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§ 1/2022 

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

________ 
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§ 2/2022   Dnr: KFN 2021-116 041 

Årsrapport 2021 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
Årsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat anvisningar för årsrapport 2021. Nämnders 
och styrelsers årsrapporter/årsredovisningar utgör viktiga underlag till Marks 
kommuns årsredovisning. Nämnd och styrelse ska följa upp och analysera 
verksamhetens resultat samt rapportera till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i första hand 
är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. 

För kultur- och fritidsnämnden har coronapandemin haft stor påverkan på 
nämndens verksamheter. Särskilt under tertial 1 och 2. Under en kort period i 
början av året var nämndens samtliga verksamheter stängda, för att sedan sakta 
öppna upp igen. Samtliga bibliotekslokaler hölls stängda för allmänhetens besök till 
slutet av maj. Idrotts- och fritidslokaler har varit stängda för allmänhetens besök 
till mitten av juli. Det offentliga kulturutbudet har varit starkt begränsat. 
Organiserad barn- och ungdomsverksamhet har dock kunnat bedrivas under 
perioden, vilket också utgör förvaltningens och nämndens största 
verksamhetsområde. 

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

Kultur- och fritidsnämndens årsrapport   

Förvaltningens förslag till beslut  
Årsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Andreas Lybacken och ekonom Hanna Grunditz-Svensson redogör för 
ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Årsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 3/2022   Dnr: KFN 2021-114 007 

Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Yttrande över granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 
godkänns. 

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

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

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

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

Yttrande över granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar  

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

Dagens sammanträde 
Ordförande Birgitta Andersson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

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

Förslaget antas. 

________ 
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§ 4/2022   Dnr: KFN 2020-73 826 

Begäran från Kinna IF om att gå över till årshyra för 
Viskavallen, Lilla Plan och Pruhult 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden skickar beslutsunderlaget i ärendet om årshyra på 
remiss till Kinna IF samt BK Marbo och Kinna AK. Nämnden önskar svar från 
föreningarna senast den 14 mars 2022. 

Förvaltningen har att återkomma med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 
beslut i ärendet, efter beaktande av inkomna remissvar, vid nämndens 
sammanträde i april 2022. 

Ärendet 
Kinna IF har inkommit med en begäran om att övergå till årshyra för nyttjande av 
anläggningarna Viskavallen, Lilla plan och Pruhultsplanerna. Möjligheten för 
föreningar att på heltid hyra en av kommunens fotbollsanläggningar finns inte i 
dagsläget. Föreningen har därför vänt sig till kultur- och fritidsnämnden för 
behandling av ärendet. 

Ärendet har beretts med hörande av kommunens utförarorganisation, teknik- och 
serviceförvaltningen. Utförarorganisationen delar kultur- och fritidsförvaltningens 
beskrivning i berörda delar. 

Det finns en risk att befintliga skillnader i subventionsgrad, mellan föreningar som 
hyr och föreningar som äger anläggningar, ökar. En övergång till årshyra bedöms 
dock inte få någon betydande påverkan på kommunens ekonomi. 

Ur effektivitetssynpunkt är det oklart om det faktiskt uppstår vinster hos 
föreningen. Det omfattande faktureringsunderlaget torde också gå att förenkla på 
annat sätt. För kommunens del leder en övergång till minskad effektivitet, och en 
återgång till manuell hantering. Effekten blir störst på utförarorganisationen. 

Det finns risk att passersystemet inte fungerar som det är tänkt, vid ett mer fritt 
användande av Kinnahallen. Detta skulle dock behöva undersökas närmare. 

Föreningens frihetsgrad kommer att öka, vilket är positivt för verksamheten. Men 
det är oklart om en ensam hyresgäst medför inlåsningseffekter över tid. 

Sammantaget anser förvaltningen att nackdelarna med en övergång till årshyra 
överväger fördelarna. 

