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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

Tid
 

Torsdagen den 16 november 2017, klockan 13.15-17.30  
Ajournering 15.00 – 15.20 

  
Plats Runnabönninga, Rydals konferenscenter 

Beslutande M Agneta Arnell, tjänstgör för Jannicke Wichne (M) 
  C Eva Åberg Andersson 
 - Ylva Höglund, invald på mandat av (MBP) § 96-110 
 L Niklas Herneryd 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Kurt Andreasson, tjänstgör för Thord Harrysson 
 S Birgitta Andersson 
 S Mona Larsen Jones, tjänstgör för Anders Manskog (S) 
 S Per Rosendahl 
 V Karin Jageby 
 SD Annika Pehrsson 
 MBP Henry Sandahl, tjänstgör för Ylva Höglund (-), § 111-112 
   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
 MBP Henry Sandahl, § 96-110 
 SD Caj Svedberg 
   
   
 Tjänstemän 
 Christian Dahl, förvaltningschef  
 Catarina Modin, nämndsekreterare   
 Hanna Grunditz Svensson, förvaltningsekonom  
 Torbjörn Stockenborn, enhetschef  
 Niklas Gustenius, enhetschef  
 Gunvor Alexandersson, enhetschef   
 Andreas Lybacken, utvecklingsledare  
 Carola Melo, utvecklingsledare  
   
Utses att justera Birgitta Andersson (S) 
  

 
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-11-20, kl 12.00  

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 96-112 
  Catarina Modin 

   

 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 2017-11-16 

Datum för anslags  
uppsättande 2017-11-21  

Datum för anslags 
Nedtagande 2017-12-13 

Förvaringsplats för 
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
 Catarina Modin  
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 96 
 
Medverkan- och utställningsavtal (MU-avtal)  § 97 
 
Maskin makt     § 98 
 
Oktoberrapport 2017    § 99 
 
Nämndplan och internkontrollplan 2018   § 100 
 
Budget 2018     § 101 
 
Stallutredning med investeringsförslag   § 102 
 
Underhålls och reparationsbidrag 2018   § 103 
 
Återremiss – folkhälsopolicy    § 104 
 
Medborgarförslag om att upprusta Viskavallens löparbanor § 105 
 
Medborgarförslag om att förbättra grusplanen vid Fritslaskolan § 106 
 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en spontan- § 107 
idrottsplats i Hyssna 
 
Remissvar – Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro § 108 
och Assbergs raviner 
 
Sammanträdesplan 2018 – kultur- och fritidsnämnden  § 109 
 
Redovisning av meddelanden    § 110 
 
Information    § 111 
 
Övriga frågor    § 112 
 
________ 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 96/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut och synpunkter utgår. 
 
Ärendelistan i övrigt godkänns. 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden konstaterar att det inte finns några delegationsbeslut eller syn-
punkter varför pkt 18 och 19 kan utgå. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågar om dagens ärendelista kan godkännas efter föränd-
ringen och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 97/2017 Dnr KFN 2016-103 86 

Medverkan- och utställningsavtal (MU – avtal) 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Implementering av MU-avtalet införs med början 2018 enligt den strategi som 
tagits fram, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar en ramhöj-
ning för ändamålet. 
 

Ärendet  
MU-avtalet för medverkans- och utställningsersättning finns tecknat mellan 
staten och Konstnärernas Riksorganisation KRO, Föreningen Sveriges Konst-
hantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers Förbund och Före-
ningen Svenska Tecknare och trädde i kraft år 2009. Avtalet är bindande för 
statliga institutioner men bör också vara vägledande för kommunal utställ-
ningsverksamhet. För kommuner föreligger en frivillighet att tillämpa MU-
avtalet som då ses som vägledande för andra arrangörer med offentlig finan-
siering.  
 
I Marks kommun skulle Rydals museums arenor Rensen och Lilla Hallen kunna 
utgöra utställningsytor som omfattas av MU-avtalet. 
 
