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 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2017-09-14 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

  
Tid

 
Torsdag 14 september 2017, klockan 13.15 – 18.30, paus 15.40 – 

16.15 

  

Plats Runnabönninga, Rydals konferenscenter 

  
Beslutande KD Agneta Bergeld tjänstgör för Jannicke Wichne (M) 

 C Eva Åberg Andersson  

 S Andreas Augustsson tjänstgör för Ylva Höglund (MBP)  

§§ 61–62 

 MBP Ylva Höglund §§ 63–76 kl. 14.00-18.30 

 L Niklas Herneryd 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Kurt Andreasson tjänstgör för Thord Harrysson (S) 

 S Birgitta Andersson  

 S Eva Adolfsson tjänstgör för Anders Manskog (S) 

 S Per Rosendahl §§ 61–64 kl. 13.15-17.30 

 S Andreas Augustsson tjänstgör för Per Rosendahl (S) §§ 65–76 

 V Karin Jageby 

 SD Annika Pehrsson 

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 S         Andreas Augustsson §§ 63 - 64 

V         Freddy Jensen 

  

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef §§ 61–63  

 Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare   

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 61–67  

 Gunvor Alexandersson, enhetschef  

 Niklas Gustenius, enhetschef  

 Andreas Lybacken, utvecklingsledare §§ 61–66  

   

Utses att justera Birgitta Andersson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 18 september 2017, klockan 14.00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 61 - 76 

  

 

Ordförande 

Gunilla Sandkvist 

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Birgitta Andersson (S) 
  
  
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(22) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2017-09-14 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

  
  
  
  

  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 

 
  

Sammanträdesdatum 2017-09 -14 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2017–09–19 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2017–10–11 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 61 

        
Delårsrapport 2017, information   § 62 
       
Behovsanalys i samband med nybyggnation av högstadieskola § 63 
 
Riktade stödåtgärder för föreningslivet, upphäva   § 64 
beslut KFN § 40/2017       

   
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att rusta upp  § 65 
tennisbanorna vid muraren i Kinna    
 
Medborgarförslag om utformning av lekplats i stationsparken § 66 
i Kinna, hörande från teknik- och servicenämnden  
     
Internremiss av regional handlingsplan för klimatanpassning  § 67 
i Västra Götalands Län 2018–2020 
 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i Marks kommun,  § 68 
information 
 
Sommaröppet, Kaskad    § 69 
 
Uppföljning av medborgarförslag, motioner och uppdrag till § 70 
förvaltningen 
 
Uppdatering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning § 71 
 
Redovisning av delegationsbeslut   § 72 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 73 
 
Redovisning av meddelanden    § 74 
 
Övriga frågor    § 75 
 
Information    § 76 
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§ 61/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns med förändringen att ärende 11. flyttas upp och 
behandlas som ärende 5. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl föreslår att flytta upp ärende 11. för att be-
handlas som ärende 5. 
Birgitta Andersson (S) anmäler övriga frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagens ärendelista kan antas enlig föreslagen ordning 
och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 62/2017 Dnr KFN 2017–44 042 

Delårsrapport 2017 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten i sin helhet med tillägg 
av följande skrivning: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser att, av de arrangemang nämnden fått i upp-
drag att producera under 2017, har nämnden belastats med 0,4 miljoner utö-
ver det nämnden fått kostnadstäckning för exklusive alla kultur- och fritids-
förvaltningens tjänstemannatimmar. 
 
Det kommer att till bokslutet stå klart hur mycket den faktiska kostnaden har 
varit. Nämnden menar att kommunstyrelsen måste fatta ett beslut om att 
nämnden senast i bokslutet ska få täckning för arrangemangen.  
 
Vidare måste kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige ta ett beslut  
inför framtiden om en ramhöjning eller en ramväxling om kultur- och fritids-
nämnden ska hålla i dessa arrangemang. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att uppdragen har kommit nämnden till del 
alldeles för sent. 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 

 

