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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2022-03-03 

Tid:   kl. 13:15 – 14:18 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator 

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Andreas Augustsson §§ 10-17 
(C) Eva Åberg Andersson 
(M) Anders Lilliestam 
(KD) Martin Andersson  

 
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard Förvaltningschef  
 Maria Skarnehall Lövgren Utvecklingsledare  §§ 10-13 
 Beatrice Aneman Tf. enhetschef § 14 
 Lars Bilting Tf. enhetschef § 15 

Utses att justera: Ylva Höglund (M)  

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-09 11:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 10-18 

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 fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-03-03, §§ 10-18 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-03-09 Datum för anslags 

nedtagande 2022-03-31 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 10 

Förändring av ärendelista § 11 

Skolprojekt i Skene - godkännande av förstudie avseende 
lokaler för kultur- och fritidsnämnden samt begäran om 
projekteringsstart 

§ 12 

Ansökan om bidrag till Kollo Kinnagården 2022 § 13 

Medborgarförslag om morgonsim i Fritsla § 14 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen § 15 

Remiss av näringslivspolicy § 16 

Förvaltningschefen informerar § 17 

Övriga frågor § 18 
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§ 10/2022 

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

________ 
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§ 11/2022    

Förändring av ärendelista 
Arbetsutskottets beslut  
Ärendelistan kompletteras med ärendet, övriga frågor. 

Dagens sammanträde 
Eva Åberg Andersson (C) önskar tillföra ärendet, övriga frågor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendelistan kan kompletteras med ärendet övriga 
frågor och finner att så sker.  

________ 
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§ 12/2022   Dnr: KFN 2020-58 292 

Skolprojekt i Skene - godkännande av förstudie avseende 
lokaler för kultur- och fritidsnämnden samt begäran om 
projekteringsstart 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien och föreslår projekteringsstart 
enligt alternativ A. Nämnden ser ingen möjlighet att finansiera ökad driftkostnad för 
något av förslagen inom befintlig ram. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har beställt en förstudie av anläggningar/lokaler för 
idrott och kultur inom projektet ”skolorna i Skeneområdet” av teknik - och 
servicenämnden, KFN § 64/ 2020.  

Kultur- och fritidsförvaltningens behov av lokaler ingick även som en del i den till 
kommunstyrelsen tidigare levererade förstudien rörande Ängskolan. Behoven i det 
läget var inte helt färdiganalyserade avseende speciallokaler för föreningar och 
framför allt kampsport, utan har nu kompletterats i den aktuella förstudien.  

Förstudien har resulterat i två olika alternativ och därmed olika investeringsnivåer 
avseende idrottslokalerna vilket även påverkar barn- och utbildningsnämnden.  

Gemensamt för alternativen är att befintliga kampsportslokaler ersätts och 
anpassas efter dagens behov samt att det tillkommer ytterligare ytor för 
kampsport. Skillnaden ligger i storleken på den idrottshall som sedan tidigare ingår 
i projektet. I praktiken kan den större idrottshallen i alternativ A delas i 3 delar 
medan idrottshallen i alternativ B kan delas i två delar.  

Avseende kulturlokalerna så är de i sammanhanget marginella då separata 
kulturlokaler för etapp 1 av projektet omfattas av ett övningsrum för musik och 
beräknas ingå i tidigare förstudie för projektet. 

För föreningslivet, och främst barn- och ungdomsidrotten, innebär den större hallen 
(alternativ A) ytterligare en bokningsbar idrottsyta. Det innebär en stor fördel för 
lokalbokningen som då, utifrån föreningarnas önskemål om fler bokningsbara tider, 
kan fördela dessa till barn- och unga under kvällens tidiga timmar för att sedan 
boka upp hela hallen för sen kvällsträning med äldre ungdomar och vuxna på 
helplan. 

