det som kommunen har åtagit sig att bidra med år 2023, totalt 50 
000 kr, finansieras inom kultur-och fritidsnämndens budgetram för 2023, och 
hanteras vid beslut om nämndplan för 2023.  

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Brunnsåker (C), Birgitta Andersson (S), Ylva Höglund (M), Sara Lindwall (SD), 
Karin Jageby (V), Andreas Augustsson (S), Anders Lilliestam (M) och Uno 
Johansson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  
Beslut skickas till 
Internationellt Vävcenter Sjuhärad 

________ 
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§ 90/2022    

Informationsärende Lupp 
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby presenterar resultatet av Lupp-undersökningen 
(lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomfördes hösten 2021, genom en 
enkätundersökning som riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på 
samtliga kommunala och fristående skolor. Undersökningen innehåller frågor där 
unga får ge sin syn på inflytande, fritid, skola, politik, trygghet, hälsa, arbete och 
framtid. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen 

________ 

 

  



Sida 23(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-09-15   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91/2022   Dnr: KFN 2021-80 

Medborgarförslag om utomhusgym vid Navsjön, Björketorp 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Medborgarförslaget avslås med anledning av att Navåsens FK, Björketorps IF, PRO 
Västra Mark och Björketorps bygdegårdsförening - byalag har gått samman och fått 
beviljat bidrag från Leader Sjuhärad för att bygga ett utomhusgym på platsen. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 
Den 6 maj 2021 inkom ett medborgarförslag med en önskan att Marks kommun 
investerar i ett utomhusgym i trä vid Navsjön. På kommunfullmäktige den 17 juni 
2021 överlämnades ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och 
beslut.  

Ett utomhusgym är en investering som kultur- och fritidsförvaltningen bedömer 
behöver en vidare utredning för att kunna ta ett väl avvägt investeringsbeslut. 

I Markbladet den 3 augusti kunde man läsa att Navåsens FK, Björketorps IF, PRO 
Västra Mark och Björketorps bygdegårdsförening - byalag har gått samman och fått 
beviljat bidrag från Leader Sjuhärad för att bygga ett utomhusgym på platsen. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 augusti 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, § 50 och då föreslagit 
följande förslag till beslut: 

Medborgarförslaget avslås med anledning av att Navåsens FK, Björketorps IF, PRO 
Västra Mark och Björketorps bygdegårdsförening - byalag har gått samman och fått 
beviljat bidrag från Leader Sjuhärad för att bygga ett utomhusgym på platsen. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 92/2022   Dnr: KFN 2021-103 

Medborgarförslag om utomhusgym i Viljans Park, Fritsla 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det anläggs fler utomhusgym i 
kommunen då det främjar fysisk aktivitet, men har ingen ekonomisk möjlighet att 
bevilja förslaget.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-23 §128 överlämnades 
medborgarförslaget om utomhusgym vid Viljans Park i Fritsla till kultur-och 
fritidsnämnden för handläggning och beslut.  

Förslagsställaren föreslår att kommunen bygger ett utomhusgym som komplement 
till brännbollen och utomhusgympan som sker då och då i parken. 

Utomhusgym främjar spontanidrott och finns i dagsläget vid t.ex. Kinnaström, 
Lyckeskolan och vid Hedgärdessjön. Dessa drivs och ägs av föreningar.  

Fritsla byalag ansvarar ihop med Marks kommun för Viljans Park. Fritsla byalag har 
dansbana, kiosk och spelbod i parken som används, då och då, för evenemang. I 
Viljans Park finns även en kommunalt ägd lekplats som Gata och Park, teknik- och 
serviceförvaltningen, ansvarar för. Marken som föreslås är allmän platsmark och 
ligger under Gata och Parks skötselansvar.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 augusti 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, § 51 och då föreslagit 
följande förslag till beslut: 

Medborgarförslaget avslås. 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det anläggs fler utomhusgym i 
kommunen då det främjar fysisk aktivitet, men har ingen ekonomisk möjlighet att 
bevilja förslaget.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 93/2022   Dnr: KFN 2022-62 

Akutansökan Korpen Mark 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden avslår Korpen Marks akutansökan 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 2022. 

Ärendet 
Den 23 juni 2022 inkom en ansökan om akutbidrag på 73 000 kronor till kultur- och 
fritidsförvaltningen från föreningen Korpen Mark. Föreningen har under 
pandemiåren 2020–2022 och under renoveringen av badhuset Kaskad använt sitt 
sparkapital för att hålla ekonomin rullande. Föreningen har även på olika sätt sökt 
stöd och letat sponsorer samt startat två nya aktiviteter. Dock står föreningen inför 
en stor utmaning att hålla igång verksamheten tills Kaskad öppnar igen, eftersom 
vattengympa är den föreningsaktivitet som genererar flest medlemmar och 
medlemsavgifter. Skulle Korpen Mark komma igång med sin vattengympa i januari 
2023 kommer föreningen att kunna klara sin verksamhet med halva 
ansökningsbeloppet – 36 500 kronor. 