Ärendet 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till 
kommunfullmäktige om kommunens och koncernens ekonomi 
samt verksamhet för årets första åtta månader. Rapporten 
innehåller också en prognos för året. Nämnders och styrelsers 
rapportering ligger till grund för redovisningen. 
Enligt kommunfullmäktiges Budget 2017–2020 ska varje 
nämnd och styrelse följa upp och analysera verksamhetens 
resultat samt rapportera till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det 
innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, 
utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. 
Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men 
framförallt analys, slutsatser och kommentarer som 
förklarar resultatet och vad det betyder för den egna 
verksamheten, medborgarna och kommunen som helhet. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningen har per 31 augusti 2017 
sammanställt delårsrapport för kultur och fritidsverksamheten i 
Marks kommun utifrån grunduppdragen Kulturskola / Kultur för 
barn och unga, Kultur-fritid, Bibliotek samt Folkhälsa. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 7 september 2017. 
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Arbetsutskottet fick information i ärendet 31 augusti, § 55/2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att god-
känna delårsrapporten med delårsbokslut i sin helhet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att godkänna delårsrapporten i sin helhet 
med tillägg av följande skrivning: 
Kultur- och fritidsnämnden ser att, av de arrangemang nämnden fått i upp-
drag att producera under 2017, har nämnden belastats med 0,4 miljoner utö-
ver det nämnden fått kostnadstäckning för exklusive alla kultur- och fritids-
förvaltningens tjänstemannatimmar. 
 
Det kommer att till bokslutet stå klart hur mycket den faktiska kostnaden har 
varit. Nämnden menar att kommunstyrelsen måste fatta ett beslut om att 
nämnden senast i bokslutet ska få täckning för arrangemangen.  
 
Vidare måste kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige ta ett beslut in-
för framtiden om en ramhöjning eller en ramväxling om kultur- och fritids-
nämnden ska hålla i dessa arrangemang. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att uppdragen har kommit nämnden till del 
alldeles för sent. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta delårsrapporten i 
sin helhet tillsammans med tillägg av skrivning och finner att så sker med  
acklamation. 
 
 
____ 
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§ 63/2017 Dnr KFN 2017-53 821 

Behovsanalys i samband med nybyggnation av högstadieskola,  
information 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa en förstu-
die av en (1) evenemangshall med full flexibilitet och publikplatser samt en 
(1) fullstor idrottshall med anpassade kringytor för specialidrotter, i samband 
med ett eventuellt beslut gällande byggnation av ny högstadieskola.  

 

Ärendet 

Efter återremiss i kultur- och fritidsnämnden gällande ärende § 88/2016 har 
kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att redovisa en behovsanalys 
och ett projekteringsunderlag för idrottshall i samband med byggnation av ny 
högstadieskola.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har under längre tid fört en dialog med teknik- 
och serviceförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen gällande ett 
flertal vitala delar i en ny högstadieskola, detta inkluderar även bibliotek och 
scen. I dessa dialoger har kultur- och fritidsförvaltningen ombetts skicka olika 
underlag och därigenom har förvaltningen proaktivt tagit kontakt med före-
ningsliv samt fört dialog internt.  
 
Det sker även dialog centralt kring byggnation av ny högstadieskola, bl. a har 
med teknik- och serviceförvaltningen genom fastighetschef samt bygg- och 
miljökontoret börjat titta på frågeställningen i sin helhet. Det har även varit 
en dragning i koncernledningen i ärendet.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet 31  
augusti, § 62/2017. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 6 september 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att fatta ett 
inriktningsbeslut kring en framtida projektering av en (1) evenemangshall 
med full flexibilitet och publikplatser samt en (1) fullstor idrottshall med an-
passade kringytor för specialidrotter, i samband med ett eventuellt beslut gäl-
lande byggnation av ny högstadieskola.  

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Andreas Lybacken och enhetschef Niklas Gustenius redogör 
för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S), Per Rosendahl (S) Niklas Herneryd (L), Lo Göthberg 
Larsson (MP) och Eva Åberg Andersson (C) föreslår att kultur- och fritids-
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa en förstudie av en (1)  
 
evenemangshall med full flexibilitet och publikplatser samt en (1) fullstor  
idrottshall med anpassade kringytor för specialidrotter, i samband med ett 
eventuellt beslut gällande byggnation av ny högstadieskola.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Birgitta Anderssons 
(S) förslag till beslut och finner att så sker. 
_______ 
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§ 64/2017  Dnr KFN 2017–37 805 

Riktade stödåtgärder för föreningslivet, upphäva beslut KFN  
§ 40/2017 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva det tidigare beslutet om al-
ternativa åtgärder, gällande utökad ram för stödåtgärder till föreningslivet, 
KFN § 40/2017. 
 
Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån årets erfa-
renheter av det nyinförda stödåtgärder till föreningslivet, med en ramhöjning 
på 1 miljon kronor, formulera en skrivelse till kommunfullmäktige med begä-
ran om att få omformulera kriterierna för detta stöd i syfte att främja före-
ningar och arbetsmarknadsinsatser. 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Ärendet 

Efter beslut i kommunfullmäktige, §153/2016, har en utökad ram på 1 miljon 
kronor tilldelats kultur- och fritidsnämnden i syfte att ge ökat stöd till före-
ningslivet i Marks kommun. 
Kultur- och fritidsnämnden skall i delårsrapport 2017 redovisa hur pengarna 
använts. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen tog, på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden, 
fram alternativa åtgärder för de medel som, enligt prognos i maj 2017, inte 
skulle gå åt inom den utökade ramen till föreningslivet i Marks kommun.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, Dnr KFN 2016-115 805-1. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 26 januari § 4/2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 9 mars § 13/2017. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, Dnr KFN 2017-37 805-1. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 16 maj § 40/2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 13 juni 2017 § 47. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 21 augusti 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 31 augusti,  
§ 56/2017, och föreslog följande:  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva det tidigare beslutet om  
alternativa åtgärder, gällande utökad ram för stödåtgärder till föreningslivet, 
KFN § 40/2017. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(22) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2017-09-14 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån årets erfa-
renheter av det nyinförda stödåtgärder till föreningslivet, med en ramhöjning 
på 1 miljon kronor, formulera en skrivelse till kommunfullmäktige med  
begäran om att få omformulera kriterierna för detta stöd i syfte att främja 
föreningar och arbetsmarknadsinsatser. 

Dagens sammanträde 

Ordförande frågar om diskussion är överflödig vilket kultur- och fritidsnämn-
den anser. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 65/2017 Dnr KFN 2016-100 82 

Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att rusta upp  
tennisbanorna vid Muraren i Kinna 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Teknik- och serviceförvaltningen har ansvaret att underhålla kommunal mark 
såsom spontana idrottsplatser som tennisbanorna vid Muraren. Detta har un-
der lång tid inte skötts tillfredsställande. Nu har ett medborgarförslag inkom-
mit, vilket ber aktuell förvaltning upprusta det som man låtit förfalla. 
 
Huruvida det finns behov till just en tennisplan vid aktuellt område är svårbe-
dömt eftersom det inte varit spelbart på länge.  
 
Ärendet skickas härmed vidare för hörande av teknik- och servicenämnden.  

 

Ärendet 

Medborgarförslaget inkom september 2016 och gäller de två tennisbanorna 
som finns vid kvarteret Muraren i Kinna. Författaren till förslaget vill gärna se 
ny asfalt och åtgärdat stängsel runt om. Det framkommer även önskemål om 
att anlägga is vintertid på ytan.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 20 mars 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 28 mars § 26/2017. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 21 augusti 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 31 augusti,  
§ 57/2017, och föreslog följande: 
Teknik- och serviceförvaltningen har ansvaret att underhålla kommunal mark 
såsom spontana idrottsplatser som tennisbanorna vid Muraren. Detta har un-
der lång tid inte skötts tillfredsställande. Nu har ett medborgarförslag inkom-
mit, vilket ber aktuell förvaltning upprusta det som man låtit förfalla. 
 
Huruvida det finns behov till just en tennisplan vid aktuellt område är svårbe-
dömt eftersom det inte varit spelbart på länge.  
 
Ärendet skickas härmed vidare för hörande av teknik- och servicenämnden. 

Dagens sammanträde 

Ordförande frågar om diskussion är överflödig vilket kultur- och fritidsnämn-
den anser. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att så sker. 
_____ 
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§ 66/2017  Dnr KFN 2017–33 332 

Medborgarförslag om utformning av lekplats i stationsparken i Kinna, 
hörande från teknik- och servicenämnden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden instämmer med teknik- och serviceförvaltningen 
gällande att medborgarförslagets idéer skall beaktas i det forsatta arbetet gäl-
lande utformningen av lekplats i Stationsparken. 
 
Svaret skickas till teknik- och servicenämnden för vidare behandling. 

 

Ärendet 

En medborgare har i ett medborgarförslag, 2017-03-23, givit förslag om ut-
formning av lekplats i Stationsparken. Detta medborgarförslag har överläm-
nats från kommunfullmäktige till teknik- och servicenämnden för handlägg-
ning och beslut med hörande av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslaget bygger på att lekplatsen utformas efter en modell av den gamla 
byn, med historisk anknytning och information om gårdar och namn där 
kommande generationer kan leka in sin hembygds historia. 

