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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-03-09 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

  
Tid

 
Torsdag 9 mars 2017, klockan 13.15 – 15.30 

  
Plats Runnabönninga, Rydals konferenscenter 
  
   
 M Jannicke Wichne 
 C Eva Åberg Andersson 
 MBP Ylva Höglund  
 L Niklas Herneryd  
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Kurt Andreasson tjänstgör för Thord Harrysson (S) 
 S Birgitta Andersson  
 S Anders Manskog 
 S Andreas Augustsson tjänstgör för Per Rosendahl (S) 
 V Karin Jageby 
 SD Caj Svedberg 
   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 S Mona Larsen Jones 
 S Eva Adolfsson 
 SD Annika Pehrsson 
    
 Tjänstemän 
 Christian Dahl, förvaltningschef   
 Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare  
 Hanna Grunditz Svensson, ekonom §§11-12  
 Andreas Lybacken, utvecklingledare § 12-13  
   
Utses att justera Birgitta Andersson (S) 
  
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen måndag 13 mars 2017, klockan 14.00 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 11–23 
  Gunilla Sandkvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  
 Birgitta Andersson (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
Sammanträdesdatum 2017-03-09 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2017-03-14 
 

 

 
Datum för anslags 
nedtagande 2017-04-04 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 11 

     
Ekonomisk månadsrapport, februari 2017   § 12 

 
Hantering av utökad ram gentemot föreningslivet  § 13 
 
Medborgarförslag om att området i slutet på Söderkullavägen,  § 14 
Kinna, görs om till en fotbollsplan   
   
Medborgarförslag om att simavgiften på badhus i kommunen  § 15 
avgiftsbefrias för barn - remissvar 
       
Ansökan från Röda Korset, Markkretsen   § 16 
        
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att skaffa en  § 17 
Minigolfbana/äventyrsgolf i centrala Skene/Kinna 
   
Ändring av nämnders delegationsordning avseende kollektivavtal § 18
        
Redovisning av delegationsbeslut   § 19  
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 20 

   
Redovisning av meddelanden    § 21 
 
Information    § 22 
      
Övriga frågor    § 23
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§ 11/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Övriga frågor tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 
Birgitta Andersson (S) och förvaltningschef Christian Dahl anmäler övrig 
fråga. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker. 
 
_____ 
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§ 12/2017  Dnr KFN 2017–22 042 

Ekonomisk rapport, februari 2017 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras med hänvisning till att nämndplanens budget skall ju-
steras med intäkter och dess drift. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden får information om det ekonomiska utfallet fram 
till och med februari 2017. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Hanna Grunditz Svensson och förvaltningschef Christian Dahl redogör 
för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 13/2017 Dnr KFN 2016–115 805 

Hantering av utökad ram gentemot föreningslivet 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner, utifrån kommunfullmäktiges ramök-
ning omfattande en miljon kronor till föreningslivet, föreslagen arbetsgång 
och beslutsprocess gällande det stöd som föreningslivet kan ansöka om 2017. 
 

Ärendet 
Efter beslut i KF (161124 §153) har en utökad ram på 1 mnkr tilldelats kultur- 
och fritidsnämnden i syfte att ge ökat stöd till föreningslivet i Marks kommun. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit kontakt teknik- och serviceförvalt-
ningen för att genom Naturvårdslaget se över hur ett samarbete med dem 
skulle kunna se ut. Syftet är då att genomföra olika åtgärder som föreningar-
na får ansöka om i en separat ansökan, skild från övriga drift- och under-
hållsmedel 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 januari 2017.  
 
Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet 26 januari 
2017, § 4. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen förslår kultur- och fritidsnämnden att utifrån 
kommunfullmäktiges ramökning, omfattande en miljon kronor i utökad ram 
till föreningslivet, godkänna föreslagen arbetsgång och beslutsprocess. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Andreas Lybacken redogör för ärendet och kultur- och fri-
tidsförvaltningens förslag till arbetsgång och beslutsprocess gällande det stöd 
dom föreningslivet kan ansöka om 2017. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden med acklamation antar  
kultur- och fritidsförvaltningens förslag till arbetsgång och beslutsprocess  
gällande det stöd som föreningslivet kan ansöka om 2017.  
 
_____ 
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§ 14/2017 Dnr KFN 2016–48 826 

Medborgarförslag om att området i slutet på Söderkullavägen, Kinna, 
görs om till en fotbollsplan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Det kommer att påbörjas en utredning gällande samtliga fotbollsplaner i 
kommunen 2018. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tilldelats ärendet gällande medborgarför-
slaget att anlägga en ny fotbollsplan vid Söderkullavägen, Kinna.    

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 13 februari 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 februari 
2017, § 13, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Det kommer att  
påbörjas en utredning gällande samtliga fotbollsplaner i kommunen 2018.  

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) förslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Niklas Herneryds 
(L) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
____ 
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§ 15/2017 Dnr KFN 2016–105 806 

Medborgarförslag om att simavgiften på badhus i kommunen  
avgiftsbefrias för barn - remissvar 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå  
medborgarförslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden betonar sedan många år vikten av hög simkunnig-
het samt att Kaskad har fri entré för barn 0–4 år. 
Dessutom anser kultur- och fritidsnämnden att Kaskad har en rimlig entréav-
gift för familj (150 kronor) vilken inte skiljer sig nämnvärt från våra grann-
kommuner. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av medborgarförslaget gällande 
att avgiftsbefria Kaskad för barn. Medborgarförslaget har remitterats från 
kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 februari 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 februari 
2017, § 14, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå  
medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) med stöd från Niklas Herneryd (L) föreslår bifall till arbetsut-
skottets förslag till beslut med följande tilläggsförslag: 

Kultur- och fritidsnämnden betonar sedan många år vikten av hög simkunnig-
het samt att Kaskad har fri entré för barn 0–4 år. 

