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§ 16/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 

Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
 
________ 
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§ 17/2021   Dnr 2020–35 001 
 
Återrapportering om ny verksamhet inom kultur- och fritidsnämn-
dens område 

 

 
 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt följande förslag: 
 
Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet 
Syftet med bidraget är att nå ungdomar som inte deltar i ordinarie förenings-
verksamhet genom att utveckla nya verksamhetsformer. 
 
Vad kan föreningen få utvecklingsbidrag för? 
Föreningar kan få utvecklingsbidrag för projekt och insatser som riktar sig till 
prioriterade målgrupper och som handlar om att etablera nya verksamhetsfor-
mer. Verksamheten ska inte vara del av ordinarie verksamhet. Verksamheten 
ska vara avgiftsfri och öppen för alla ungdomar.    
 
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  
 
Hur söker min förening utvecklingsbidrag? 
Ansökan ska innehålla en beskrivning av: 
• Vad föreningen avser att göra 
• Mål och vilken långsiktig effekt insatsen tänkt ge 
• Målgrupp(er) 
• Tidsplan 
• Eventuella samarbetspartners  
• Belopp som ansökan gäller med en detaljerad budget 
• Beviljade och ansökta bidrag från andra finansiärer 
 
Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet ska utse en före-
ning som ansvarar för bidragsansökan. 
 
Vad krävs för att kunna söka utvecklingsbidrag?  
Föreningen måste uppfylla kultur- och fritidsnämndens grundläggande krite-
rier för föreningar som söker bidrag. 
 
Hur mycket kan föreningen få i utvecklingsbidrag? 
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende.  
 
När kan föreningen söka utvecklingsbidrag? 
Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året. Ansökan ska skickas in 
i god tid innan satsningen ska starta. Bidraget söks för ett år i taget. 
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Hur ska föreningen redovisa? 
Förening som beviljats bidrag ska för bidragsgivare redovisa hur bidraget an-
vänts tillsammans med uppgifter om föreningens ekonomi och resultat i relat-
ion till syfte och mål med bidragsformen. Redovisning ska göras innan verk-
samhetsårets slut. Aktuella underlag ska bifogas. Om redovisning inte är 
komplett ska kompletteringar begäras in. Redovisning som inte kompletteras 
med de handlingar som begärts ska inte godkännas.  
 
Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna hän-
delser under året, som medför markanta avsteg från den planerade verksam-
heten utifrån det beviljade bidraget.  
 
Vid förändringar som kan påverka beviljat bidrag ska förvaltningen skyndsamt 
utreda den uppkomna situationen. Bidragsgivande nämnd kan besluta om 
återbetalning om bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för 
bidragsgivning, att verksamheten ändrats eller övriga förhållanden väsentligt 
förändrats jämfört med vad föreningen angett i ansökan. 
Nytt bidrag kan inte bli aktuellt förrän föreningen redovisat hur tidigare bevil-
jat bidrag använts. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i Budget 2020–2021 (KF § 195/2019) beslutat om ett 
ramtillskott till kultur- och fritidsnämnden om 700 tkr till verksamhet för ung-
domar som inte vill vara med i en förening utan bara vill ha någonstans att 
vara.  
 
I april 2020 tog kultur- och fritidsnämnden beslut (KFN § 32/2020) om att 
den tilldelade ramökningen om 700 tkr ska användas i verksamhet för ungdo-
mar där aktiviteterna utförs av befintliga eller nystartade föreningar och att 
det inte ska vara fråga om aktiviteter som utförs av kommunens personal. 
 
I december 2020 tog kultur- och fritidsnämnden beslut (KFN § 134/2020) om 
att förvaltningen skulle ta fram förslag på ett nytt föreningsbidrag till ung-
domsverksamhet. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 5 februari 
2021. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på nytt föreningsbi-
drag efter den riktning som kultur- och fritidsnämnden tidigare beslutat om 
(KFN § 32/2020).  
 
