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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
2023-03-09 

Tid:   kl. 13:15 – 14:20 

Plats: 
 

 Kommunhuset, Svansjö  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Laila Neck 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (M) Ylva Höglund 

 (SD) Sara Lindwall 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Joanna Etherton 
(V) Karin Jageby 
(C) Lena Brunnsåker 
(M) Magnus Lilliecrona 
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare   
 Rasmus Torngard Förvaltningschef   
 Johan Lundbladh  Verksamhetschef  § 12 
 Andreas Lybacken  Verksamhetschef  §§ 13-14 
 Maria Skarnehall Lövgren  Utvecklingsledare  §§ 16-17 
    

 
 

Utses att justera: Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-03-15, kl 13:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 9-19 

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 
2023-03-09, §§ 9-19 

Datum för anslags 
uppsättande  2023-03-15 Datum för anslags 

nedtagande 2023-04-06 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 9 

Förändring av dagordning § 10 

Förvaltningschefen informerar § 11 

Finansiering av kommungemensam finansieringslots § 12 

Revidering av ordnings- och prioriteringsregler för uthyrning 
av kommunens lokaler och anläggningar 

§ 13 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) på Kaskad § 14 

Remiss - Riktlinje för namnsättning § 15 

Medborgarförslag om allaktivitetsyta i Örby § 16 

Medborgarförslag om skateboardramp i Örby § 17 

Information om delregional kulturpolitisk dialog och 
remisshantering för en ny kulturstrategi 

§ 18 

Övriga frågor § 19 
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§ 9/2023 

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

________  
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§ 10/2023    

Förändring av dagordning 
Arbetsutskottets beslut  
Förvaltningschefen informerar och information om delregional kulturpolitisk dialog 
och remisshantering för en ny kulturstrategi tillförs dagordningen. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen: 

- Förvaltningschefen informerar 

- Information om delregional kulturpolitisk dialog och remisshantering för en ny 
kulturstrategi. 

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1  
Ordföranden frågar om förvaltningschefen informerar kan tillföras dagordningen och 
finner att så sker.  

Beslutsomgång 2  
Ordföranden frågar om information om delregional kulturpolitisk dialog och 
remisshantering för en ny kulturstrategi kan tillföras dagordningen och finner att så 
sker.  

________ 
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§ 11/2023    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar arbetsutskottet om hantering kring 
Kaskads öppettider och Mos strand.  

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

________ 
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§ 12/2023   Dnr: KFN 2023-21 

Finansiering av kommungemensam finansieringslots 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till medfinansiering av en 
finansieringslots och att i enlighet med direktionen i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds förslag, tillsammans med övriga kommuner i delregionen, dela 
på ansvaret att medfinansiera regionens bidrag om totalt 500 000 kronor.  

Kostnaden för kultur- och fritidsnämnden blir ca 80 000 kronor vilket tas inom 
ordinarie driftsbudget. 

Ärendet 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd har anslagit 500 000 kronor till Sjuhärads 
kommunalförbund/Boråsregionen för att inrätta en finansieringslots som har som 
syfte att öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs 
av föreningar, kommuner, och det fria kulturlivet i delregionen. Sjuhärad är den 
delregion som söker och får minst externa projektmedel i Västra 
Götalandsregionen. En finansieringslots utbildar, stöttar och hjälper aktörerna i 
delregionen kring regionala, nationella och internationella ansökningar. 

Under hösten 2022 har ett pilotprojekt genomförts då informations- och 
arbetsträffar har genomförts med kulturföreningar runt om i delregionen, bland 
annat i Marks kommun. 

En förutsättning för att få ta del av den delregionala satsningen är att kommunerna 
i Sjuhärad medfinansierar med motsvarande belopp. För Marks kommun skulle 
detta innebära ett belopp på ca 80 000 kronor årligen. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-14  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till medfinansiering av en 
finansieringslots och att i enlighet med direktionen i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds förslag, tillsammans med övriga kommuner i delregionen, dela 
på ansvaret att medfinansiera regionens bidrag om totalt 500 000 kronor.  

