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§ 30/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
 
________ 
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§ 31/2021   Dnr 2020–31 048 
 
Funktionsrätt Mark  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.  

Ärendet 
Med anledning av kultur- och fritidsnämndens avslag av organisationens be-
gäran om att ändra riktlinjerna i syfte att s k paraplyorganisationer ska kunna 
få föreningsbidrag § 137/2020 Dnr 2020–31 048, fick Funktionsrätt Mark i 
uppdrag att inkomma med en särskild skrivelse om stöd. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad den 1 februari 
2021. 

 
Funktionsrätt Mark har den 2020-12-15 inkommit med en ansökan om bidrag 
till kultur- och fritidsnämnden. Ansökan omfattar ett bidrag för 2020 motsva-
rande 20 tkr samt ett förskottsbidrag för 2021 om 20 tkr. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer inkomna bidragsansökningar i enlig-
het med det av kultur- och fritidsnämnden beslutade styrdokument Riktlinjer 
för föreningsbidrag 2021. Funktionsrätt Mark är en s k paraplyorganisation, 
vilket är en organisationsform som inte är berättigad att söka bidrag hos kul-
tur- och fritidsnämnden. Organisationen har även tidigare fått avslag på begä-
ran om verksamhetsstöd med hänvisning till att de är en paraplyorganisation. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
I enlighet med Riktlinjer för föreningsbidrag 2021 som säger att s k paraply-
organisationer inte är bidragsberättigade avslås Funktionsrätt Marks ansökan 
om ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) förslår att man bör kunna sluta ett avtal med Funkt-
ionsrätt Mark, då kommunen inte har en egen handikappkonsulent uppfyller 
således Funktionsrätt Mark en viktig roll i kommunen.  
 
Magnus Lilliecrona (M) och Ylva Höglund (M) yrkar bifall till förvaltningens för-
slag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan läggas till handlingarna 
och överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut och fin-
ner att så sker.   
 
________ 
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§ 32/2021                 Dnr 2021–17 861 

Uppdrag att utreda inriktning för scenkonstverksamhet  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på lämplig inriktning för 
arrangerande verksamhet inom scenkonst och musik. 
 
Utredningen ska belysa sidoverksamhet och förutsättningar så som anlägg-
ningar, ekonomiska resurser och organisation, i förhållande till verksamhetens 
omfattning och föreslagen inriktning. 
 
Återrapportering ska ske på nämndens sammanträde i juni 2021. 

Ärendet 
Under 2021 förväntas en scen stå färdig i Lyckeskolan, vilken ökar möjlighet-
erna för allmänheten att ta del av professionell scenkonst och musik. Scenen 
förväntas motsvara Riksteaterns klassificering Blå scen. 
 
För att på bästa sätt ta hand om de nya möjligheterna med anledning av en 
ny scen, behövs en politisk viljeinriktning för arrangerande verksamhet inom 
scenkonst och musik. Det behövs också en genomlysning av sidoverksam-
heter och förutsättningar i form av anläggningar, ekonomiska resurser och or-
ganisation, för att säkerställa att kommunens resurser nyttjas på effektivast 
möjliga sätt. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 5 mars 2021. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på lämplig inriktning för 
arrangerande verksamhet inom scenkonst och musik. 
 
Utredningen ska belysa sidoverksamhet och förutsättningar så som anlägg-
ningar, ekonomiska resurser och organisation, i förhållande till verksamhetens 
omfattning och föreslagen inriktning. 
 
Återrapportering ska ske på nämndens sammanträde i juni 2021. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag 
på lämplig inriktning för arrangerande verksamhet inom scenkonst och musik. 
 
Utredningen ska belysa sidoverksamhet och förutsättningar så som anlägg-
ningar, ekonomiska resurser och organisation, i förhållande till verksamhetens 
omfattning och föreslagen inriktning. 
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Återrapportering ska ske på nämndens sammanträde i juni 2021 och finner 
att så sker.  
 
________ 
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§ 33/2021 Dnr 2021–16 826 

Uppdrag att utreda konstgräs  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av ytterligare konstgräsplaner i 
Marks kommun. En behovsanalys ska belysa tillgång och efterfrågan, samt 
bedöma det framtida behovet av ytterligare konstgräsplaner. Föreningslivets 
bedömda behov och önskemål samt resultat från fritidsvaneundersökningar 
ska ingå. 
 
En konsekvensanalys ska belysa anläggandet av ytterligare konstgräsplaner 
utifrån jämställdhets-, tillgänglighets- och folkhälsoperspektiv. I konsekvensa-
nalysen ingår även att belysa investerings- och driftkostnader samt miljöpå-
verkan. 
 
Utifrån utredningens resultat ska förslag på lämpliga åtgärder presenteras. 
Föreslagna åtgärder ska särskilt beakta påverkan på målgruppen barn och 
ungdomar. 
 
Återrapportering ska senast ske på nämndens sammanträde i december 
2021. 
 

Ärendet 
I Marks kommun finns i dagsläget två konstgräsplaner vilka bägge är bok-
ningsbara för kommunens invånare. Den ena är belägen vid kunskapens hus i 
Skene och är helt i kommunaldrift, den andra är belägen i Örby och ägs och 
drivs av IFK Örby. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att flera fotbollsföreningar i Marks 
kommun kontinuerligt lyfter fram önskemål om ytterligare konstgräsplaner i 
kommunen, varför ett uppdrag att utreda behovet av ytterligare planer kan 
anses motiverat. 
 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 11 mars 2021. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av ytterligare konstgräsplaner i 
Marks kommun. En behovsanalys ska belysa tillgång och efterfrågan, samt 
bedöma det framtida behovet av ytterligare konstgräsplaner. Föreningslivets 
bedömda behov och önskemål samt resultat från fritidsvaneundersökningar 
ska ingå. 
 