Förutom kultur- och fritidsnämndens beslut (KFN § 32/2020) har aktuell fri-
tidsforskning, omvärldsbevakning, Agenda 2030 samt Barnkonventionen ut-
gjort underlag till förslag om nytt föreningsbidrag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur-
och fritidsnämnden beslutar enligt följande förslag: 
 
Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet 
Syftet med bidraget är att nå ungdomar som inte deltar i ordinarie förenings-
verksamhet genom att utveckla nya verksamhetsformer. 
 
Vad kan föreningen få utvecklingsbidrag för? 
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Föreningar kan få utvecklingsbidrag för projekt och insatser som riktar sig till 
prioriterade målgrupper och som handlar om att etablera nya verksamhetsfor-
mer. Verksamheten ska inte vara del av ordinarie verksamhet. Verksamheten 
ska vara avgiftsfri och öppen för alla ungdomar.    
 
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  
 
Hur söker min förening utvecklingsbidrag? 
Ansökan ska innehålla en beskrivning av: 
• Vad föreningen avser att göra 
• Mål och vilken långsiktig effekt insatsen tänkt ge 
• Målgrupp(er) 
• Tidsplan 
• Eventuella samarbetspartners  
• Belopp som ansökan gäller med en detaljerad budget 
• Beviljade och ansökta bidrag från andra finansiärer 
 
Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet ska utse en före-
ning som ansvarar för bidragsansökan. 
 
Vad krävs för att kunna söka utvecklingsbidrag?  
Föreningen måste uppfylla kultur- och fritidsnämndens grundläggande krite-
rier för föreningar som söker bidrag. 
 
Hur mycket kan föreningen få i utvecklingsbidrag? 
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende.  
 
När kan föreningen söka utvecklingsbidrag? 
Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året. Ansökan ska skickas in 
i god tid innan satsningen ska starta. Bidraget söks för ett år i taget. 
 
Hur ska föreningen redovisa? 
Förening som beviljats bidrag ska för bidragsgivare redovisa hur bidraget an-
vänts tillsammans med uppgifter om föreningens ekonomi och resultat i relat-
ion till syfte och mål med bidragsformen. Redovisning ska göras innan verk-
samhetsårets slut. Aktuella underlag ska bifogas. Om redovisning inte är 
komplett ska kompletteringar begäras in. Redovisning som inte kompletteras 
med de handlingar som begärts ska inte godkännas.  
 
Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna hän-
delser under året, som medför markanta avsteg från den planerade verksam-
heten utifrån det beviljade bidraget.  
 
Vid förändringar som kan påverka beviljat bidrag ska förvaltningen skyndsamt 
utreda den uppkomna situationen. Bidragsgivande nämnd kan besluta om 
återbetalning om bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för 
bidragsgivning, att verksamheten ändrats eller övriga förhållanden väsentligt 
förändrats jämfört med vad föreningen angett i ansökan. 
Nytt bidrag kan inte bli aktuellt förrän föreningen redovisat hur tidigare bevil-
jat bidrag använts. 
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Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltning-
ens förslag och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 18/2021                 Dnr 2021–4 805 

Återrapportering Sparks 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapporteringen av föreningslivets 
intresse gällande Sparksapp.se och lägger den till handlingarna. 
 

Ärendet 

I december 2020 tog kultur- och fritidsnämnden beslut (KFN § 134/2020) om 
att förvaltningen skulle ta fram vad föreningar i kommunen tycker om 
Sparksapp.se. Sparksapp.se är en fritidsplattform som är framtagen för att 
hjälpa och inspirera unga, 10–16 år, att hitta en meningsfull fritidsaktivitet 
samt hjälpa ungdomsverksamheter och det lokala föreningslivet att nå ut. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 9 februari 2021. 
 
