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Tid

 
Torsdag 13 april 2017, klockan 09.30- 13.00, paus 11.15-11.40 

  

Plats Örestensrummet, kommunhuset 

  
 C Linda Axelsson tjänstgör för Jannicke Wichne (M) 

 C Eva Åberg Andersson 

 MBP Ylva Höglund §§ 24–28, kl. 09.30-12.00 

 MBP Henry Sandahl tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) §§ 29–34, kl. 

12.00-13.00 

 L Niklas Herneryd 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Kurt Andreasson tjänstgör för Thord Harrysson (S) 

 S Eva Adolfsson tjänstgör för Birgitta Andersson (S) 

 S Anders Manskog 

 S Per Rosendahl 

 V Karin Jageby 

 SD Caj Svedberg 

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 MBP Henry Sandahl §§  

 KD  Agneta Bergeld 

 V Freddy Jensen 

 SD Annika Pehrsson 

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl förvaltningschef  

 Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare  

 Gunvor Alexandersson, enhetschef   

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef   

 Niklas Gustenius, enhetschef  

 Karin Manhem Ryberg, samordnare bibliotek §§ 24–26  

 Jonas Olsson, samordnare bad §§ 24–26  

 Tommy Söderhagen, samord. arrangemang/öppen ung §§ 24–26 

 Carola Melo, utvecklingsledare kultur  

 Andreas Lybacken, utvecklingsledare fritid §§ 24–26  

   

Utses att justera Anders Manskog (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 24 april 2017, klockan 15.00. 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 24 - 34 

  Gunilla Sandkvist   
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 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Anders Manskog (S) 
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Datum för anslags  
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2017–04–24 
 

 

 
Datum för anslags 
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Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 24 
 
Presentation från kommungruppen för Västra   § 25 
Götalands Bildningsförbund 
 
Presentation av ny organisation samt samordnare inom  § 26 
kultur- och fritidsförvaltningen   
 
Ekonomisk månadsrapport – mars 2017   § 27 
 
Budget, taxor och avgifter, 2018–2021   § 28 
 
Verksamhetsplaner, övergripande årsplanering 2017  § 29 
 
Verksamhetsberättelse 2016 - Folkhälsa   § 30 
 
Ungdomsutvecklarnas tillhörighet   § 31 

 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 32 
 
Redovisning av meddelanden    § 33 
 
Information    § 34 
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§ 24/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Ärende 10 flyttas och behandlas efter ärende 4. 
 
Informationsärende om IOP (Idéburet Offentlig Partnerskap) läggs till ärende-
listan. 
 

Dagens sammanträde 

Ärende 10. Presentation av ny organisation samt samordnare inom kultur- 
och fritidsförvaltningen flyttas och läggs efter ärende 4. Presentation av 
kommungruppen från Västar Götalands Bildningsförbund. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl anmäler informationsärende gällande IOP – 
Individuellt Offentligt Partnerskap. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendelistan antas efter föreslagen förändring och fin-
ner att så sker. 
 
_____ 
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§ 25/2017    

Presentation från kommungruppen för Västra Götalands  
bildningsförbund 

Ärendet 

Anette Gunnarsson från SENSUS och Gisella Olsson från Studieförbundet Vux-
enskolan informerar kultur- och fritidsnämnden om hur bildningsförbunden är 
organiserade och deras arbete. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
_____ 
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§ 26/2017   

Presentation av ny organisation samt samordnare inom kultur- och 
fritidsförvaltningen  

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

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden får information om den nya organisationen som 
trädde i kraft 2017-01-01. 
Enhetschefer, samordnare och utvecklingsledare presenterar sig. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet samt att kultur- och fri-
tidsförvaltningen under 2017 har fått en bidragsöverföring på 1,2 miljoner 
(exklusive STIM - avgift) från kommunledningskontoret (KLK) för att arran-
gera Mingla i Mark och Sommarfredagar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
______ 
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§ 27/2017 Dnr KFN 2017–22 042 

Ekonomisk månadsrapport – mars 2017 

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

Ärendet 

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

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen med tillägget att nämnden förväntar sig 
att det till majnämnd, då budgetplaneringen beslutas, klargörs hur budgeten 
skall driftas. 
Det förekommer oklarheter i redovisningen som behöver redovisas. 
 
____ 
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§ 28/2017 Dnr KFN 2017–15 041 

Budget, taxor och avgifter, 2018–2021 

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

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden får information och tidsplan för budgetarbetet inför 
2018–2021.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_______ 
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§ 29/2017   

Verksamhetsplaner, övergripande årsplanering 2017 

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

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner som utgår 
från nämndplanen. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetsplanerna kommer att delges ledamöterna i efterhand. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kunde inte delges informationen på mötet på 
grund av förseningar i arbetet. 

 
_____ 
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§ 30/2017  Dnr KFN 2017-29 83 

Verksamhetsberättelse 2016 – Folkhälsa  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för det kom-
munövergripande folkhälsoarbetet 2016. 
 