Det har tidigare inkommit en motion till Kommunfullmäktige i Marks kommun 
som sedan besvarats till kommunfullmäktige. I motionen yrkas att Marks 
kommun beslutar att tillskjuta medel och skapa direktiv för att kunna tillämpa 
MU-avtalet. Genom att tillämpa nämnda avtal skulle kvalitet och mångfald i 
kommuns konstsatsningar stärkas, utställare skulle få anständiga och rättvisa 
villkor, förutsättningar för större variation av konstnärliga uttryck beredas, 
jämte att Marks kommun får ett ännu bättre anseende och rykte i utställ-
ningssammanhang. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 5 maj 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 16 maj, § 38/2017, där 
följande beslut fattades:  
 
Kultur- och fritidsnämnden begär en ramhöjning från kommunfullmäktige om 
minst 200 000 kronor för införande av medverkans- och utställningsavtal från 
år två (2019). 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 no-
vember 2017, § 86, och då föreslagit följande: 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar en ramhöjning, ger 
kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram en strategi för att implementera MU- avtal med början av 2018. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Carola Melo redogör för utställningsplanering och tillhö-
rande kostnader för Rydals museum 2018. 
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Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) med instämmande av Birgitta Andersson (S) och 
Karin Jageby (V) föreslår att implementering av MU-avtalet införs med början 
2018 enligt den strategi som tagits fram, under förutsättning att kommun-
fullmäktige beviljar en ramhöjning för ändamålet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Göthberg 
Larssons (MP) förslag finner att så sker. 
 
________ 
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§ 98/2017 Dnr KFN 2017-15 041 

Maskin makt, information 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet. 
 
Museets utställning Maskin makt har under en tid förvarats på Viskadalens 
folkhögskola. Nu har skolan meddelat att de inte har plats för utställningen 
längre och vill att kultur- och fritidsförvaltningen tar hand om den. 
 
Utställningen kommer att hämtas från Viskadalens folkhögskola så fort det är 
möjligt.  
 
Gunvor Alexandersson redogör bland annat för tidplan, kostnader och krav 
som ställs på den lokal där sanering/restaurering ska ske. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
_______ 
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§ 99/2017 Dnr KFN 2017-56 042 

Oktoberrapport 2017 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
- Oktoberrapport 2017 godkänns med vissa redaktionella ändringar samt 

nya omräkningar. 
 
- Prognosen skrivs upp så anslaget på en miljon för föreningsstöd kommer 

att förbrukas. 
 
- Folkhälsomedel omfördelas enligt föreslagen plan för överskjutande folk-

hälsomedel 2017. 
 
- Resterande del av bufferten tas i anspråk för att möjliggöra transport från 

Viskadalens folkhögskola och sanering och restaurering av utställningen 
Maskin makt.  

 
- Oktoberrapport 2017 för kultur- och fritidsnämnden överlämnas till kom-

munstyrelsen för vidare hantering.   
  

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden bedriver genom kultur- och fritidsförvaltningen 
verksamhet utifrån grunduppdragen Kulturskola/Kultur för barn och unga, 
Kultur-fritid, Bibliotek samt Folkhälsa.  
 
Vid sidan av grunduppdragen och den löpande verksamheten har kultur- och 
fritidsförvaltningen tilldelats ett antal utredningsuppdrag av kultur- och fri-
tidsnämnden, utredningar som främst bedrivs i samverkan med teknik- och 
serviceförvaltningen. Detta innefattar bland annat förstudie bad med fokus på 
Kaskad och kommunens tempererade utomhusbad, stallutredning Bosgården 
samt en stundande anläggningsutredning.  
 
Förvaltningen har även i samverkan med kultur- och fritidsnämndens arbets-
utskott arbetat fram nya bidragsregler för föreningslivet i Marks kommun med 
beslut i kultur- och fritidsnämnden under innevarande år. Ett förankringsar-
bete pågår under hösten 2017 i frågan. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse, daterad 7 november 2017 samt fram-
tagen oktoberrapport 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens totala prognos i oktoberrapporten motsvarar 77,5 
mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre än prognosen i delåret. Detta innebär att kul-
tur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott om 0,9 Mnkr för helåret, där 
arrangemang står för det största beräknade underskottet med knappt 0,7 
Mnkr för ökade säkerhetskostnader, personalkostnader samt extra logistik-
kostnader. 
 
