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 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2016-03-03 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

  
Tid

 
Torsdag 3 mars 2016, kl. 13:15 – 17.10, ajournering 15.20–15.50 

  

Plats Örestensrummet 

  
Beslutande M Jannicke Wichne  

 C Eva Åberg Andersson 

 MBP Ylva Höglund 

 MBP Henry Sandahl tjänstgör för Niklas Herneryd (L)  

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Thord Harrysson  

 S Birgitta Andersson  

 S Anders Manskog 

 S Per Rosendahl 

 V Karin Jageby 

 SD Caj Swedberg 

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 S Eva Adolfsson 

 S Andreas Augustsson 

 V Lena Persson 

 SD Bo Kindström 

   

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef, § 17  

 Tommy Söderhagen, ungdomshandledare, § 17 

Hanna Grunditz Svensson, ekonom, §§ 17-19 

Gunvor Alexandersson, enhetschef, §§ 16-22 

 

 Andreas Lybacken, utredare, § 21  

 Niklas Gusténius, enhetschef, § 22  

   

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016- 03- 07 , klockan 11.00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 16- 30 

  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 2016-03- 03 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2016-03- 08 
Datum för anslags  

nedtagande

 

2016-03- 30 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 16 
 
KEKS - rapport § 17 
 
Budget 2016 - investering § 18 

Ekonomisk redovisning, februari 2016   § 19 
 
Saner- och reglerfastigheter    § 20 

 
Rapport – utredningsuppdrag    § 21 
 
Ansökan om bidrag – Marks Golfklubb   § 22      § 
 
Konsumentvägledning och personalförsörjning  § 23 

 
Medborgarförslag om en basketsymbol i rondellen   § 24 
vid Marks Gymnasieskola 
      
Ansökan om bidrag till koloniverksamhet – Röda Korset  § 25 

 
Redovisning av delegationsbeslut    § 26 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 27 
 
Redovisning av meddelanden    § 28 
 
Information    § 29 
 
Övriga frågor    § 30
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§ 16/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Dagens ärendelista antas. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dagens ärendelista kan antas och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 17/2016 

KEKS rapport 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendet 

KEKS – Kvalitet och Kompetens i Samverkan. 
Kultur- och fritidsnämnden får en rapport om nuläget och arbetet med KEKS 
inom den öppna ungdomsverksamheten. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Torbjörn Stockenborn samt ungdomshandledare Tommy Söderha-
gen redogör för ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen och ges tillfälle att ställa 
frågor. 

 
Ordföranden tackar för presentationen. 
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan notera informationen 
och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 18/2016 Dnr KFN 2015-114 040 

Budget 2016 - investering 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en utred-
ning av entré och café vid huvudbiblioteket i Kinna. 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar investeringsbudgeten för 2016 om 2 miljo-
ner kronor samt den prissatta prioriteringslistan i sin helhet med de föränd-
ringar som tillkommit. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har en beviljad investeringsram om 2 mnkr årlig-
en. 
I samband med ärendet om budget 2015-2018, den 15 maj 2014 § 53, beslu-
tade kultur- och fritidsnämnden att endast 1 mnkr av investeringsramen 
skulle nyttjas under 2015. I takt med att ett flertal utredningsuppdrag har 
tilldelats förvaltningen och upprustningsbehovet av mötesplatser, lokaler och 
teknik ökar, har även investeringsbehovet inom kultur- och fritidsförvaltning-
en ökat totalt sett inför verksamhetsår 2016. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 januari 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 2 februari 2016, § 3 och 
beslutade följande: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner investeringsbudget för 2016 om 
2 miljoner kronor. 
Förvaltningen får i uppdrag att till nästa arbetsutskott ange konsekvenserna 
samt att ta fram en prioriteringslista på aktuella inversteringsobjekt för att 
kultur- och fritidsnämnden skall anta fördelad investeringsbudget på nästa 
nämndmöte. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 11 februari 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 februari 
2016, § 14, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner investeringsbudgeten för 2016 om 2 
miljoner kronor samt den prissatta prioriteringslistan i sin helhet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet.  
Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för caféidé i anslutning till Kinna 
huvudbibliotek. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Anders Manskog (S) föreslår att förvaltningen genomför en utredning av entré 
och caféverksamhet vid huvudbiblioteket i Kinna.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Anders Manskogs 
(S) förslag och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta investeringsbud-
geten för 2016 med de förändringar som tillkommit och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 19/2016 