Kostnaden för kultur- och fritidsnämnden blir ca 80 000 kronor vilket tas inom 
ordinarie driftsbudget.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Johan Lundbladh redogör för ärendet  

Ledamöternas förslag till beslut 
Laila Neck (S) och Birgitta Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande förslag till beslut:  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till medfinansiering av en 
finansieringslots och att i enlighet med direktionen i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds förslag, tillsammans med övriga kommuner i delregionen, dela 
på ansvaret att medfinansiera regionens bidrag om totalt 500 000 kronor.  

Kostnaden för kultur- och fritidsnämnden blir ca 80 000 kronor vilket tas inom 
ordinarie driftsbudget. 

Förslaget antas.  

________  
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§ 13/2023   Dnr: KFN 2022-51 

Revidering av ordnings- och prioriteringsregler för uthyrning av 
kommunens lokaler och anläggningar 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
Ordnings- och prioriteringsregler för uthyrning av kommunens lokaler och 
anläggningar revideras enligt upprättat förslag och börjar gälla från och med 1 april 
2023 och tills vidare.  

Ärendet 
Med start hösten 2021 arbetade kultur- och fritidsförvaltningen med att ta fram 
underlag i syfte att genomföra en översyn av de prioriteringsregler som ligger till 
grund för uthyrning av de lokaler och anläggningar som hanteras av förvaltningen.  

Ett dialogmöte hölls i december 2021 dit samtliga föreningar som bokar tider 
inomhus (i idrottshallar och gymnastiksalar) var inbjudna. Ett 10-tal föreningar 
närvarade, mötet leddes av fritidschef och nämndsordförande. Syftet med 
dialogmötet var att fånga upp föreningarnas synpunkter och ändringsförslag på de 
nuvarande prioriteringsreglerna samt att ta in förslag om nya prioriteringsregler. 

Utöver den aktuella frågan med fördelning av inomhustider har förvaltningen även 
sett över formuleringar och texter kring hur prioriteringsreglerna för fördelning av 
konstgrästider ser ut. Här har förvaltningen haft som grundtanke att de två, till viss 
del, olika regelverken ska vara mer samspelta och vara enklare att förstå i ett 
sammanhang. 

Förslaget till revidering av ordnings- och prioriteringsregler för uthyrning av 
kommunens lokaler och anläggningar har remitterats till berörda föreningar. 
Berörda föreningar har haft fram till den 15 januari 2023 att inkomma med 
synpunkter. Dessa synpunkter har beaktats av förvaltningen och revideringar har 
skett i det förslag som ligger som grund för beslut.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-11-24 § 75 

Ordnings- och prioriteringsregler för uthyrning av kommunens lokaler och 
anläggningar 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-17  

Förvaltningens förslag till beslut 
Ordnings- och prioriteringsregler för uthyrning av kommunens lokaler och 
anläggningar revideras enligt upprättat förslag och börjar gälla från och med 1 april 
2023 och tills vidare.  
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Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
Ordnings- och prioriteringsregler för uthyrning av kommunens lokaler och 
anläggningar revideras enligt upprättat förslag och börjar gälla från och med 1 april 
2023 och tills vidare. 

Förslaget antas. 

________  
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§ 14/2023   Dnr: KFN 2023-26  

Fysisk aktivitet på recept (FaR) på Kaskad 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Fysisk aktivitet på recept (FaR) införs på 
Kaskad med 20 procent rabatt på entré och vattenträning under receptets 
giltighetstid. 

Utfallet ska utvärderas efter ett år. 

Ärendet 
Den 9 oktober 2019 mottog kommunen ett medborgarförslag om att samarbeta 
med Västra Götalandsregionen för att möjliggöra fysisk aktivitet på recept (FaR) 
genom vattenträning på Kaskad. Som underlag till kommunstyrelsens utredning så 
yttrade sig kultur- och fritidsnämnden § 49/2021 att man ställde sig positiv till att 
införa (FaR) och föreslog att införa 20 procent rabatt för att inte konkurrera med 
andra verksamheter och att rabatten föreslås införas först efter Kaskad har 
renoverats och att utfallet ska följas upp efter ett år. 