Även om detta främst avser innebandy och handboll så kommer effekterna av detta 
märkas av i andra hallar där det kan frigöras tid. Det skapas också möjlighet till fler 
så kallade poolspel eftersom det blir möjligt att t. ex spela innebandy eller handboll 
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i de lägsta åldrarna på fem planer samtidigt i de båda idrottshallarna. Att kunna 
arrangera fler läger, cuper och poolspel är ett tydligt önskemål från föreningslivet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan inte se att det finns några externa 
finansieringsmöjligheter avseende projektet i sin helhet. Däremot är det fullt 
möjligt för de föreningar som ska vara verksamma på de olika ytorna att söka 
finansiering från t. ex RF eller stiftelser gällande specifik utrustning och dylikt som 
behöver komma på plats för att kunna bedriva respektive specialidrott. 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att delar av investeringsbudgeten som 
finns tilldelad kultur- och fritidsnämnden (preliminärt 2 mnkr, avser 
genomförandeåret) kan användas för att bekosta delar av de föreningsspecifika 
utrustningsbehov som finns. Det kan t. ex röra sig om utrustning och material för 
boxning, taekwondo och brottning men även utrustning som möjliggör flexibel 
träning (speglar, bänkar mm). 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 25 februari 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien och föreslår projekteringsstart 
enligt alternativ A. Nämnden ser ingen möjlighet att finansiera ökad driftkostnad för 
något av förslagen inom befintlig ram. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien och föreslår projekteringsstart 
enligt alternativ A. Nämnden ser ingen möjlighet att finansiera ökad driftkostnad för 
något av förslagen inom befintlig ram. 

Förslaget antas.  

________ 
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§ 13/2022   Dnr: KFN 2022-11 805 

Ansökan om bidrag till Kollo Kinnagården 2022 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Markkretsen av Svenska Rödakorset (MSRK) har i sin redovisning visat att de 
uppfyllt sina åtaganden för 2021, då 150 barn och ungdomar deltog på 
kolloverksamheten på Kinnagården. Därmed godkännes redovisningen. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner en höjning av bidragssumman till 250 000 
kronor. Höjningen grundas på den utökade kolloverksamheten som medfört högre 
lönekostnader. 

Ärendet 
Organisationen Markkretsen av Svenska Rödakorset (MSRK) söker årligen ett 
kommunalt bidrag för att kunna genomföra kolloverksamhet för barn och ungdomar 
mellan 8 – 14 år på Kinnagården i Espevik. 

Organisationen MSRK har de senaste åren påtalat behovet av ett större bidrag från 
kommunen eftersom lönekostnaderna ökat i takt med att verksamheten har blivit 
mer omfattande. Man påtalar återigen behovet av ett större bidrag.  

Redovisningen för 2021 visar att kolloverksamheten i Kinnagården genomfördes 
sommaren 2021 för 150 barn. Redovisningen är därmed godkänd. 

I budget för Stöd till sociala föreningar görs bedömningen att det finns utrymme för 
en höjning av bidraget motsvarande 40 000 kronor till Markkretsen av Svenska 
Röda Korset, under förutsättning att kolloverksamhetens omfattning fortsatt håller 
samma nivå. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 16 februari 

Förvaltningens förslag till beslut 
Markkretsen av Svenska Rödakorset (MSRK) har i sin redovisning visat att de 
uppfyllt sina åtaganden för 2021, då 150 barn och ungdomar deltog på 
kolloverksamheten på Kinnagården. Därmed godkännes redovisningen. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner en höjning av bidragssumman till 250 000 
kronor. Höjningen grundas på den utökade kolloverksamheten som medfört högre 
lönekostnader. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ylva Höglund (M), Birgitta Andersson (S) och Uno Johansson (L) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.  



Sida 9(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2022-03-03   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Markkretsen av Svenska Rödakorset (MSRK) har i sin redovisning visat att de 
uppfyllt sina åtaganden för 2021, då 150 barn och ungdomar deltog på 
kolloverksamheten på Kinnagården. Därmed godkännes redovisningen. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner en höjning av bidragssumman till 250 000 
kronor. Höjningen grundas på den utökade kolloverksamheten som medfört högre 
lönekostnader. 

Förslaget antas.  

________ 

  



Sida 10(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2022-03-03   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14/2022   Dnr: KFN 2021-60 822 

Medborgarförslag om morgonsim i Fritsla 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Medborgarförslag om möjlighet till motionssim i utomhusbassänger på morgonen 
bifalles. 

Finansiering sker inom befintlig verksamhetsbudget. 