Förvaltningen har förbrukat drygt 1 Mnkr av kultur- och fritidsnämndens till-
delade investeringsbudget om 2 mnkr. Bedömningen är att samtliga medel 
går åt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att god-
känna oktoberrapporten i sin helhet.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningsekonom Hanna Grunditz Svensson redogör för ärendet. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ny prognos för föreningsstöd där 
man nu räknar med att förbruka det tilldelade anslaget om 1 mnkr. Vidare fö-
redras förslaget om omfördelning av folkhälsomedel 2017 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att oktoberrapport 2017 godkänns med 
vissa redaktionella ändringar samt nya omräkningar. 
 
- Prognosen skrivs upp så anslaget på en miljon för föreningsstöd kommer 

att förbrukas. 
 

- Folkhälsomedel omfördelas enligt föreslagen plan för överskjutande folk-
hälsomedel 2017. 
 

- Resterande del av bufferten tas i anspråk för att möjliggöra transport från 
Viskadalens folkhögskola och sanering och restaurering av utställningen 
Maskin makt.  
 

- Oktoberrapport 2017 för kultur- och fritidsnämnden överlämnas till kom-
munstyrelsen för vidare hantering. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Göthberg 
Larssons (MP) finner att så sker med acklamation. 
 
________ 
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§ 100/2017 Dnr KFN 2017-55 21 

Nämndplan och internkontrollplan 2018, information 

Ärendet 
Nämndplanen är nämndens styrverktyg för sin verksamhet. I nämndplanen 
anger nämnden hur den ska uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag. I nämnd-
planen anger nämnden övergripande mål och prioriteringar för verksamheten. 
 
Utifrån nämndplanen tar verksamheten fram en verksamhetsplan som visar 
vad förvaltningen ska göra för att klara nämndens uppdrag och mål. Nämn-
derna skall också besluta om en plan för den internkontroll som ska utföras 
under 2018. 
 
Nämndplanen ska beslutas innan årets start men efter att kommunfullmäktige 
har antagit budgeten för 2018–2021. 
 
I samband med att bokslutsberedningen behandlar årsredovisningen 
kommer en avstämning av samtliga nämndplaner att göras. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag samt externa arrangemang disku-
teras. 
 
Ordföranden informerar om att arbetsutskottets fortsatta arbete med nämnd-
planen planeras till den 20 och 27 november. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
_______ 
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§ 101/2017 Dnr KFN 2017-15 041 

Budget 2018, information 

Ärendet 
Kultur-och fritidsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges fastslagna 
budgetramar för åren 2018-2021 och efter sedvanlig uppräkning av löner,  
lokalhyror, kost, städ, skötsel badplatser samt övriga kostnader enligt kom-
munstyrelsens anvisningar, tagit fram ett förslag på driftbudget för verksam-
hetsåret 2018. Budgetförslaget har föregåtts av dialogmöten med teknik- och 
serviceförvaltningen och utgår från de i nämndplanen utpekade grunduppdra-
gen kulturskola /kultur för barn och unga, bibliotek, kultur-fritid samt folk-
hälsa.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämnden fick information i ärendet 11 oktober 2017, § 81. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fick information i ärendet den 2 no-
vember 2017, § 85. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet och de åtgärdsförslag som 
förvaltningen föreslår för att få en budget i balans. 
 
Effektiviseringskraven i dagsläget ligger på 2,8 miljoner kronor. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
_______ 
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§ 102/2017 Dnr KFN 2015-107 82 

Stallutredning med investeringsförslag 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att pro-
jektera stallbyggnation baserat på 30 boxplatser med tillhörande biutrymmen.  
Detta beräknas kunna projekteras till en kostnad av 15,4 miljoner kronor. 
 