Det kan antas att förvaltning och förening står långt ifrån varandra i sin syn på 
sakfrågan. Frågan är också av inriktningskaraktär, och påverkar 
utförarorganisationen, men kan även få en indirekt påverkan på andra föreningar. 
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Enligt kommungemensamt reglemente för nämnderna 3 § framgår att ”nämnden 
ska utveckla brukarinflytandet och dialogen med kommuninvånarna och 
näringslivet, samt finna former för detta.” 

Det framgår även att ”nämnden ska samråda med andra myndigheter och med 
enskilda organisationer, som berörs av nämndens verksamhetsområde.” 

Ett lämpligt förfarande kan därför i detta fall vara att nämnden remitterar 
beslutsunderlaget i aktuellt ärende till föreningen, i syfte att ge föreningen insyn 
och möjlighet att komma med egna synpunkter. Då ett beslut kan få en direkt 
påverkan på övriga föreningar som regelbundet nyttjar Kinnahallen, bör remissen 
även skickas till BK Marbo och Kinna AK. 

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

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur- och fritidsnämnden skickar beslutsunderlaget i ärendet om årshyra på 
remiss till Kinna IF samt BK Marbo och Kinna AK. Nämnden önskar svar från 
föreningarna senast den 14 mars 2022. 

Förvaltningen har att återkomma med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 
beslut i ärendet, efter beaktande av inkomna remissvar, vid nämndens 
sammanträde i april 2022. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Andreas Lybacken och utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren 
redogör för ärendet.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden skickar beslutsunderlaget i ärendet om årshyra på 
remiss till Kinna IF samt BK Marbo och Kinna AK. Nämnden önskar svar från 
föreningarna senast den 14 mars 2022. 

Förvaltningen har att återkomma med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 
beslut i ärendet, efter beaktande av inkomna remissvar, vid nämndens 
sammanträde i april 2022. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 5/2022   Dnr: KFN 2021-93 805 

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

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

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

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

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

I bidragsansökan anges inga specifika summor. 

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

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

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

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

Dagens sammanträde 
Ordförande Birgitta Andersson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden skickar beslutsunderlaget i ärendet om årshyra på 
remiss till Kinna IF samt BK Marbo och Kinna AK. Nämnden önskar svar från 
föreningarna senast den 14 mars 2022. 

Förvaltningen har att återkomma med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 
beslut i ärendet, efter beaktande av inkomna remissvar, vid nämndens 
sammanträde i april 2022. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 6/2022   Dnr: KFN 2021-23 829 

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

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

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

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Birgitta Andersson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

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

Det andra förslaget, att kommunen upplåter mark, ligger inte inom kultur- och 
fritidsnämndens beslutsområde.   
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Kultur- och fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag att göra en vidare 
utredning, tillsammans med Marks Skateklubb, på lämplig plats i kommunen att 
upplåta till en utomhus skatepark i betong.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 7/2022   Dnr: KFN 2021-45 826 

Medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark i Skene 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Medborgarförslaget avslås. 

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

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

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

Medborgarförslaget inkom till kommunstyrelsen 2021-03-03.  

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

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

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

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Birgitta Andersson redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Belinda Sjöberg (C) föreslår följande förslag till beslut:  
 
Medborgarförslaget avslås. 
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Förslaget finns kvar i beaktning i framtida planering av allaktivitetsplatser men är 
inte ett prioriterat område. Nybyggnation av Ängskolan kommer att medföra nya 
aktivitetsmöjligheter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt 
Belinda Sjöbergs (C) förslag och finner att så sker.   

________ 
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§ 8/2022    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Enhetschef Andreas Lybacken tar tillfället i akt att informera om att Rydals Museum 
är nominerat till årets museum. 

Martin Andersson (KD) önskar återkoppling på kommande nämndsammanträde om 
konstgräsutredningen.  

Ylva Höglund (M) önskar återkoppling på kommande nämndsammanträde hur det 
har gått med IFK Örby-ärendet samt kultur- och fritidsnämndens utvecklingsbidrag.   

________ 
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§ 9/2022    

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

________ 
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