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Tid

 
Tisdag 21 februari 2017, klockan 13.15 -16.00, paus 14.10-14.40 

  

Plats Visionen, kommunhuset 

  
 MBP Ylva Höglund  

 L Niklas Herneryd  

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Anders Manskog tjänstgör för Thord Harrysson (S) 

 V Karin Jageby tjänstgör för Birgitta Andersson (S) 

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 M Jannicke Wichne 

 C Eva Åberg Andersson 

    

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef   

 Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare  

 Niklas Gusténius, enhetschef §§ 12–15  

   

   

Utses att justera Karin Jageby (V) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen fredag 24 februari 2017, klockan 

11.00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 12–23 

  Gunilla Sandkvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Karin Jageby (V)  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 
  

Sammanträdesdatum 2017-02-21 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2017-02-27 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2017-03-21 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 12 

     
Medborgarförslag om att området i slutet på Söderkullavägen,  § 13 
Kinna, görs om till en fotbollsplan   
   
Medborgarförslag om att simavgiften på badhus i kommunen  § 14 
avgiftsbefrias för barn - remissvar 
       
Ansökan från Röda Korset, Markkretsen   § 15 
        
Ekonomisk månadsrapport, februari 2017   § 16 

 
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att skaffa en  § 17 
Minigolfbana/äventyrsgolf i centrala Skene/Kinna 
   
Ändring av nämnders delegationsordning avseende kollektivavtal § 18
        
Arrangemang 2017, överföring av budget   § 19 
        
Lokalförsörjningsplan, uppdrag från kommunchefen, skall  § 20 
redovisas i kommunstyrelsen 
 
Studieresa till Aarhus (DK)    § 21 

   
Redovisning av meddelanden    § 22 
 
Övriga frågor    § 23 
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§ 12/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns efter följande förändring: 
Ärende 4 Ekonomisk redovisning, februari 2017 flyttas och behandlas efter 
ärende 7 Ansökan från Röda Korset Markkretsen. 
Extra informationsärende Studieresa till Aarhus (DK) tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl föreslår att behandla ärende 4 Ekonomisk re-
dovisning, februari 2017 efter ärende 7 Ansökan från Röda Korset Markkret-
sen samt att tillföra extra informationsärende gällande studieresa till Aarhus 
(DK). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
_____ 
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§ 13/2017 Dnr KFN 2016–48 826 

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

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden avslår medborgarförsla-
get mot bakgrund av att det kommer påbörjas en utredning gällande samtliga 
fotbollsplaner i kommunen 2018.  

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att avslå medborgarförslaget mot bakgrund av att det 
kommer att påbörjas en utredning gällande samtliga fotbollsplaner i kommu-
nen 2018. 
 
Förslaget antas. 
 
____ 
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§ 14/2017 Dnr KFN 2016–105 806 

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

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå  
medborgarförslaget. 
 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå  
medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Karin Jageby (V) föreslår att kultur- och  
fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Niklas Herneryds (L) förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
 
 
_______ 
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§ 15/2017 Dnr KFN 2017–17 805 

Ansökan från Röda Korset, Markkretsen 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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. 
 
Förvaltningens 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 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ylva Höglund (MBP) med stöd från Niklas Herneryd (L) och Anders Manskog 
(S) föreslår att bevilja Markkretsen av svenska Röda korset ett bidrag på 
210 000 kronor för genomförande av kolloverksamhet under 2017 samt upp-
rättar ett avtal som tydliggör vad bidraget skall gå till och hur det skall åter-
rapporteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Ylva Höglunds (MBP) förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
 
 
_______ 
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§ 16/2017  Dnr KFN 2017–22 042 

Ekonomisk rapport, februari 2017 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott får information om det ekonomiska 
utfallet fram till och med dagens datum. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen och frågar om den kan noteras och finner 
att så sker. 
 
_____ 
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§ 17/2017 Dnr KFN  

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

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden att avslå medborgarförslaget 
med motiveringen att 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 

Anders Manskog (S) med stöd från Niklas Herneryd (L) och Ylva Höglund 
(MBP) föreslår avslag på medborgarförslaget med motiveringen att det plane-
ras en byggnation av rekreationsyta på den mest lämpade platsen i centrala 
delarna av Skene/Kinna. Förvaltningen avser att vara aktiv gällande utform-
ning och innehåll i den planerade byggnationen i Stationsparken.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Anders Manskogs (S) förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
 
_____ 
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§ 18/2017  Dnr KFN 2017–16 002 

Ändring av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning  
avseende kollektivavtal 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå kultur- och fri-
tidsnämnd att besluta att stryka nr 1.3.9 avseende kollektivavtal i gällande 
delegationsordning. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) med stöd från Anders Manskog (S) föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar att stryka nummer 1.3.9 avseende kollektivavtal i 
gällande delegationsordning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Karin Jagebys (V) förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
_______ 
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§ 19/2017   

Arrangemang 2017 – överföring av budget, information 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

Ett uppdrag har väckts från kommunledningen om kultur- och fritidsnämnden 
kan ta på sig arrangemang som ”Mingla i Mark” och ”Sommarfredagar” redan 
under verksamhetsåret 2017 och att begära ramöverföring av budget för 
detta. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 20/2017   

Lokalförsörjningsplan, information 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en lokalförsörj-
ningsplan med framtida behov och kostnader kopplade till detta. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 21/2017   

Studieresa till Aarhus (DK) 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott har kommit överens om att göra en studieresa 
till Aarhus (DK) 10–12 april 2017.  
Aarhus har utsetts till en av Europas kulturhuvudstäder 2017. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet och presenterar program 
för studiedagarna. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(15) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2017-02-21 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
§ 22/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets 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. 

 
_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(15) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2017-02-21 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 23/2017  

Övriga frågor 

Anders Manskog (S) ställer fråga om belysning vid Lygnerns badplats i Sätila, 
strömriktare i Sätila småbåtshamn och tillgänglighetsanpassning av badplat-
ser i kommunen. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl meddelar att svar på dessa frågor kommer till 
nämndmöte 9 mars 2017. 
 
 
_____ 