Ärendet 
 Kultur- och fritidsnämndens har 2016-05-11 i beslut, Dnr KFN 2015-107 82 § 
49/2016, givit kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en förstudie 
gällande ny stallbyggnad vid Bosgården i Örby. Utredningen har initierats av 
kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med teknik- och serviceförvaltningen 
med bakgrund av att stallbyggnaden på fastigheten Mark Örby 8:7 – Bosgår-
den, som idag hyrs av Marks Ridklubb, är i akut behov av ombyggnation för 
att motsvara Jordbruksverkets krav. Byggnaden som tidigare varit ett kostall 
är gammal och omedelbara åtgärder krävs för att trygga säkerheten.  
 
Stallbyggnaden uppfyller inte Jordbruksverkets gällande krav för hästhållning 
och ridskoleverksamhet, utan föreningen har återkommande ansökt och bevil-
jats dispens för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad 20 oktober 2017.  
 
Utredningsarbetet har skett i nära samarbete med teknik- och serviceförvalt-
ningen och representanter från Marks Ridklubb.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 no-
vember 2017, § 87, och då föreslagit följande: 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger 
teknik- och servicenämnden i uppdrag att projektera stallbyggnation baserat 
på 30 boxplatser med tillhörande biutrymmen. Detta beräknas kunna projekt-
eras till en kostnad av 15,4 miljoner kronor. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med instämmande av Lo Göthberg Larsson (MP) före-
slår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Anders-
sons (S) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 103/2017 Dnr KFN 2017–20 805 

Underhålls- och reparationsbidrag 2018 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag i enlighet med förvaltningens  
förslag. 
 

Ärendet 
Till Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit ansökningar om underhålls 
och reparationsbidrag på totalt 1 172 127 kronor. För 2018 har kultur- och fri-
tidsnämnden 910 000 kronor i budget. 
 
Förening som ska utföra större ändringar, nyanlägga eller köpa inventarier av 
varaktig karaktär kan söka kommunalt underhålls- och reparationsbidrag. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 4 oktober 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 no-
vember 2017, § 91, och då föreslagit följande: 
 
Underhålls- och reparationsbidraget fördelas i enlighet med kultur- och fritids-
förvaltningens förslag. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet och att förvaltningens förslag 
kompletterats med en kostnad om 10 000 kronor. Totalkostnaden uppgår 
därefter till 573 689 kronor. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med instämmande av Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag samt den extra kostnaden som ger en total-
kostnad om 573 689 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden antar Anderssons 
(S) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 104/2017 Dnr KFN 2017-62 830 

Återremiss – folkhälsopolicy 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker Folkhälsopolicyn efter tillägget att upp-
följning och utvärdering av policyn ska göras med hörande av kultur- och fri-
tidsnämnden. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige (KF 2016-09-22 § 
119) att, i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, revidera folkhälsopoli-
cyn samt dess tillhörande riktlinjer. 
 
Ett förslag till ny folkhälsopolicy har arbetats fram. Ärendet har återremitte-
rats för hörande av kultur- och fritidsnämnden enligt beslut § 170/2017 i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 26 oktober 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har fått information i ärendet den 2 
november 2017, § 94. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att Folkhälsopolicyn tillstyrks. 
 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår som tillägg att uppföljning och utvärdering 
av policyn ska göras med hörande av kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta  
Göthberg Larssons (MP) förslag och finner att så sker. 
 
Därefter ställer ordföranden frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta 
Åberg Anderssons (C) tilläggsförslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 105/2017 Dnr KFN 2017–45 826 

Medborgarförslag om att upprusta Viskavallens löparbanor 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att anlägga löpar-
banor på Viskavallen. Däremot vill nämnden gärna ta till vara på förslaget i 
den mening att man avser att hitta lämplig plats för friidrott i kommunen.  
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att upprusta de löparbanor som 
tidigare fanns på Viskavallen i Kinna.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 september 2017. 
 
