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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  
Tid

 
Torsdag 7 april 2016, kl. 13.15 – 17.45, ajournering 15.15–15.45 

  

Plats Svansjörummet 

  
Beslutande C Ida Jennersjö tjänstgör för Jannicke Wichne (M) 

 C Eva Åberg Andersson 

 MBP Henry Sandahl tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 

 L Niklas Herneryd  

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Thord Harrysson  

 S Birgitta Andersson  

 S Eva Adolfsson tjänstgör för Anders Manskog (S) 

 S Per Rosendahl 

 V Karin Jageby 

 SD Bo Kindström tjänstgör för Caj Swedberg (SD) 

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 S Kurt Andreasson 

 S Mona Larsen Jones 

 S Andreas Augustsson 

 V Lena Persson 

   

 Tjänstemän 

 Gunvor Alexandersson, tjänsteförättande förvaltnings-

chef 

 

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Hanna Grunditz Svensson, ekonom §§31-32  

 Niklas Gusténius, enhetschef §§ 31-33  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 31-33  

 Mari Hagborg Lorentzon, enhetschef  

   

   

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016- 04- 11, klockan 14.30 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 31-44 

  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 
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 Justerande  

 Thord Harrysson (S)  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 

 
  

Sammanträdesdatum 2016-04-07 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2016-04-12 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2016-05-04 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 31 
 
Ekonomisk redovisning, mars 2016 § 32 
 
Övergripande årsplanering (verksamhetsplaner), information § 33 
 
Redovisning av inköpt konst 2015, information § 34 
 
Saner- och regler fastigheter    § 35 

Remissvar – motion om tillämpning av Medverkan och   § 36 
utställningsavtalet 

 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en eller § 37 
flera frisbeegolfbanor 
 
Utvecklingsdag för nämnd 28 april samt flytt av majnämnd § 38 
     
Ansökan om underhålls- och reparationsbidrag för brygga,  § 39 
Sätila Sand 
 
Redovisning av delegationsbeslut    § 40 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 41 
 
Redovisning av meddelanden    § 42 
 
Information    § 43 
 
Övriga frågor    § 44 
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§ 31/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Övrig fråga om status på Spontanidrottsplats i Skene och informationspunkter 
tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 

Thord Harrysson (S) anmäler övrig fråga om status på spontanidrottsplats i 
Skene. 
Tjänsteförättande förvaltningschef Gunvor Alexandersson, ordförande Lo Göt-
hberg Larsson och nämndsekreterare Gunilla Sandqvist anmäler informations-
punkter. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker. 
 
 _____ 
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§ 32/2016 Dnr KFN 2016-26 040 
 
Ekonomisk rapport, mars 2016 
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och redovisningen läggs till 
handlingarna. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden får information om det ekonomiska utfallet fram 
till och med mars 2016 samt planeringsförutsättningar för Budget 2017-2020. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Hanna Grunditz Svensson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
 _____ 
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§ 33/2016   
 

Övergripande årsplanering, verksamhetsplaner 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och redovisningen läggs till 
handlingarna. 
 

Ärendet 

Varje år upprättar kultur- och fritidschefen en verksamhetsplan för hela för-
valtningen och enhetscheferna gör en för respektive verksamhet. 
 
Verksamhetsplanerna visar mer i detalj hur förvaltningen skall arbeta för att 
klara de mål och riktlinjer som har fastställts i nämndplanen. 

Dagens sammanträde 

Enhetscheferna Mari Hagborg Lorentzon, Niklas Gusténius, Torbjörn Stocken-
born och Gunvor Alexandersson informerar om sina verksamhetsplaneringar 
för kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 34/2016 
 
Redovisning av inköpt konst 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och redovisningen läggs till 
handlingarna. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar årligen offentlig konst i kommunen. 
Kultur- och fritidsnämnden får information om konsten för 2015 och satsning-
ar för 2016. 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförättande förvaltningschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
I samband med ärendet diskuterades återinvigningen av bronsskulpturen  
”Laika och raketen ”på Sätilaskolan den 18 april 2016, klockan 16.00. 
Ordförande Lo Göthberg Larsson håller invigningstal och ledmöter som har 
möjlighet att närvara är välkomna. 
 