I slutet av december 2020 skickade därför kultur- och fritidsförvaltningen ut 
ett kort webbformulär till alla ideella föreningar i kommunen. 58 föreningar 
svarade på enkäten, varav 26 föreningar svarade att de både var intresserade 
och skulle vara behjälpta av fritidsplattformen Sparksapp.se. 16 föreningar 
svarade att de inte var intresserade och 16 föreningar svarade att de inte 
visste. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapporteringen av föreningslivets 
intresse gällande Sparksapp.se och lägger den till handlingarna. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapporte-
ringen av föreningslivets intresse gällande Sparksapp.se och lägger den till 
handlingarna och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 19/2021 Dnr 2021–6 809 

Uppdrag att utreda hur kulturskolan kan utvecklas avseende tillgäng-
lighet till verksamheten 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur kulturs-
kolan 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. 
 

Ärendet 

Den 26 november 2020 beslutade kommunfullmäktige budget för 2021–2022 
med plan för 2023–2024. Budgeten innehåller bland annat olika uppdrag för 
nämnderna. 
 
Utöver grunduppdraget för kultur- och fritidsnämnden åläggs nämnden även 
att utreda hur kulturskolan kan utvecklas avseende tillgänglighet till verksam-
heten. Olika aspekter ska belysas som till exempel skillnader på olika orter el-
ler skillnader i val av inriktning i verksamheten. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 9 februari 2021. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur kulturs-
kolan 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. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att utreda hur kulturskolan kan utvecklas avseende tillgänglighet till verksam-
heten. Olika aspekter ska belysas som till exempel skillnader på olika orter el-
ler skillnader i val av inriktning i verksamheten och finner att så sker.  
 
________ 
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§ 20/2021 Dnr 2019–37 820 

Motion om att starta en fritidsbank (M) 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
organisation och finansiering av en fritidsbank i Marks kommun samt åter-
koppla till kommunstyrelsen i juni 2021. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i §212/2020 beslutat att kultur- och fritidsnämnden 
får i uppdrag att ta fram förslag på organisation och finansiering av en Fritids-
bank i Marks kommun. Kommunstyrelsen ska få en återkoppling i juni 2021 
om hur arbetet med ärendet fortgår.   

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 15 februari 2021. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
organisation och finansiering av en fritidsbank i Marks kommun samt åter-
koppla till kommunstyrelsen i juni 2021. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag på organisation och finansiering av en fritidsbank i Marks 
kommun samt återkoppla till kommunstyrelsen i juni 2021och finner att så 
sker. 
 
________ 
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§ 21/2021 Dnr 2021–5 809 

FaR på Kaskad  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Att kultur- och fritidsnämnden ser positivt på fri entré mot uppvisande av FaR 
med hänvisning till deltagande i ordinarie verksamhetsutbud och tillgång till 
densamma på samma premisser som övriga gäster. 
 
Arbetsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att redogöra en konsekvensana-
lys på nämndsammanträdet 2021-03-04. 
 

Ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att samarbeta med Västra Göta-
landsregionen och möjliggöra fysiska aktiviteter på recept (FaR) genom vat-
tenträning på Kaskad i Skene.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 1 februari 2021. 
 
Samhällsutvecklingsenheten mottog den 9 oktober 2019 ett medborgarförslag 
om att samarbeta med Västra Götalandsregionen för att möjliggöra fysisk ak-
tivitet på recept (FaR) genom vattenträning på badhuset Kaskad. Kommun-
fullmäktige överlämnade den 26 november 2019 medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för vidare behandling, § 175/2019. Kommunstyrelsens presidie-
beredning vill att kultur- och fritidsnämnden yttrar sig i ärendet innan be-
handling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har sedan tidigare uttalat sig i ärendet. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på fri entré mot uppvisande av FaR 
med hänvisning till deltagande i ordinarie verksamhetsutbud och tillgång till 
densamma på samma premisser som övriga gäster. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Lilliecrona (M) föreslår ett tillägg, att kultur- och fritidsförvaltningen 
får i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys inför nästa nämndsamman-
träde. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande, kultur- och fritidsnämnden ser positivt på fri 
entré mot uppvisande av FaR med hänvisning till deltagande i ordinarie verk-
samhetsutbud och tillgång till densamma på samma premisser som övriga 
gäster och finner att så sker. 
 