Under sommaren har Marks kommun åtgärdat de ytor som fanns runt Viska-
vallens A-plan. Det har såtts gräs och har även lagts konstgräs framför avbyt-
arbåsen. Detta har skett i samråd med Kinna IF som önskat åtgärderna för att 
förenkla skötsel och att skapa en mer välkomnade omgivning runt fotbollspla-
nen.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 no-
vember 2017, § 93 och då föreslagit följande: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att anlägga löpar-
banor på Viskavallen. Däremot vill förvaltningen gärna ta till vara på förslaget 
i den mening att man avser att hitta lämplig plats för friidrott i kommunen.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Anders-
sons (S) förslag och finner att så sker. 
 
_______ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 106/2017 Dnr KFN 2016-104 826 

Medborgarförslag om att förbättra grusplanen vid Fritslaskolan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Idéerna kommer att beaktas i den allmänna anläggningsutredningen som på-
går inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

Ärendet 
Medborgarförslaget som inkommit föreslår förbättring eller förändring av 
grusplanen som ligger mellan skolan och Kungabergs idrottsplats. Efter beslut 
i KFN har omprövning begärts av förslagsställaren och det har även tillkommit 
ny information sedan ärendet var uppe för behandling. Under sensommaren 
har teknik- och serviceförvaltningen valt att gå vidare med bygglovsansökan 
för att placera en paviljongskola på ytan som ärendet handlar om. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 17 maj 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 13 juni 2017, § 49. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 no-
vember 2017, § 95, och då föreslagit följande:  
  
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Idéerna kommer att beaktas i den allmänna anläggningsutredningen som på-
går inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med instämmande av Niklas Herneryd (L) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Anders-
sons (S) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 107/2017 Dnr KFN 2017–25 82 

Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en spontanidrotts-
plats i Hyssna 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden är positiva till spontanidrottsplatser och idéerna i 
medborgarförslaget kommer att beaktas i den allmänna anläggningsutred-
ningen som pågår inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Ärendet skickas vidare för hörande av miljönämnden och teknik- och service-
nämnden. 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Marks kommun bör anlägga en 
spontanidrottsplats i Hyssna. Ärendet handläggs av kultur- och fritidsförvalt-
ningen med hörande av miljönämnden och teknik- och servicenämnden.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 20 oktober 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 no-
vember 2017, § 90 och då föreslagit följande: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden är positiva till spontanidrottsplatser och idéerna i 
medborgarförslaget kommer att beaktas i den allmänna anläggningsutred-
ningen som pågår inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Ärendet skickas vidare för hörande av miljönämnden och teknik- och service-
nämnden. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Anders-
sons (S) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
______ 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 108/2017 Dnr KFN 2017–31 404 

Remissvar – motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro 
och Assbergs raviner 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. 
 
Remissvaret skickas vidare till teknik- och servicenämnden för vidare behand-
ling. 
 

Ärendet 
Ulf Dahlberg (S) föreslår i en motion till teknik- och servicenämnden att 
kommunen anlägger en naturstig längs Viskan till Assbergs raviners naturre-
servat.  
 
Ärendet har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden samt miljö-
nämnden för remissvar senast den 24 november 2017. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtanden 4 oktober 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 no-
vember 2017, § 92 och då föreslagit följande: 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att avstyrka motionen på grund av  
miljöaspekter. Remissvaret skickas vidare till kommunstyrelsen för behand-
ling. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) föreslår att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen 
med dragninge enligt miljöförvaltningens förslag, vilket miljönämnden antagit, 
istället för den som motionären föreslagit samt med tillägget att i så stor ut-
sträckning som möjligt tillgänglighetsanpassa stigen. 
 
Annika Pehrsson (SD) med instämmande av Ylva Höglund (-), Birgitta Anders-
son (S), Niklas Herneryd (L) och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jagebys (V) förslag mot Pehrssons (SD) förslag och finner 
att kultur- och fritidsnämnden antar Pehrssons (SD) förslag. 
 