_____ 
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§ 35/2016 Dnr KFN 2016-16 29 

Saner- och reglerfastigheter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Hult, Örby 
Finns avtal med Kinna naturskyddsförening? Kan fastigheten övergå till Kinna 
naturskyddsförening? I så fall skall ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
Örbygården, Örby 
Begära kostnadskalkyl på renoveringsåtgärder från teknik- och serviceförvalt-
ningen. Viktigt att se över avtalet med föreningen Aktiva Örbybor, viktigt att 
få in en årsredovisning från föreningen. Ärendet bör vidare till kommunstyrel-
sen. 
Mariebergsparken, Kinna  
Inget att tillägga 
Ännagården, Kinna 
Begära kostnadskalkyl på renoveringsåtgärder från teknik- och serviceförvalt-
ningen. Göra bedömning om det finns plats för fler hyresgäster eller annat 
användningsområde för byggnaden. Miljöaspekten måste klargöras. Se över 
avtalet med Marks Härads Släktforskarförening, också avseende plats på 
biblioteket.  Ärende bör vidare till kommunstyrelsen. 
Baskagården, Skene 
Kostnader för löpande underhåll är redan högt. Hur unika är byggnaderna? 
Ärendet bör vidare till kommunstyrelsen. 
Klockaregården, Horred 
Kan fastigheten övergå till föreningen Horred/Istorp/Öxnevalla hembygdsför-
ening? Begära in ekonomisk redovisning från föreningen. Hur långt tillbaks i 
tiden har föreningen fått underhålls-och reparationsbidrag? Ärendet bör vidare 
till kommunstyrelsen. 
Marielund, Fotskäl 
Se över avtalet med Fotskäls hembygdsförening. Undersöka ansökningar om 
underhålls- och reparationsbidrag. 
 
För att få en bild av fastigheternas skick behövs expertisutlåtande, främst 
över de byggnader som är kulturmärkta. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 18 september 2014, § 83 
KFN 2014-75 873, Underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ärendet 
skickades vidare till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen som är huvudman för fastigheterna, i egenskap av ägare, 
bör behandla ärendet. 
 

Ärendet 

Teknik- och serviceförvaltningen har på uppdrag av teknik- och servicenämn-
den gjort en genomlysning av kommunägda fastigheter som är i behov un-
derhåll och reparationer, så kallade saner- och reglerfastigheter. I samband 
med detta har teknik- och serviceförvaltningen tagit kontakt med kultur- och 
fritidsförvaltningen för att få ärendet belyst även i kultur- och fritidsnämnden, 
detta med anledning av de föreningsverksamheter som bedrivs i några av fas-
tigheterna. För kultur- och fritidsnämndens del inkluderar detta: Hult Kinna  
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Naturskyddsförening, Örbygården, Ännagården, Baskagården, Klockaregården 
samt Hembygdsföreningen i Fotskäl. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet den 19 
februari 2016, § 15. 
 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 25 februari 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 3 mars 2016, § 20. 
 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 18 mars 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 mars 
2016, § 28 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Hult, Örby 
Finns avtal med Kinna naturskyddsförening? Kan fastigheten övergå till Kinna 
naturskyddsförening? I så fall skall ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
Örbygården, Örby 
Begära kostnadskalkyl på renoveringsåtgärder från teknik- och serviceförvalt-
ningen. Viktigt att se över avtalet med föreningen Aktiva Örbybor, viktigt att 
få in en årsredovisning från föreningen. Ärendet bör vidare till kommunstyrel-
sen. 
Mariebergsparken, Kinna  
Inget att tillägga 
Ännagården, Kinna 
Begära kostnadskalkyl på renoveringsåtgärder från teknik- och serviceförvalt-
ningen. Göra bedömning om det finns plats för fler hyresgäster eller annat 
användningsområde för byggnaden. Miljöaspekten måste klargöras. Se över 
avtalet med Marks Härads Släktforskarförening, också avseende plats på 
biblioteket.  Ärende bör vidare till kommunstyrelsen. 
Baskagården, Skene 
Kostnader för löpande underhåll är redan högt. Hur unika är byggnaderna? 
Ärendet bör vidare till kommunstyrelsen. 
Klockaregården, Horred 
Kan fastigheten övergå till föreningen Horreds/Istorp/Öxnevalla hembygdsför-
ening? Begära in ekonomisk redovisning från föreningen. Hur långt tillbaks i 
tiden har föreningen fått underhålls-och reparationsbidrag? Ärendet bör vidare 
till kommunstyrelsen. 
Marielund, Fotskäl 
Se över avtalet med Fotskäls hembygdsförening. Undersöka ansökningar om 
underhålls- och reparationsbidrag. 
 
För att få en bild av fastigheternas skick behövs expertisutlåtande, främst 
över de byggnader som är kulturmärkta. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram när ärendet kring dessa fastigheter 
skickades till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Karin Jageby (V), Niklas Herneryd (L) 
och Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår ett förtydligande i förslag till beslut som vi-
sar på att kultur- och fritidsnämnden behandlat ärendet den 18 september 
2014, § 83 KFN 2014-75 873, Underhåll av kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader. Ärendet skickades vidare till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen som är huvudman för fastigheterna, i egenskap av ägare,  
bör behandla ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg An-
derssons (C) förslag och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Lo Göthberg Lars-
sons (MP) tilläggsförslag och finner att så sker. 
 