Frågan har nu aktualiserats i samband med Kaskads återöppning. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade § 26/2023 att ärendet skulle behandlas på kommande 
nämndsammanträde.     

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 49/2021  

Kommunstyrelsens beslut § 150/2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 26/2023 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Fysisk aktivitet på recept (FaR) införs på 
Kaskad med 20 procent rabatt på entré och vattenträning under receptets 
giltighetstid. 

Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till Birgitta Andersson (S) förslag till beslut.  

Sara Lindwall (SD) föreslår att utfallet ska utvärderas efter ett år.  
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Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Birgitta Anderssons (S) 
förslag till beslut och finner att så sker. 

Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Sara Lindwalls (SD) 
tillägg och finner att det bifalls.  

________  
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§ 15/2023   Dnr: KFN 2023-18 

Remiss - Riktlinje för namnsättning 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Riktlinje för namnsättning. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 8/2023 att förslag till Riktlinje för 
namnsättning skulle remitteras till nämnder och styrelser inom kommunkoncernen. 
Anledningen är att ansvarsförhållanden och principer bakom namngivning i 
kommunen behöver förtydligas och därmed har ett förslag till riktlinje tagits fram.    

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-06 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Riktlinje för namnsättning. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Riktlinje för namnsättning. 

Förslaget antas. 

________  
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§ 16/2023   Dnr: KFN 2022-47 

Medborgarförslag om allaktivitetsyta i Örby 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden återlämnar ärendet till kommunfullmäktige och föreslår 
att medborgarförslaget överlämnas till teknik-och servicenämnden. 

Ärendet 
En kommunmedborgare har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en 
allaktivitetsyta på Örbyskolans skolgård, på den plats där de tillfälliga barackerna 
tidigare varit placerade. 

Kommunfullmäktige har med beslut den 24 mars 2022, § 51, överlämnat ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-17  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden återlämnar ärendet till kommunfullmäktige och föreslår 
att medborgarförslaget överlämnas till teknik-och servicenämnden. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
Kultur- och fritidsnämnden återlämnar ärendet till kommunfullmäktige och föreslår 
att medborgarförslaget överlämnas till teknik-och servicenämnden. 

Förslaget antas. 

________  
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§ 17/2023   Dnr: KFN 2022-48 

Medborgarförslag om skateboardramp i Örby 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden återlämnar ärendet till kommunfullmäktige och föreslår 
att medborgarförslaget överlämnas till teknik-och servicenämnden. 

Ärendet 
En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att en skateboardramp 
införskaffas till Örbyskolan.   

Kommunfullmäktige har med beslut den 24 mars 2022, § 51, överlämnat ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.   

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-17  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden återlämnar ärendet till kommunfullmäktige och föreslår 
att medborgarförslaget överlämnas till teknik-och servicenämnden. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
Kultur- och fritidsnämnden återlämnar ärendet till kommunfullmäktige och föreslår 
att medborgarförslaget överlämnas till teknik-och servicenämnden. 

Förslaget antas. 

________  
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§ 18/2023    

Information om delregional kulturpolitisk dialog och 
remisshantering för en ny kulturstrategi 
Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Daniel Pettersson informerar om processen gällande 
remisshantering för Västra Götalandsregionens kulturstrategi 2024 – 2027 och 
revidering av Boråsregionens kulturplan 2024- 2028.  

Under april kommer en dialog och workshop att genomföras av Boråsregionen för 
tjänstepersoner och politiker i Marks kommun med fokus på att revidera, anpassa 
och justera nuvarande delregionala kulturplan. 

Presidiet informerar att samtliga partier i kultur- och fritidsnämnden erbjuds 
möjlighet att medverka med en representant vid workshopen. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________    
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§ 19/2023     

Övriga frågor 
Dagens sammanträde 
Arbetsutskottet ges möjlighet att ställa övriga frågor.  

________    
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