Ekonomisk redovisning, februari 2016 

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

Ärendet 

Dagens sammanträde 

Förvaltningsekonom Hanna Grunditz Svensson redogör för det ekonomiska ut-
fallet fram till och med februari 2016. 
 
Ärendet diskuteras och kultur- och fritidsnämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan notera informationen 
och lägga redovisningen till handlingarna och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 20/2016 Dnr KFN 2016-16 29 

Saner- och reglerfastigheter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att föra 
diskussioner med föreningarna som bedriver verksamhet i fastigheterna. 
 
Ärendet beslutas på nämndens möte den 7 april 2016. 
 
 

Ärendet 

Konsekvensanalys av verksamhet som bedrivs i saner- och reglerfastigheter. 
Det finns ett antal fastigheter där avtalstiden är på väg att löpa ut. 
Teknik- och serviceförvaltningen har vänt sig till kultur- och fritidsförvaltning-
en för en analys över föreningars verksamhet i fastigheternas lokaler. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet den  
19 februari 2016, § 15.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) föreslår återremiss av ärendet för att föra diskussioner med 
föreningarna som bedriver verksamhet i fastigheterna. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Karin Jagebys (V) 
förslag till beslut och att ärendet tillförs 
 ärendelistan den 7 april 2016. 
 
_____ 
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§ 21/2016   

Rapport - utredningsuppdrag 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

Utredning om verksamhet i Tygriksehallen.  
Information ges även om det fortsatta arbetet med spontanidrottsplatsen i 
Skene. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Chistian Dahl samt utredare Andreas Lybacken  
redogör för ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och ges tillfälle att ställa 
frågor. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan notera informationen 
och finner att så sker. 
_______ 
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§ 22/2016 Dnr KFN 2016-10 805 

Ansökan om bidrag – Marks Golfklubb 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 
 

Ärendet 

Marks Golflubb har den17 december 2015, via e-post, inkommit med en  
begäran om ett bidrag på 200 000 kronor. Syftet är att kunna genomföra in-
satser på och i sin anläggning för funktionshindrade och för ensamkommande 
flyktingbarn.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 11 februari 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 februari 
2016, § 16, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan på grund av bristfälligt underlag. 
Föreningen uppmanas att återkomma med en formell ansökan. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Anders Manskog (S) med stöd från Ylva Höglund (MBP), Jannicke Wichne (M), 
Karin Jageby (V), Caj Swedberg (SD) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår 
avslag på ansökan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Anders 
Manskogs (S) förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 23/2016 Dnr KFN 2015-103 800 

Konsumentvägledning och personalförsörjning  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendet 

Kultur och fritidsnämndens vidare hantering avseende uppdraget konsument-
vägledning i Marks kommun 2016. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla en strategi tillsammans med en 
eller flera kommuner om att dela på en konsumentvägledartjänst. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 10 december 2015 och 
lämnade följande beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med att 
utveckla en strategi tillsammans med en eller flera kommuner om att dela på 
en konsumentvägledartjänst. 

 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 4 februari 2016, där be-
slut togs att åter ta upp ärendet på nämndens möte den 3 mars 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 februari 
2016, § 17, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschef Christian Dahl i uppgift att 
omformulera avtalet med Kungsbacka kommun. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet.  
Avtalet med Kungsbacka kommun har förlängts till den 31 maj 2016. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan notera informationen 
och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 24/2016 Dnr KFN 2015-89 866 

Medborgarförslag om basketsymbol i rondellen vid Marks Gymnasie-
skola 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att anlägga en bas-
ketsymbol i cirkulationsplatsen vid Kunskapens hus med motiveringen att det 
saknas konstnärlig upphandling och gestaltning samt särbehandlar en grupp 
av gymnasiets elever. 
 