Expediering 

Kommunstyrelsen. 

_____ 
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§ 36/2016 Dnr KFN 2016-18 404 

Remissvar – motion om tillämpning av Medverkan- och Utställnings-
avtalet (MU-avtal) 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till och föreslår att kommunsty-
relsen lämnar i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att undersöka förut-
sättningar för Rydals museum att tillämpa MU-avtalet, samt skapa direktiv för 
sådan tillämpning. 
 
Ärendet skickas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 

Det har inkommit en motion till Kommunfullmäktige i Marks kommun om till-
lämpning av MU-avtalet för medverkans- och utställningsersättning som finns 
tecknat mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveri-
ges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers Förbund 
och Föreningen Svenska Tecknare och trädde i kraft år 2009. Avtalet är bin-
dande för statliga institutioner men bör också vara vägledande för kommunal 
utställningsverksamhet.  
 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 14 mars 2016, § 27 och 
lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 mars  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till och föreslår att kommunsty-
relsen lämnar i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att undersöka förut-
sättningar för Rydals museum att tillämpa MU-avtalet, samt skapa direktiv för 
sådan tillämpning. 
Niklas Herneryd (L) påpekar att det är viktigt med återkoppling av nämndens 
uppdrag till förvaltningen. MU-avtalet påpekades redan i beslut om nämnd-
plan 2013, KFN § 18/2013, genanalys för Rydals Museum. Där framgår att 
Rydals Museum så snart som möjligt bör införa ett MU-avtal. 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförättande förvaltningschef Gunvor Alexandersson redogör för  
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Karin Jageby (V) föreslår bifall till ar-
betsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Birgitta Anders-
sons (S) förslag till beslut och finner att så sker. 
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§ 37/2016 Dnr KFN 2016-23 826 

Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en eller flera fris-
beegolfbanor 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tycker att det är en spännande idé och kan tänka 
sig att titta på det i framtiden men avslår medborgarförslaget i dagsläget. 
Det är osäkert i vilken utsträckning frisbeegolfbanorna skulle komma att an-
vändas av kommunens invånare.  
Vidare bedriver förvaltningen redan idag en omfattande volym av utredningar 
med koppling till idrottsanläggningar, vilket i sin tur kräver utrymme i förvalt-
ningens drift- och investeringsbudget. 
 

Ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunstyrelsen angående att 
bygga en eller flera frisbeegolfbanor i kommunen. Ärendet är överlämnat till 
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 mars 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 mars 
2016, § 26 och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden tycker att det är en spännande idé och kan tänka 
sig att titta på det i framtiden men avslår medborgarförslaget i dagsläget. 
Det är osäkert i vilken utsträckning frisbeegolfbanorna skulle komma att an-
vändas av kommunens invånare.  
Vidare bedriver förvaltningen redan idag en omfattande volym av utredningar 
med koppling till idrottsanläggningar, vilket i sin tur kräver utrymme i förvalt-
ningens drift- och investeringsbudget. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) med stöd från Niklas Herneryd (L) föreslår bifall till ar-
betsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Thord Harryssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 38/2016  

Heldag arbetsutskott 20 april, utvecklingsdag 28 april samt flytt av 
majnämnd 4 maj 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
20 april 2016, arbetsutskott, heldag, kl. 09.00, kommunhuset 
28 april 2016, utvecklingsdag för kultur- och fritidsnämnden kl. 09.00, Rydal 
11 maj 2016, flytt av nämndmöte från 4 maj, kl.09.00, kommunhuset. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens presidie fick i uppdrag att planera in en  
utvecklingsdag för kultur- och fritidsnämnden. Förslagsvis den 28 april 2016. 
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens möte den 4 maj flyttas 
till den 11 maj 2016. 
Förslag på att arbetsutskottets möte den 20 april 2016 börjar kl. 09.00. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lo Göthberg Larsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och frågar om kultur- och fritids-
nämnden kan anta heldag för arbetsutskottet den 20 april och finner att så 
sker. 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta utvecklingsdag 
för nämnden den 28 april och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta flytt av nämndens 
möte den 4 maj till den 11 maj och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om samtliga möten kan börja 09.00 och finner att så sker. 
  
_____ 
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§ 39/2016 Dnr KFN 2016-29 805 

Ansökan om underhålls- och reparationsbidrag för brygga, Sätila 
Sand 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att ärendet bör behandlas av kommunsty-
relsen; dels på grund av att ansökan är ställd till kommunledningen och dels 
på grund av att bidrag till byalag samt turismfrågor ligger under kommunsty-
relsens ansvar. 
 