Ärendets behandling 

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott beslutade 1 juni 2017 att skicka 
förslaget till kultur- och fritidsnämnden för hörande senast 14 september 
2017.  
 
Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande 19 maj 2017. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 21 augusti 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 31 augusti, § 
58/2017, och lämnade följande förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden instämmer med teknik- och serviceförvaltningen 
gällande att medborgarförslagets idéer skall beaktas i det forsatta arbetet gäl-
lande utformningen av lekplats i Stationsparken. 

Dagens sammanträde 

Ordförande frågar om diskussion är överflödig vilket kultur- och fritidsnämn-
den anser. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 67/2017 Dnr KFN 2017–42 800 

Internremiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra 
Götalands Län 2018–2020 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Se bifogat remissvar. 
 
Remissvaret skickas till kommunstyrelsen för sammanställning. 

 

Ärendet 

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatför-
ändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framti-
den.  
Klimatanpassning handlar inte bara om framtiden, utan även om att anpassa 
verksamhet och planering utifrån de föränderliga förutsättningar som vi ser 
pågår redan nu. 
 
Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till 
ett förändrat klimat. Detta görs genom att öka kunskapen om klimatföränd-
ringar och dess konsekvenser och utifrån detta stimulera till att anpassnings-
åtgärder genomförs. Praktiska åtgärder för klimatanpassning ligger i regel på 
kommunal nivå. 
 
Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till 
tjänstemän och politiker i länets kommuner. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 31 augusti, § 
59/2107, och lämnade förslag på remissvar. 

Dagens sammanträde 

Inget nytt har tillkommit i ärendet sedan informationen i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets 
förslag till beslut enligt bilaga och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 68/2017   

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i Marks kommun,  
information 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden får information om arbetet med att införa Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) i Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet 31  
augusti, § 60/2017. 

Dagens sammanträde 

Inget nytt har tillkommit i ärendet sedan informationen i arbetsutskottet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
_______ 
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§ 69/2017   

Sommaröppet, Kaskad  

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott får information om den tjänsteskri-
velse förvaltningen skrivit som svar på fråga från budgetberedningen kring 
möjligheten att öppethålla badhuset Kaskad under sommaren. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden har genom kultur och fritidsförvaltningen  
gjort en genomlysning av badverksamhetens struktur och bemanning 
sommartid, utifrån budgetberedningens och kommunfullmäktiges fråga  
om vad ett utökat öppethållande på Kaskad 6 timmar/ dag perioden juni –  
augusti skulle kosta. 
Kultur -och fritidsförvaltningen bedriver redan en förstudie gällande under-
hållsbehov kopplat till kommunens tempererade bad tillsammans med teknik- 
och serviceförvaltningen, där en liknande frågeställning kommit upp. Förstu-
die bad genomförs på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.  
Marks kommun driftar idag tre tempererade bad vid sidan av ett antal bad-
platser belägna vid insjöar runtom i kommunen. 
De tempererade baden består av Kaskad, Backagårdsbadet och Kungabergs-
badet. Vid Kaskad förläggs stora delar av den kommunala simundervisningen.  
Kaskad används också i hög utsträckning av föreningslivet liksom av  
medborgare som vill nyttja terapibad eller den stora bassängen för motions-
sim.  
Under sommaren sker diverse underhållsarbeten inne i Kaskad, främst reno-
veringsarbeten, genomgång av reningsanläggning samt grovstäd. Parallellt 
förläggs badverksamhet till Backagårdsbadet med badvärdar samt Kunga-
bergsbadet som ej bemannas. Backagårdsbadet är även hjärtat i Som-
marpeppen, en lovaktivitet för ungdomar i Marks kommun som pågår under 
nio veckor varje sommar och som drivs av den Öppna ungdomsverksamheten 
och badpersonal vid kultur- och fritidsförvaltningen. Aktiviteten inkluderar ett 
antal feriearbetare. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet 31  
augusti, § 61/2017. 

Dagens sammanträde 

Inget nytt har tillkommit i ärendet sedan informationen i arbetsutskottet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
 
_______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2017-09-14 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 70/2017 Dnr KFN 2017–46 800 

Uppföljning av medborgarförslag, motioner och uppdrag till förvalt-
ningen, information 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade, vid KFN 2014-04-10, § 41, att kultur- 
och fritidsförvaltningen vid nämndmöten i juni och december redovisar inte 
verkställda beslut samt väntande medborgarförslag och motioner. 
 