Därefter ställer ordföranden frågan om Magnus Lilliecronas (M) tillägg om att 
kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en konsekvensa-
nalys inför nästa nämndsammanträde kan antas och finner att så sker. 
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§ 22/2021                                  Dnr 2021–2 814 

Friskvårdssatsning med hittaut  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att samarrangera hittaut till-
sammans med orienteringsklubbar i kommunen. 
 
 

Ärendet 

År 2014–2016 arrangerades friskvårdsprojektet hittaut i Marks kommun, vil-
ket var ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Marks Orien-
teringskrets. I slutet av 2020 fick kultur- och fritidsförvaltningen information 
om att orienteringsklubben OK Räven återigen var intresserad av att samar-
rangera hittaut i Mark. Med tanke på den rådande coronasituationen med be-
gränsad möjlighet att träna inomhus har förvaltningen utrett och kommit fram 
till att hittaut är ett bra projekt att starta för att erbjuda kommunmedlem-
marna fler utomhusaktiviteter.      

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 3 februari 2021. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit i kontakt med orienteringsklubben OK 
Räven. OK Räven har i sin tur varit i kontakt med tre andra klubbar i kommu-
nen som alla är intresserade av att samarrangera. OK Räven kan tänka sig att 
samordna och tillsammans med andra intresserade klubbar sätta ut check-
points och hjälpa till med skötsel. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att samarrangera hittaut tillsam-
mans med orienteringsklubbar i kommunen. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att samar-
rangera hittaut tillsammans med orienteringsklubbar i kommunen och finner 
att så sker.  
 
________ 
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§ 23/2021 Dnr 2022-94 814 

Ansökan om bidrag från BRIS 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Bris region Väst ansökan om ekonomiskt 
stöd om 80 tkr på grund av den extra ordinära situationen gällande Covid-19 
och uppdrar förvaltningen att göra en överenskommelse med Bris gällande en 
särskild insats i kommunen. 
 
 

Ärendet 

Bris region Väst har inkommit med en ansökan om bidrag om 80 tkr kronor. 
En summa som är beräknad på cirka 10 kr per barn (0–18 år) i Marks kom-
mun. Corona har ökat behovet av stöd till barn, vilket bland annat resulterat i 
att Bris har utökat sina öppettider och kommer från och med våren 2021 att 
hålla stödverksamheten öppen dygnet runt. Bris vädjar till landets samtliga 
kommuner, att säkerhetsställa barns rätt till stöd under hela coronakrisen. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad 19 januari 2021. 
 
Enligt kultur-och fritidsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag utgår bidrag 
enbart till föreningar som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i 
Marks kommun. Bris region Väst har ej sitt säte i Marks kommun, däremot 
stöttar de barn och unga i kommunen. Med hänsyn till att Bris stöttar alla 
barn oavsett kommun och att det skett en markant ökning av behov av stöd 
under coronakrisen gör förvaltningen bedömningen att Bris region Väst ansö-
kan bör beviljas.   
 
För att ytterligare stötta barnen i Marks kommun under denna svåra tid före-
slår förvaltningen att en överenskommelse görs med Bris region Väst om en 
särskild insats. Kultur- och fritidsförvaltningen har varit i kontakt med social-
förvaltningen för att höra vad det finns för behov. Exempelvis kan Bris göra 
en kunskapshöjande insats i form av en specialanpassad utbildning till hand-
läggare på socialförvaltningen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Bris region Väst ansökan om ekonomiskt 
stöd om 80 tkr och uppdrar förvaltningen att göra en överenskommelse med 
Bris gällande en särskild insats i kommunen.    

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) och Uno Johansson (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott är överens om ett tillägg av förvalt-
ningens förslag till beslut, att Bris region Väst ansökan om ekonomiskt stöd 
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om 80 tkr beviljas på grund av den extra ordinära situationen gällande Covid-
19. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden beviljar Bris region Väst an-
sökan om ekonomiskt stöd om 80 tkr på grund av den extra ordinära situat-
ionen gällande Covid-19 och uppdrar förvaltningen att göra en överenskom-
melse med Bris gällande en särskild insats i kommunen och finner att så sker.  