Förslaget att avslå föreningens ansökan är grundat på den reservation som finns 
angiven i Taxor och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar 2022. Utöver 
detta behöver förvaltningen förhålla sig till likställighetsprincipen som i detta fall 
innebär att samtliga föreningar inom Marks kommun ska bli behandlade på ett 
likvärdigt sätt. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 augusti 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, § 52 och då föreslagit 
följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden avslår Korpen Marks akutansökan 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 2022. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker. 
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Beslut skickas till 
Korpen Mark 

________ 
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§ 94/2022   Dnr: KFN 2021-99 

Yttrande över motion om att öka tillgängligheten för 
funktionsnedsatta personer i föreningslivet 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande godkänns. 

Ärendet 
Ylva Höglund (M) och Tomas Johansson (M) föreslog i en motion till 
kommunfullmäktige, daterad 2021-09-22, att det årligen avsätts 250 tkr till 
”tillgänglighetsåtgärder som kan sökas av idrottsföreningar eller andra tillämpliga 
föreningar som vill öka möjligheten för funktionsnedsatta att deltaga i föreningens 
aktiviteter”.  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 38 § får kommunstyrelsen uppdra åt en 
förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av ärenden som ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Den 30 september 2021 beslöt 
kommundirektören, i samråd med kommunalråden, att motionen skulle remitteras 
till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden besvarar nu remissen genom upprättat yttrande. 

Ärendets behandling 
Yttrande över motion om att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta personer i 
föreningslivet 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 17 augusti 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, § 53 och då föreslagit 
följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande godkänns. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden avser besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 95/2022   Dnr: 2022-72 

Översyn av grundbidrag till föreningar som har egna 
anläggningar 
Ärendet  
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 juni lyfte Martin Andersson 
(KD) ett initiativärende att man på nästa arbetsutskott skulle diskutera en översyn 
av grundbidrag till föreningar som har egna anläggningar. Ärendet lyfts även på 
dagens nämndsammanträde. 

Dagens sammanträde  
Ärendet diskuteras. 

________ 
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§ 96/2022   Dnr: KFN 2022-14 

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

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

________ 
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§ 97/2022 

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

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Överenskommelse 
angående Mos Strand 

Verksamhetschef  2022-13-06 KFN 2022-26-
22 

Beslut om 
registreringslotteri IK 
Trasten 

Verksamhetschef 2022-06-14 KFN 2022-22-5 

Evenemangsbidrag - 
Mark Clay Open 2022 

Verksamhetschef 2022-06-29 KFN 2022-67-2 

Evenemangsbidrag  - 
Hundskoj i Rydal 

Verksamhetschef 2022-08-05 KFN 2022-65-2 

Evenemangsbidrag - 
Öxnevalla dagen 

Verksamhetschef 2022-08-05 KFN 2022-66-2 

Kulturbidrag - Konst- 
och hantverksrundan 

Verksamhetschef 2022-08-05 KFN 2022-68-2 

Kulturbidrag - En bok 
om Kinna IF:s 100-
åriga historia 

Verksamhetschef 2022-08-05 KFN 2022-69-2 

Beslut om 
registreringslotteri 
Eskekärr Galleri och 
hantverksbutik 

Verksamhetschef 2022-08-10 KFN 2022-22-6 

Beslut om 
registreringslotteri 
Torestorps 
idrottsförening 

Verksamhetschef 2022-08-10 KFN 2022-22-7 

Godkännande av 
upphandlingsdokument 
tillbehör och simkläder 
till badhuset Kaskad 

Förvaltningschef 2022-08-22 KFN 2022-75-2 

Inrättande av ny 
befattning 

Förvaltningschef 2022-08-29 KFN 2022-80-1 

Utlandsresa i samband 
med tjänsteutövning 

Förvaltningschef 2022-08-29 KFN 2022-52-2 

Evenemangsbidrag - 
Vårkulla IK 

Verksamhetschef 2022-08-29 KFN 2022-79-2 

Personalärenden Närmast överordnad chef 2022-09-07 KFN 2022-52-4 
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§ 98/2022 

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

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2022-61 KF § 119/2022 Sammanträdesplan 2023 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  

2. KFN 2022-3 KF § 120/2022 Förslag till politisk organisation 
för mandatperioden 2023-2026  

3. KFN 2022-39 KF § 126/2022 Aprilrapport 2022 för Marks 
kommun 

4. KFN 2022-41 KF § 127/2022 Fastställande av reviderade 
ramar 2023 

5. - Kommunkompassen analys av Marks kommun 

6. KFN 2022-3 KS § 133/2022 Upphävande av riktlinjer för 
redovisning av inventarier  

7. KFN 2022-3 KS § 131/2022 Styrdokument avseende 
partipolitisk information och besök i kommunens 
verksamheter  

8. KFN 2022-3 KF § 121/2022 Översyn av arvoden och 
arvodesreglementet inför nästa mandatperiod 

9. KFN 2022-3 KF § 123/2022 Ny budgetprocess, revidering av 
styrsystemet för Marks kommun 

10. KFN 2022-3 KF § 125/2022 Vision för Marks kommun  

11. - Inbjudan till forum för barn och unga 2022 
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§ 99/2022    

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

________ 
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