En konsekvensanalys ska belysa anläggandet av ytterligare konstgräsplaner 
utifrån jämställdhets-, tillgänglighets- och folkhälsoperspektiv. I konsekvensa-
nalysen ingår även att belysa investerings- och driftkostnader samt miljöpå-
verkan. 
 
Utifrån utredningens resultat ska förslag på lämpliga åtgärder presenteras. 
Föreslagna åtgärder ska särskilt beakta påverkan på målgruppen barn och 
ungdomar. 
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Återrapportering ska senast ske på nämndens sammanträde i december 
2021. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Uno Johansson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av yt-
terligare konstgräsplaner i Marks kommun. En behovsanalys ska belysa till-
gång och efterfrågan, samt bedöma det framtida behovet av ytterligare 
konstgräsplaner. Föreningslivets bedömda behov och önskemål samt resultat 
från fritidsvaneundersökningar ska ingå. 
 
En konsekvensanalys ska belysa anläggandet av ytterligare konstgräsplaner 
utifrån jämställdhets-, tillgänglighets- och folkhälsoperspektiv. I konsekvensa-
nalysen ingår även att belysa investerings- och driftkostnader samt miljöpå-
verkan. 
 
Utifrån utredningens resultat ska förslag på lämpliga åtgärder presenteras. 
Föreslagna åtgärder ska särskilt beakta påverkan på målgruppen barn och 
ungdomar. 
 
Återrapportering ska senast ske på nämndens sammanträde i december 2021 
och finner att så sker. 

 
________ 
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§ 34/2021 Dnr 2021–24 822 

Yttrande inför igångsättningsbeslut, ombyggnation Kaskad -  
information 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

 
Inför igångsättningsbeslut för ombyggnation av kaskad, ges kultur- och fri-
tidsnämnden möjlighet att yttra sig vad gäller tillkommande funktioner och 
därtill kopplade kostnader.   
 
Under 2018 genomfördes en förstudie, varav projektet kostnadsberäknandes 
till 135 000 tkr. En ny mer detaljerad kalkyl av projektet har genomförts och 
visar att den aktuella summan för grundinvesteringen uppgår till 140 500 tkr. 
 
Under projekteringens gång har ytterligare behov som inte framkom i förstu-
dien tydliggjorts, till en kostnad av ungefär 2 500 tkr. Det handlar bland an-
nat om: 
 
En gemensamhetsbastu för ökad tillgänglighet, kalkylerad investering: 850 
tkr.  
 
En läktargradäng med två sittrader utmed befintlig 25-metersbassäng, kalky-
lerad investering: 1 600 tkr.  
 
Total investeringssumma ca 143 000 tkr. 

 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 35/2021                                  Dnr 2021–5 809 

FaR på Kaskad 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Att föreslå 20 procent rabatt, för att inte konkurrera med andra verksamheter 
samt att det inte ska börja gälla innan Kaskad har renoverats. 
 

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. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 feb-
ruari 2021, § 21, och då föreslagit 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 öv-
riga gäster. Förvaltningen fick även i uppdrag att redogöra en konsekvensa-
nalys på nämndsammanträdet 4 mars 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 4 mars 2021 § 25 och 
beslutade att bordlägga ärendet.  

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) och Belinda Sjöberg (C) yrkar på att det ges 20 pro-
cent rabatt, då kommunen inte ska konkurrera med andra verksamheter. 
 
Anders Lilliestam (M), Ylva Höglund (M) och Martin Andersson (KD) yrkar 
även på 20 procent rabatt med tillägg att det inte införs innan Kaskad är fär-
dig renoverat.      
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar arbetsutskott om de kan föreslå 20 procent rabatt, för att 
inte konkurrera med andra verksamheter samt att det inte ska börja gälla in-
nan Kaskad har renoverats och finner att så sker.  
 
________ 

  



   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 13(15) 
Kultur- och fritidsnämndens  
arbetsutskott 2021-03-24 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 36/2021 Dnr 2020–94 814 

Ansökan om bidrag från BRIS 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

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 tjänsteutlåtande, 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. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 feb-
ruari 2021, § 23, och få föreslagit att Kultur- och fritidsnämnden beviljar Bris 
region Väst ansökan om ekonomiskt stöd om 80 tkr på grund av den extra or-
dinära situationen gällande Covid-19 och uppdrar förvaltningen att göra en 
överenskommelse med Bris gällande en särskild insats i kommunen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 4 mars 2021 § 27 och 
beslutade att bordlägga ärendet.  

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Uno Johansson (L) yrkar på förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan läggas till handlingarna 
och överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut och fin-
ner att så sker.   

 
________ 
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§ 37/2021  

Förvaltningschefen informerar 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschefen öppnar upp för allmänna frågor.  
 
Belinda Sjöberg (C) ställer en fråga om Öppen ungs arbete under pandemin. 
Förvaltningschefen återkommer på nämndsammanträdet med en uppdatering.   

 
________ 
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