 
________ 
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§ 24/2021 Dnr 2020–14 805 

Ansökan om bidrag till kolloverksamhet i Espevik 2021 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden att i likhet med tidigare år bevilja ett bidrag om 
210 000 kr för MSRK:s kolloverksamhet 2021. 
 

Ärendet 

Markkretsen av Svenska Röda Korset (MSRK) ansöker, i likhet med tidigare 
år, om bidrag för att bedriva kolloverksamhet under sommaren 2021. Bidra-
gets storlek om 210 000 kronor har inte uppdaterats de senaste 15 åren och 
för att MSRK ska kunna fortsätta sin verksamhet önskar MSRK att bidraget 
höjs. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 9 februari 2021. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden att i lik-
het med tidigare år bevilja ett bidrag om 210 000 kr för MSRK:s kolloverk-
samhet 2021. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden att i likhet med tidigare år 
bevilja ett bidrag om 210 000 kr för MSRK:s kolloverksamhet 2021 och finner 
att så sker.  
 
________ 
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§ 25/2021 Dnr 2020–108 826 

Medborgarförslag om att bygga beachvolleyplan vid Kungabergsba-
det i Fritsla. 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden meddelar förslagsställaren att det för närvarande 
inte finns ekonomiska resurser att genomföra förslaget men tar med förslaget 
i det fortsatta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 

En förslagsställare har en önskan om att det ska byggas en beachvolleyboll-
plan på den mark där det tidigare fanns en barnpool bredvid Kungabergsbadet 
i Fritsla. Efter renoveringen av Kungabergsbadet har denna plats enbart 
täckts över med sten och jord och behöver snyggas till. En plan likt den bred-
vid Kaskad i Skene skulle göra området med attraktivt och välbesökt menar 
förslagsställaren. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 2 februari 2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden meddelar förslagsställaren att det för närvarande 
inte finns ekonomiska resurser att genomföra förslaget men tar med förslaget 
i det fortsatta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden meddelar förslagsställaren att 
det för närvarande inte finns ekonomiska resurser att genomföra förslaget 
men tar med förslaget i det fortsatta arbetet med att utveckla kultur- och fri-
tidsutbudet i kommunen och finner att så sker.  
 
________ 
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§ 26/2021 Dnr 2020–110 826 

Medborgarförslag om att bygga en utomhusbasketplan för vuxna i 
Sätila. 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden meddelar förslagsställaren att om det ska anläg-
gas en utomhusbasketplan behöver förvaltningen först invänta vilken plats 
som är mest lämplig i rekreationssyfte i och med pågående exploateringspro-
cesser i Sätila. Förvaltningen tar med förslaget i det fortsätta arbetet med att 
utveckla kultur- och fritidsutbudet i Sätila. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 

Förslagsställare har kommit in med en önskan att kommunen anlägger en as-
falterad utomhusbasketplan i Sätila, med tre meterskorgar. Det finns två ut-
omhusplaner i Sätila på skolgården med låga (ca 2 m) korgar eftersom ele-
verna där går i årskurs 1–6 och inte klarar av högre korgar. Förslagsställarna 
vill att det ska finnas en utomhusplan även för de äldre barnen och vuxna. Till 
stöd för sin begäran har förslagsställarna sammanfattningsvis anfört följande. 
Utomhusplanen kan ligga där Övre Skogshällsvägen i Sätila tar slut.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 29 januari 2021. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget om att anlägga en utom-
husbasketplan med tre meterskorgar är bra men att platsen som föreslås inte 
är helt lämplig. Det planeras för en del större exploateringsprocesser i Sätila 
och det kommer finnas behov av rekreationsområden där en utomhusbasket-
plan skulle kunna anläggas. Kultur- och fritidsförvaltningen tar därmed med 
förslaget i det fortsatta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i 
Sätila.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden meddelar förslagsställaren att om det ska anläg-
gas en utomhusbasketplan behöver förvaltningen först invänta vilken plats 
som är mest lämplig i rekreationssyfte i och med pågående exploateringspro-
cesser i Sätila. Förvaltningen tar med förslaget i det fortsätta arbetet med att 
utveckla kultur- och fritidsutbudet i Sätila. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår Kultur- och fritidsnämnden meddelar förslagsställaren 
att om det ska anläggas en utomhusbasketplan behöver förvaltningen först 
invänta vilken plats som är mest lämplig i rekreationssyfte i och med på-
gående exploateringsprocesser i Sätila. Förvaltningen tar med förslaget i det 
fortsätta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Sätila och finner 
att så sker.  
______ 
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§ 27/2021 Dnr 2020–107 829 