Därefter informerar ordföranden om att remissvaret ska skickas till teknik- 
och servicenämnden för vidare behandling och inte kommunstyrelsen. 
 
________ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 109/2017 Dnr KFN 2017-66 800 

Sammanträdesplan 2018 – kultur- och fritidsnämnden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Presidiet ser över alternativa datum för möten som planerats in den 21 febru-
ari, 8 mars, 16 maj och 13 juni.  
 
I övrigt godkänns sammanträdesplan för 2018.  
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om sammanträdesplan för 2018.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdes-
plan för 2018. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 no-
vember 2017, § 96 och då föreslagit att ärendet överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Datumen 21 februari, 8 mars, 29 mars, 16 maj och 13 juni diskuteras då de 
krockar med andra sammanträden. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att presidiet ser över alternativa datum för 
de möten som planerats in den 21 februari, 8 mars, 16 maj och 13 juni och 
att sammanträdesplan för 2018 i övrigt godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Göthberg 
Larssons (MP) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 110/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att till nästa nämndsammanträde 
ta fram förslag till tjänsteutlåtande som svar på de, under dagens möte, dis-
kuterade skrivelserna. 
 
Redovisningen av övriga meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a) 
Skrivelse från Sätila SK gällande förfrågan om lokal för boulespel. Önskemål 
finns om att få hyra lokal i kommunens nyförvärvade fastighet Smälteryd. 
 
b) 
Inbjuda till Forum för Barn och Unga 2017. 
 
c) 
Miljönämndens beslut gällande åtgärdsplan för Backagårdsbadet och Kunga-
bergsbadet. Åtgärdsplan skall vara miljönämnden tillhanda senast 1 december 
2017. 
 
d) 
KFN Au § 97/2017 – redovisning av meddelanden 
 
e) 
Kf § 106/2017 – Medborgarförslag om hundrastplats i Kinna 
 
f) 
Medborgarförslag om hundrastplats i Kinna 
 
g) 
Kf § 113/2017 – Överflytt av medborgarförslag om 1 %-regeln vid nybygg-
nation 
 
h) 
Kf § 131/2017 – Entledigande och fyllnadsval av ersättare i Kultur- och fri-
tidsnämnden (MP) 
 
i) 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen till kommunstyrelsen angående 
riktade stödåtgärder till föreningslivet 
 
j) 
Ksau § 190/2017 – Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen till kommun-
styrelsen angående riktade stödåtgärder till föreningslivet – ärendet återre-
mitteras till kultur- och fritidsnämnden. 
 
k) 
Äldreomsorgsnämnden § 90/2017 – ansökan om lokalbidrag Skene PRO 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
l) 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen – Ansökan om lokalbidrag Skene PRO 
 
m) 
Skrivelse från D511 angående fritidsverksamhet. 
 
n) 
Skrivelse om verksamheterna i Tygrikeshallen samt kringmiljön. 

Dagens sammanträde 
Några av de inkomna meddelandena diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Kurt Andreasson (S) med instämmande av Niklas Herneryd (L) föreslår att 
kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att till nästa nämndsammanträde 
ta fram förslag till tjänsteutlåtande som svar på, de under dagens möte, dis-
kuterade skrivelserna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Andreas-
sons (S) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
________ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 111/2017 

Information 
Enhetschef Niklas Gustenius informerar om att det pågår diskussioner mellan 
Skene IF och kommunen avseende en markfråga. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar om att en sammanställning efter 
det genomförda studiebesöket i Danmark kommer att distribueras till nämn-
den i samband med årets sista möte. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen tar del av informationen. 
 
________ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(23) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 112/2017 

Övriga frågor 
Karin Jageby (V) ställer en fråga angående en inlämnad motion om forum där 
kommunens unga medborgare ges möjlighet att påverka, ha insyn och få in-
flytande i frågor som rör dem. 
 
Frågan besvaras av ordföranden. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) ställer fråga om aktiviteten Sagoyoga. 
 
Frågan besvaras av förvaltningen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
________ 
 
 

 