Eftersom ärendet är akut är det önskvärt att ansökan behandlas skyndsamt. 
 

Ärendet 

Sätila sockens byalag har till kommunen inkommit med en 
begäran om ett bidrag för underhåll av bryggan vid Sätila Sand 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 22 mars 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) med stöd från Per Rosendahl (S), Eva Adolfsson (S), Henry 
Sandahl (MBP) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att ärendet bör behand-
las av kommunstyrelsen; dels på grund av att ansökan är ställd till kommun-
ledningen och dels på grund av att bidrag till byalag samt turismfrågor ligger 
under kommunstyrelsens ansvar. 
Eftersom ärendet är akut är det önskvärt att ansökan behandlas skyndsamt. 
 
Eva Åberg Andersson (C) förslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Sätila 
sockens byalag ett bidrag på 25 000 kronor 2016 eftersom badplatser ligger 
under kultur- och fritidsnämndens ansvar. 

Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag till 
beslut, Karin Jagebys (V) förslag och Eva Åberg Anderssons (C) förslag. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritids-
nämnden antar Karin Jagebys (V) förslag till beslut. 

Expediering 

Kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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§ 40/2016    

Redovisning delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) Dnr KFN 2015-98 805 
Kostnadsfria lån av Kinnaborgsalen 2016 – Marks konstklubb. 
 
b) 
Kostnadsfria lån av Kinnaborgsalen 2016- Ebon Karlsson. 
 
c) Dnr KFN 2015-86 805 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Hyssna Hembygdsförening, bildafton 2016-
04-20. 
 
d) 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Hyssna Hembygdsförening, allsång på Le-
vins Loge 2016-08-21. 
 
e) 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Hyssna Hembygdsförening, bildafton 2016-
10-19. 
 
_____ 
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§ 41/2016  Dnr KFN 2016-3 809  

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
Christian Dahl svarar på synpunkten gällande Tygrikeshallen och Marks Ten-
nisklubb. 
 
b) 
Christian Dahl svarar på synpunkten om uthyrning av idrottshallar på nyårsaf-
ton. 
 
c) 
Synpunkt om Offentligt kulturuppdrag. 
 
d) 
Lo Göthberg Larsson svarar på synpunkten om Offentligt kulturuppdrag. 
 
e) 
Synpunkt om stängning på Horreds bibliotek. 
 
f) 
Synpunkt om konstgräsplan i Horred. 
 
g) 
Maria Skarnehall Lövgren svarar på synpunkt om konstgräsplan i Horred. 
 
h) 
Synpunkt på träning i hallar på röda dagar. 
 
i) 
Maria Skarnehall Lövgren svarar på synpunkt om träning i hallar på röda da-
gar. 
 
j) Synpunkt gällande verksamhet i Tygriksehallen. 
Mejlkonversation mellan medlem och kultur- och fritidsnämndens ordförande. 
_____ 
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§ 42/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
KF § 3/2016 Remiss av nya motioner. 
 
b) 
KF § 4/2016 Anmälan av nya medborgarförslag. 
 
c) 
KS AU § 49/2016 Arbetsformer för samordning kring nyanlända. 
 
d) 
För kännedom: Planansökan. 
 
e) 
Skrivelse från Studieförbunden gällande minskat anslag. 
 
f) 
Ansökan om stöd för underhåll av brygga Sätila Sand. 
 
g) 
Avtal Offentligt kulturuppdrag 2016: 
Marks Konstgrafiska Verkstad 
Mark Big Band 
Föreningen Förläggargårdar i Mark 
 
 
_____ 
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§ 43/2016   

Information 

Tjänsteförättande förvaltningschef Gunvor Alexandersson: 
21 april klockan 16.00 i Rydal, Created Cluster, kultur möter näringsliv  
 
10 juni träffas presidierna i Västra Götalands kultur- och fritidsnämnder i 
Borås. 
 
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist: 
Det finns möjlighet till I pad utbildning. Återkommer med plats och tid. 
 
22 september, konferens på pulsen i Borås, Integration och hälsa. Mer in-
formation kommer senare. 
 
Nämndordförande Lo Göthberg Larsson: 
13 april i Rydals konferenscenter uppstart av Föreningsringen. Nämndens pre-
sidium hälsar välkommen. 
 
______ 
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§ 44/2016   

Övriga frågor 

Thord Harrysson (S) undrar hur det går med den planerade spontanidrotts-
platsen i Skene. 
 
Enhetschef Mari Hagborg Lorentzon informerar om arbetet och att det har va-
rit ett informationsmöte om Skene centrum där frågan fanns med. 
Spontanidrottsplatsen är planerad att invigas i slutet av juli. 
 
_______ 
 
 
 