Medborgarförslag om att bygga aktivitetspark i  
centrala Kinna 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela förslagsställarna om att det 
planeras en ny spontanidrottsplats vid nya Lyckeskolan som förväntas vara 
färdig hösten 2021 och en äldre skateboardramp ska renoveras och sedan 
placeras ut vid lämplig plats i kommunen 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 

Tre unga förslagsställare föreslår, genom en vårdnadshavare, att en aktivi-
tetspark med skatepark, multisportplan och parkourbana byggs i centrala 
Kinna. Förslagsvis vid nya Lyckeskolan alternativt i Stationsparken. De skulle 
tycka det var bra med en samlingsplats för barn i alla åldrar.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 25 januari 2021. 
 
Det planeras för en spontanidrottsplats vid nya Lyckeskolan i Marks kommun. 
Beslut om hur platsen ska utformas tas i februari 2021. Kultur- och fritidsför-
valtningen har fört fram önskemålen om innehåll från förslagsställarna till den 
nya anläggningens projektledare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela förslagsställarna om att det 
planeras en ny spontanidrottsplats vid nya Lyckeskolan som förväntas vara 
färdig hösten 2021 och en äldre skateboardramp ska renoveras och sedan 
placeras ut vid lämplig plats i kommunen. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela för-
slagsställarna om att det planeras en ny spontanidrottsplats vid nya Lycke-
skolan som förväntas vara färdig hösten 2021 och en äldre skateboardramp 
ska renoveras och sedan placeras ut vid lämplig plats i kommunen. och finner 
att så sker.   
 
______ 
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§ 28/2021 Dnr 2020–115 829 

Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en skatepark i  
Horred. 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela förslagsställaren att kultur- 
och fritidsförvaltningen tar med förslaget i det fortsatta arbetet med att ut-
veckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Samt att en äldre skateboard-
ramp kommer renoveras och placeras ut vid lämplig plats i kommunen 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 

Förslagsställaren önskar att det byggs en skatepark i Horred så att perso-
nerna som vill åka skateboard kan göra det på sin hemort istället för att be-
höva åka till Varberg eller Borås. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 29 januari 2021. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt en renovering av en äldre skate-
boardramp som senare kommer placeras ut vid lämplig plats i kommunen. 
Förvaltningen kommer också att planera för hur skateboardrampen bäst ska 
användas för att skapa en trygg och säker plats för alla barn och unga. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela förslagsställaren att kultur- 
och fritidsförvaltningen tar med förslaget i det fortsatta arbetet med att ut-
veckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Samt att en äldre skateboard-
ramp kommer renoveras och placeras ut vid lämplig plats i kommunen. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela för-
slagsställaren att kultur- och fritidsförvaltningen tar med förslaget i det fort-
satta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Samt 
att en äldre skateboardramp kommer renoveras och placeras ut vid lämplig 
plats i kommunen och finner att så sker.   
 
______ 
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§ 29/2021  

Förvaltningschefen informerar 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschefen informerar bland annat om situationen på kaskad och 
biblioteket.   
 
Förvaltningschefen öppnar även upp för allmänna frågor.  
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 
________ 

 
 
 