Förvaltningen har att besluta om omfattning, utifrån verksamhetens 
förutsättningar. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har i § 63/2021 beslutat att överlämna medborgarförslag Dnr 
KS 2021-11 101-29, som inkom till kommunstyrelsen 2021-04-04, till kultur- och 
fritidsnämnden för handläggning och beslut. Kultur- och fritidsnämnden emottog 
ärendet från kommunstyrelsen 2021-05-12. Förslagsställaren önskar att kommunen 
inför möjlighet till motionssim på morgonen (vid en av kommunens 
utomhusbassänger). 

Möjligheten till motionssim utanför ordinarie öppettider begränsas av anläggningens 
behov av skötsel och underhåll. En lämplig lösning vore att erbjuda motionssim 
under tiden före skötsel utförs. En öppning för motionssim på morgonen skulle 
medföra en ökad kostnad om ca 5 tkr årligen.  

Förslaget bedöms vara ekonomiskt genomförbart, få viss positiv effekt ur ett 
folkhälsoperspektiv, samt öka servicenivån mot invånare. Förvaltningen bedömer 
det som lämpligt med ett bifall, och att ett införande i så fall bör ske vid 
kommunens båda utomhusbassänger. Den exakta omfattningen av motionssim på 
morgonen bör beslutas av förvaltningen, utifrån verksamhetens förutsättningar. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslag om möjlighet till motionssim i utomhusbassänger på morgonen 
bifalles. 

Finansiering sker inom befintlig verksamhetsbudget. 

Förvaltningen har att besluta om omfattning, utifrån verksamhetens 
förutsättningar. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Medborgarförslag om möjlighet till motionssim i utomhusbassänger på morgonen 
bifalles. 

Finansiering sker inom befintlig verksamhetsbudget. 

Förvaltningen har att besluta om omfattning, utifrån verksamhetens 
förutsättningar. 

Förslaget antas.  

________ 
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§ 15/2022   Dnr: KFN 2021-52 889 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet för 
bibliotekssamverkan med kommunerna i Boråsregionens kommunalförbund; 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

Ärendet 
Biblioteken inom Boråsregionens kommunalförbund ämnar tillsammans upphandla 
ett nytt biblioteksdatasystem samt gå samman i en gemensam bibliotekskatalog. 
Några av fördelarna med detta är att alla invånare inom kommunalförbundets 
kommuner får ett bibliotekskort som kan användas på alla folkbibliotek i de i 
samverkan ingående kommunerna och att böcker, andra medier och även e-
resurser kan delas mellan biblioteken. För att gå vidare krävs att samtliga 
kommuner godkänner ett samverkansavtal, ett förslag till ett sådant har tagits fram 
av bibliotekscheferna i de olika kommunerna och har gåtts igenom av 
dataskyddsombud och kommunjurister. Avtalet innehåller principerna för 
samarbetet, såsom beslutssystem, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning. 
Hänvisning till tidigare beslut i kultur- och fritidsnämnden om att gå vidare med 
samarbetet (§ 85/2021). 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 10 februari 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet för 
bibliotekssamverkan med kommunerna i Boråsregionens kommunalförbund; 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

Dagens sammanträde 
Tf. enhetschef Lars Bilting redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet för 
bibliotekssamverkan med kommunerna i Boråsregionens kommunalförbund; 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 16/2022   Dnr: KFN 2022-20 141 

Remiss av näringslivspolicy 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran över förslag till näringslivspolicy.   

Ärendet 
Policyn för Marks kommuns arbete med näringslivsfrågor har löpt ut och ska 
utvärderas och revideras. Ett förslag på näringslivspolicy som beskriver 
kommunens förhållningssätt i den direkta och indirekta relationen till lokala företag 
har upprättats. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-02-09 
(§ 46/2022) och beslutade att näringslivspolicyn skulle remitteras till 
näringslivsrådet, samtliga nämnder och kommunala bolag. 

Kultur- och fritidsnämnden har nu att yttra sig över remissen.      

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 22 februari 

Förslag till näringslivspolicy  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran över förslag till näringslivspolicy.   

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran över förslag till näringslivspolicy.   

Förslaget antas. 

________ 
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§ 17/2022    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard öppnar upp för frågor. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  

________ 
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§ 18/2022    

Övriga frågor 
Dagens sammanträde 
Eva Åberg Andersson (C) ställer en fråga om återrapportering av delegationsbeslut 
och får svar av nämndsekreteraren.  

________ 
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