Dessutom anser kultur- och fritidsnämnden att Kaskad har en rimlig entré-
avgift för familj (150 kronor) vilken inte skiljer sig nämnvärt från våra grann-
kommuner. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta Karin Jagebys (V) 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 16/2017 Dnr KFN 2017–17 805 

Ansökan från Röda Korset, Markkretsen 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Markkretsen av svenska Röda korset 
ett bidrag på 210 000 kronor för genomförande av kolloverksamhet under 
2017 samt upprättar ett avtal som tydliggör vad bidraget skall gå till hur det 
skall återrapporteras. 
 

Ärendet 
Markkretsen av Svenska Röda korset (MSRK) har ansökt om bidrag för att 
bedriva kolloverksamhet under sommaren 2017. MSRK har tidigare beviljats 
bidrag för sin kolloverksamhet av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
och dess för innan av socialnämnden. MSRK har beviljats ett större bidrag än 
vad riktlinjerna medger i syfte att säkerställa föreningens verksamhet som 
ansetts viktig för kommunens invånare.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 13 februari 2017. 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 februari 
2017, § 15, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Markkretsen av svenska Röda 
korset 210 000 kr för genomförande av kolloverksamhet under 2017 samt 
upprättar ett avtal som tydliggör vad bidraget ska gå till och hur det ska åter-
rapporteras.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Birgitta Anderssons 
(S) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 17/2017 Dnr KFN 2016-99 82 

Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att skaffa en mini-
golfbana/äventyrsgolf i centrala Skene/Kinna 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Det planeras en byggnation av rekreationsyta på den mest lämpade platsen i 
centrala delarna av Skene/Kinna. Förvaltningen avser att vara aktiv gällande 
utformning och innehåll i den planerade byggnationen i Stationsparken.    
 

Ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag till Marks kommun gällande önskemål 
om att det anläggs en äventyrsgolfbana/minigolfbana i centrala Skene/Kinna.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 13 februari 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 februari 
2017, § 17, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Det planeras en byggnation av rekreationsyta på den mest lämpade platsen i 
centrala delarna av Skene/Kinna. Förvaltningen avser att vara aktiv gällande 
utformning och innehåll i den planerade byggnationen i Stationsparken.    

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Ylva Höglund (MBP) och Kurt Andreas-
son (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Birgitta Anderssons 
(S) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 18/2017  Dnr KFN 2017–16 002 

Ändring av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning  
avseende kollektivavtal 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden stryker nummer 1.3.9 avseende kollektivavtal i 
gällande delegationsordning. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens och alla facknämnders delegationsordningar innehåller en 
felaktighet i förhållande till kommunstyrelsens gällande reglemente (dnr KS 
2012–42 003). 
Samtliga nämnders delegationsordningar innehåller beslut om kollektivavtal, 
vilket strider mot samtliga gällande reglementen. Ändring måste ske i samt-
liga nämnders delegationsordningar på så sätt att den rätten helt tas bort. 
Denna ändring ska ske genom separat beslut i varje nämnd. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 14 februari 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 februari 
2017, § 18, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden stryker nummer 1.3.9 avseende kollektivavtal i 
gällande delegationsordning. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jannicke Wichne (M) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Birgitta Anderssons 
(S) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 19/2017   

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a) KFN 2017-14 02 
Personalärenden, kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
 
_____ 
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§ 20/2017 Dnr KFN 2017–5 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och lägga till handlingarna. 
 
a) 
Synpunkt med svar gällande samarbete med IFK Örby inför Gothia Cup. 
 
b) 
Synpunkt med svar gällande val av film på internationella kvinnodagen. 
 
c) 
Synpunkt gällande temperaturen i bastun på Kaskad. 
 
d) 
Svar från enhetschef Niklas Gustenius gällande temperaturen i bastun på 
Kaskad. 
 
 
_____ 
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§ 21/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a) 
KF § 157/2016 Anmälan av nya medborgarförslag: Medborgarförslag om att 
kommunen anlitar graffitikonstnärer för att pryda vattentornet i Örby, över-
lämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
b) 
Protokoll från kommunala funktionshinderrådet AU. 
 
c) 
Dokumentärfilmsinspelning i Marks kommun. 
 
d) 
För kännedom: Synpunkter gällande färdtjänst. 
 
e) 
Inbjudan till ”Kulturen, politiken och samhället” – mötesplats för kulturforsk-
ning och praktik. Högskolan Borås, 26 april kl. 10.00-16.30. 
 
f) 
Inbjudan till ”Kulturting 2017”. Göteborg 20 april kl. 09.00-16.30. 
 
g) 
Protokoll från kommunala funktionshinderrådet 170228. 
 

 
_____ 
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§ 22/2017  

Information 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar om att Personsuppgiftslagen kom-
mer ersättas med EU:s Dataskyddsförordning i mitten på 2018 och att för-
valtningen kommer att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med förberedelser 
inför skiftet. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl meddelar att på nämnden i april kommer in-
formation om rekryteringar. 
 
 
_____ 
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§ 23/2017  

Övriga frågor 
Birgitta Andersson (S) framför ett tack för vackra blommor. 
 
Karin Jageby (V) önskar en presentation av den nya förvaltningsorganisation-
en. 
Förvaltningschef Christian Dahl utlovar en presentation på nämndmötet i 
april. 
 
_____ 
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