Ärendet 

Medborgarförslaget framför idén att i cirkulationsplatsen vid gymnasieskolan 
anlägga en basketkorg som symbol och landmärke för kommuninvånare, till-
fälliga besökare och elever. Förslaget är lämnat av Lars Bertil Rystrand Skene. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 16 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 februari 
2016, § 18, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att anlägga en basket-
symbol i cirkulationsplatsen vid Kunskapens hus med motiveringen att det 
saknas konstnärlig upphandling och gestaltning samt särbehandlar en grupp 
av gymnasiets  
elever.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg  
Anderssons (C) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 25/2016 Dnr KFN 2016-8 805 

Ansökan om bidrag till koloniverksamhet – Röda Korset 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Markkretsen av Svenska Rödakorset 
210 000 kronor för genomförande av koloniverksamhet 2016. 
 
Ett avtal upprättas som tydliggör vad bidraget skall gå till och hur det skall 
återrapporteras. 
 

Ärendet 

Markkretsen av Svenska Röda korset (MSRK) har ansökt om bidrag för att 
bedriva kolloverksamhet under sommaren 2016. 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 5 februari 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 februari 
2016, § 19, och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Jannicke Wichne (M) och Karin Jageby 
(V) föreslår att föreningen beviljas ett bidrag på 210 000 kronor. 

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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§ 26/2016   

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 

 
a) KFN 2016-14 002 
Personalärenden, kultur- och fritidsförvaltningen 2016-02-03. 
 
_______ 
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§ 27/2016  Dnr KFN 2016-3 809  

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns. 
 

 
a) 
Christian Dahl svarar på synpunkten gällande Tygrikeshallen och Marks  
Tennisklubb. 
 
b) 
Christian Dahl svarar på synpunkten om uthyrning av idrottshallar på nyårsaf-
ton. 
 
c) 
Synpunkt gällande offentligt kulturuppdrag. 
 
d) 
Lo Göthberg Larsson svarar på synpunkten om offentligt kulturuppdrag. 
 
e) 
Synpunkt gällande Horreds bibliotek. 
 
f) 
Synpunkt gällande konstgräsplan i Horred. 
 
g) 
Maria Skarnehall Lövgren svarar på synpunkt om konstgräsplan i Horred. 
 
_____ 
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§ 28/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av meddelanden godkänns. 
 

 
a) 
Revisionsrapport: Granskning av delegationshantering i Mark kommun. 
 
b) 
Inbjudan till konsumentdagarna i Borås, 24-26 maj 2016. 
 
c) 
Remiss: Detaljplan Hajom 5:2, Hajomskolan, Hajom, Marks kommun. 
 
d) 
Uppdaterad verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016. 
 
e) 
Protokoll från Kommunala Funktionshinderrådets arbetsutskott, 2 februari 
2016. 
 
f) 
KS § 181/2015, Nämndplan för kommunstyrelsen, internkontroll med 
kommungemensamma processer 2016. 
 
g) 
För kännedom: Delgivningskvittenser från Länsstyrelsen, Västra Götalands 
län. 
  
_____ 
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§ 29/2016   

Information 

Information från förvaltningschef Christian Dahl: 
 
Föreläsning i mångfald pågår, de som inte har gått uppmanas att gå 7 mars, 
kl. 13-17 eller 10 mars 12.30-16.30. 
Föreläsningen är i Assbergsalen, Kunskapens Hus. 
 
Upphandling av konst, kurstillfälle 15 mars, i Göteborg. Riktar sig endast till 
tjänstemän. 
 
 
_______ 
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§ 30/2016   

Övriga frågor 

 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att boka in en heldag som inspirationsdag 
för nämnden. 
 
Presidiet får till uppgift att utse lämplig dag. 
 
_______ 
 
 
 