Beslutet skickas till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 

Ärendet 

Marks kommun samverkar med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för att 
förbättra befolkningens hälsa. Samverkan följs årligen upp via verksamhets-
berättelse. 
 
Huvudfokus för det gemensamma folkhälsoarbetet var arbetet för barn och 
unga. En del av planerade insatser har inte genomförts under året. Detta med 
anledning av långtidssjukskriven personal samt periodvis vakant tjänst. Detta 
har främst fått konsekvenser för insatser riktade mot äldre samt inom föräld-
rastöd. När bokslutet är gjort återstår 93 100 kr. De har betalats tillbaka till 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Den huvudsakliga orsaken till överskot-
tet är att personalresurserna varit mindre än planerat.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 30 mars 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för det kom-
munövergripande folkhälsoarbetet 2016.  

Dagens sammanträde 

Ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) och enhetschef Niklas Gustenius redo-
gör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsbe-
rättelsen för det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2016 och finner att så 
sker. 
Beslutet skickas till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
_______ 
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§ 31/2017  Dnr KFN 2017–3 800 

Ungdomsutvecklarnas tillhörighet  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar styrgruppens förslag till beslut med tillägget 
att ungdomsutvecklarnas förändrade tillhörighet utvärderas hösten 2018. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att ungdomsutvecklarnas 
nuvarande tillhörighet inom kultur- och fritidsförvaltningen ändras till 
barn- och utbildningsförvaltningen med placering inom elevhälsan. 
Förändringen föreslås gälla från och med höstterminens start 2017. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att ungdomsutvecklarnas 
uppdrag ändras i enlighet med förslaget och att uppdraget utvärderas 
kontinuerligt. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att styrgruppen kvarstår i 
nuvarande form med representanter från socialnämnden, kultur-och 
fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att finansiering sker med 
samma procentuella fördelning som tidigare mellan berörda nämnder. 
Eventuellt tillkommande verksamhet ska finansieras med samma procentuella 
fördelning. 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 

Från och med hösten 2015 har ungdomsutvecklarnas uppdrag och 
tillhörighet diskuterats i styrgruppen för barn- och unga i syfte att ge 
ungdomsutvecklarna bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 27 december 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 januari 
2017 § 8 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar styrgruppens förslag till beslut med tillägget 
att ungdomsutvecklarnas förändrade tillhörighet utvärderas hösten 2018. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att ungdomsutvecklarnas 
nuvarande tillhörighet inom kultur- och fritidsförvaltningen ändras till 
barn- och utbildningsförvaltningen med placering inom elevhälsan. 
Förändringen föreslås gälla från och med höstterminens start 2017. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att ungdomsutvecklarnas 
uppdrag ändras i enlighet med förslaget och att uppdraget utvärderas 
kontinuerligt. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att styrgruppen kvarstår i 
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nuvarande form med representanter från socialnämnden, kultur-och 
fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att finansiering sker med 
samma procentuella fördelning som tidigare mellan berörda nämnder. 
Eventuellt tillkommande verksamhet ska finansieras med samma procentuella 
fördelning. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lo Göthberg Larsson och förvaltningschef Christian Dahl redogör 
för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Henry Sandahl (MBP) och Karin  
Jageby (V) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg Anders-
sons (C) förslag och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen. 
 
_______ 
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§ 32/2017 Dnr KFN 2017–5 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

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

 
a) 
Skrivelse från Fritsla Byalag angående Kungabergsbadet. 
 
b) 
Klagomål på Kinna bibliotek angående förfrågan om utställning. 
 
c) 
Inkommen synpunkt gällande uppstart av ungdomsgård i Öxabäckshallen. 
 
d) 
Svar från enhetschef Torbjörn Stockenborn gällande klagomål på Kinna biblio-
tek angående förfrågan om utställning. 
 
_______ 
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§ 33/2017  

Redovisning av meddelanden 

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

 
a) 
Inbjudan till Tylösandsdagarna 2017 – Mötesplats Migration. 
 
b) 
Information från Lekfrämjandet – om parkleksverksamhet. 
 
c) 
Information från kommunala pensionärsrådet. 
 
d) 
Tack från Emil och Vivi Johanssons kulturstipendiat 2016 – Hasse Ferm. 

 
_____ 
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§ 34/2017  

Information 

 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar om IOP – Idéburet Offentligt Part-
nerskap. Idén att ta fram en policy har väckts i styrgruppen för barn- och 
unga. 
Syftet med denna policy är att vägleda samt lägga grund för hur man kan ar-
beta med Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) inom Marks kommun. Tanken 
är att policyn både ska fungera som ett strategiskt styrverktyg och ett prak-
tiskt stöd för den eller de verksamheter inom kommunen som är i behov av 
att upprätta IOP. 
 
Ordförande meddelar att en workshop kommer att hållas för AU den 4 maj 
gällande budgetarbetet med taxor och avgifter. Budgeten i sin helhet tas på 
KFN AU 12 maj och KFN 16 maj. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar om alternativa datum, under vecka 
33, för den inställda studieresan till Aarhus i Danmark. 
_____ 