En sammanställning över inte verkställda beslut samt väntande medborgar-
förslag och motioner, från december till och med juni 2017, har tagits fram. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet 31  
augusti, § 63/2017. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Gunilla Sandkvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och sammanställningen 
kommer att uppdateras med aktuell information samt tillägg av behovsutred-
ning för ny idrottshall i Kinna och återkoppling kring motionen om vandrings-
led och ridled i Storåns dalgång (Dnr KFN 2012–14 823). 
 
_______ 
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§ 71/2017 Dnr KFN 2017–52 002 

Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning i sam-
band med organisationsförändring 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner revidering av delegationsordning i 
samband med organisationsförändring. 

 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning behöver revideras. Till grund 
för revideringen ligger förändring av kultur- och fritidsförvaltningens organi-
sation, 1 januari 2017. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 31 augusti,  
§ 63/2017 och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Gunilla Sandkvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta förvaltningens för-
slag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 72/2017  

Redovisning av delegationsbeslut 

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

 

 
a) KFN 2017–14 002 
Personalärenden 170807, kultur- och fritidsförvaltningen 
 
b) KFN 2017–50 002 
Lotteritillstånd 170217–170620 
 
 
_______ 
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§ 73/2017 Dnr KFN 2017–5 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

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

 

 
a) 
Synpunkt gällande servering på sommarfredagarna. 
 
b) 
Synpunkt gällande informationsmaterial på engelska om Rydals museum. 
 
c) 
Synpunkt gällande simskola för vuxna på Kaskad. 
 
d) 
Svar från samordnare Jonas Olsson gällande simskola för vuxna på Kaskad. 
 
e) 
Synpunkt gällande hundrastgård i Kinna. 
 
f) 
Svar från enhetschef Niklas Gustenius gällande hundrastgård i Kinna. 
 
g) 
Synpunkt gällande problem med lås på toalett vid stora Oresjön i Ubbhult. 
 
h) 
Svar från förvaltningschef Christian Dahl gällande lås på toalett. 
 
i) 
Synpunkt från pensionärer i Horred som önskar ett seniorgym och flotte vid 
lilla Horredssjön. 
 
j) 
Svar från utvecklingsledare Andreas Lybacken gällande seniorgym och flotte 
vid lilla Horredssjön. 
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§ 74/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar ny lagstiftning på kulturområdet. 
Riksdagen har fattat beslut om en museilag (2017:563). Lagen har trätt i 
kraft den 1 augusti 2017. 

 

 
a) 
Bilder och information från teknik- och servicenämnden om en nyrenoverad 
lekplats på Boakullevägen i Örby. 
 
b) 
KF §101/2017 Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritids-
nämnden (SD) 
 
c) 
Beslut, från Länsstyrelsen, om tillstånd till ingrepp i fornlämning Öxabäck 
26:1. 
 
d) 
Beslut, från Länsstyrelsen, om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 
Örby 419:1. 
 
e) 
Nyhetsbrev från Europa Direkt Sjuhärad - Vårgårda kommun. 
 
f) 
Protokoll från kommunala funktionshinderrådet AU, 170822. 
 
g) 
Fortbildning – MU (Medverkans och utställningsavtalet). 
 
h) 
Beslut Länsstyrelsen: Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Örby 257:1. 
 
i) 
Anvisning nämndplaner 2018. 
 
j) 
SKL Cirkulär 17:43: Museilag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområdet. 
 
____ 
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§ 75/2017  

Information 

Ordförande påminner om fortbildning inom MU-avtalet (Medverkans och Ut-
ställningsavtal) den 18 oktober. 
Nämndsekreterare Gunilla Sandkvist skickar ut inbjudan digitalt. Anmäl ert  
intresse. 
 
_____ 
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§ 76/2017 

Övriga frågor 

Birgitta Andersson (S) har fått påringningar från föreningar som har frågor 
kring dataskyddsförordningen som kommer att ersätta personuppgiftslagen i 
maj 2018.  
Marks kommun arbetar med att säkra upp sitt arbete och förbereder sig inför 
dataskyddsförordningens införande. 
 
Vidare lyfter Birgitta Andersson (S) frågor från föreningar och medborgare om 
platsbristen i simskola och avsaknad av vattengympaledare på Kaskad. 
 
Eva Åberg Andersson (C) uppmanar förvaltningen att kontrollera ett gammalt 
beslut om att sommarsimskola skall bedrivas på fyra platser runt om i kom-
munen och att platserna skall alternera. 
 
 
_____ 
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Internremiss regional handlingsplan för klimatanpassning

Nämnd/bolag:

1. Är mål och syfte relevanta och bra formulerade? 

Ja

Nej 

Kommentar 

2. Har ni några invändningar mot eller andra synpunkter på 
någon av punkterna i den övergripande inriktningen? 
Kommentera under respektive rubrik 

Integrera klimatanpassning i verksamheten 

Länsstyrelsen samordnar 

De lokala förutsättningarna styr 

Mellankommunal och delregional samverkan är en förutsättning för 
att nå goda resultat

RCP 8.5 är ett möjligt framtidsscenario 

Ta hänsyn till osäkerhet och fatta robusta beslut 

Ekosystembaserad klimatanpassning 

Gör nödvändigheten till en möjlighet

kultur- och fritidsnämnden

Det övergripande målet är bra: ”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar”.
 Men skrivningen kan uppfattas som om Länet endast arbetar reaktivt. 
Det kunde med fördel även inflikas ytterligare en utmanande skrivning som "Ett samhälle som arbetar förebyggande mot klimatförändringarna." eller arbeta in denna som en bisats "som arbetar förebyggande mot klimatförändringarna."

Det övergripande målet är bra: ”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar”. 
Men skrivningen kan uppfattas som om Länet endast arbetar reaktivt. 
Det kunde med fördel även inflikas ytterligare en utmanande skrivning som 
"Ett samhälle som arbetar förebyggande mot klimatförändringarna." eller arbeta 
in denna som en bisats "som arbetar förebyggande mot klimatförändringarna."

Bra, men kan med fördel ha mer tvinande skrivningar.

Bra

Bra

Vore självklart men kan Länsstyrelsen ha en mer tvingande roll på ex. direktionen i Sjuhärad 
och Sjuhärads kommunförbund?

Rekommendationen till kommunerna måste även vara att ha med värsta scenariot enligt SMHI, 
i enlighet med Länsstyrelsens eget sätt att arbeta. 

Bra

Mycket bra

Formuleringen en smaksak kanske hellre 
"Gör nödvändigheten till en möjlighet genom att använda mång-funktionella lösningar."?

Formuleringarna en smaksak. Kanske hellre: 
"Gör nödvändigheten till en möjlighet genom att använda mång-funktionella lösningar. "

Lo Göthberg Larsson
Markering



3. Har ni synpunkter på någon av de åtgärder som 
Länsstyrelsen planerar att arbeta med? 
Kommentera under respektive rubrik 

Riktlinjer 

Kunskaps- och planeringsunderlag 

Information, kommunikation och kompetensutveckling 

Ärendehandläggning 

4. Har ni några invändningar mot eller andra synpunkter på 
någon av de rekommenderade åtgärderna för kommunal 
nivå? Kommentera under respektive rubrik 

Organisation 

Mark- och vattenanvändning 

Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor 

Tillsyn 

5. Har ni synpunkter på den beskrivna prioriteringen av 
rekommenderade åtgärder för kommuner? 

6. Saknas det några åtgärder? 

Som ni önskar att Länsstyrelsen ska arbeta med? 

Som kommunen behöver arbeta med? 

7. Har ni synpunkter på kommunikationsplanen? 

8. Har ni synpunkter på uppföljningsplanen? 

9. Övriga kommentarer 

R2: Varför hänvisa till PBL:n, vilket inte är tillräckligt utmanande? 
Länet och kommunerna kan ställa mycket högre krav på materialval och byggteknik 
framförallt när byggnation sker i egen regi.

1.1 Varför framförallt dessa två aspekter: "...klimatanpassningsåtgärder kopplat framför allt till översvämningar och torka."?
Det finns ju även många fler att beakta som ex. marina och agrara problem, ekonomiska, socioekonomiska och folkhälsoaspekter.

Se kommentarer ovan under 3.

Utveckla klimatanpassningsportalen och Länsstyrelsens egna sida mer. 
Verkar endast ha en del artiklar och länkar.

Kultur- och fritidsnämnden planerar inte själv för byggnation av kultur- och fritidsanläggningar 
utan får sin expertis från teknik- och serviceförvaltningen. 
Men kultur- och fritidsnämnden vill bidra i dessa sammanhang. 
Små steg har nämnden själv drivit med ex. en början till anslag till föreningarna 
för konvertering till lågenergilampor på elljusspår eller övergång till eldrivna gräsklippare. 

Nämnden är även restriktiv med att vilja tillstyrka anslag till konstgräsplaner p.g.a dess miljöpåverkan.




