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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2018-04-12 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
  
Tid

 
Torsdagen den 12 april 2018, klockan 13.15-18.30  
Ajournering 14.50-15.20 

  
Plats Strömsalen, Kinnaström 
  
Beslutande M Tomas Ekberg 
  C Eva Åberg Andersson 
 - Ylva Höglund, invald på mandat för MBP 
 L Niklas Herneryd, kl. 13.15-17.30, § 25-32 samt del av § 33 
 M Agneta Arnell, tjänstgör för Niklas Herneryd (L) § 34-37 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Thord Harrysson 
 S Kurt Andreasson, tjänstgör för Birgitta Andersson (S) 
 S Anders Manskog, kl. 13.15-16.00, § 25-28, del av § 29 
 S Per Rosendahl, kl 13.15-15.35, § 25-28, del av § 29 
 S Eva Adolfsson, tjänstgör för Per Rosendahl (S), § 30-37 
 V Karin Jageby 
 SD Caj Svedberg, tjänstgör för Annika Pehrsson (SD) 
  
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
 M Agneta Arnell, § 25-33 
 MP Ida Nilsson, kl 14.25-18.30, § 30-37 
 S Eva Adolfsson, § 25-29 
   
   
 Tjänstemän 
 Christian Dahl, förvaltningschef  
 Catarina Modin, nämndsekreterare   
 Hanna Grunditz Svensson, förvaltningsekonom  
 Torbjörn Stockenborn, enhetschef  
 Niklas Gustenius, enhetschef  
 Gunvor Alexandersson, enhetschef   
   
Utses att justera Thord Harrysson (S) 
  
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-17, kl 13.00 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 25-37 
  Catarina Modin 

   

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

   

 Justerande  
 Thord Harrysson (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-04-12 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2018-04-18  
Datum för anslags 
Nedtagande 2018-05-10 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
 Catarina Modin  
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan  § 25 
 
Bidrag till Kvinnojouren 2018 § 26 
 
Nämndplan 2018  § 27 
 
Ekonomisk rapport   § 28 
 
Budgetprocess 2019 - information § 29 
 
Öppen ung arbetstider/schemaläggning - information § 30 
 
Marks Ishall - information § 31 
 
Badutredning - information § 32 
 
Verksamhetsplaner 2018 - information § 33 
 
Redovisning av meddelanden  § 34 
 
Redovisning av inkomna synpunkter  § 35 
 
Information  § 36 
 
Övriga frågor  § 37 
 
________ 
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§ 25/2018 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut utgår. 
 
Bidrag till Kvinnojouren 2018 tillförs ärendelistan. 
 
Övriga frågor tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden konstaterar att det inte finns några delegationsbeslut och att re-
dovisningen kan utgå. 
 
Ordföranden föreslår att ett extra ärende om bidrag till Kvinnojouren 2018 
tillförs ärendelistan. 
 
Ylva Höglund (-) anmäler övrig fråga 
 
Förvaltningschefen anmäler övrig fråga. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om dagens ärendelista kan godkännas efter för-
ändringarna och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 26/2018 Dnr 2018-33 048 

Bidrag till Kvinnojouren 2018 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från direkt-
ionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2018 betala ut ett bidrag 
motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojouren i Mark. 
 

Ärendet  
Kvinnojouren i Mark har sökt föreningsbidrag. Direktionen för Sjuhärads 
kommunalförbund rekommenderar att respektive kommun betalar en ersätt-
ning motsvarande 12 kr/invånare till kvinnojourerna i Borås och Mark. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 4 april 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från direkt-
ionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2018 betala ut ett bidrag 
motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojouren i Mark. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Herneryds 
(L) förslag och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 27/2018 Dnr 2017-55 21 

Nämndplan 2019 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Följande lydelse i beslut § 2/2018 stryks: ”Förvaltningen får till nästa års 
nämndplanearbete i uppgift att arbeta fram en färdig nämndplan som sedan 
nämnden behandlar”. 
 

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 verk-
samheten.  

Ärendets behandling  
Nämndplanen 2018 har arbetats fram i nämndplanegruppen, tillika Arbetsut-
skottet. Kultur- och fritidsnämnden antog sin nämndplan 2018 § 2/2018. I 
beslutet antogs även följande skrivelse "Förvaltningen får till nästa års 
nämndplanearbete i uppgift att arbeta fram en färdig nämndplan som sedan 
nämnden behandlar". 
 
På kultur- och fritidsnämndens möte 8 mars 2018 väckte ordförande Lo  
Göthberg Larsson (MP) frågan om att upphäva del av nämndens beslut i § 
2/2018. Nämnden beslutade § 17 /2018 att ärendet skall behandlas på nästa 
kultur- och fritidsnämnd.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 mars 2018, § 15, och då före-
slagit att följande lydelse i beslut § 2/2018 stryks: ”Förvaltningen får till nästa 
års nämndplanearbete i uppgift att arbeta fram en färdig nämndplan som se-
dan nämnden behandlar”. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Per Rosendahl (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om Rosendahls (S) förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 
 
________ 
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§ 28/2018 Dnr 2018-35 042 

Ekonomisk rapport 2018  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handling-
arna.     
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl och ekonom Hanna Grunditz Svensson ger  
kultur- och fritidsnämnden en ekonomisk rapport för mars månad. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordförande frågar om informationen kan noteras och läggas till handlingarna 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 29/2018 Dnr 2018-36 041 

Budget 2019-2022 – information 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges budget utgör tillsammans med översiktsplanen kommu-
nens viktigaste styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av kommu-
nen de närmaste fyra åren. Som underlag till kommunens budget skall varje 
förvaltning framställa ett budgetunderlag på nämndnivå. Nämnders och sty-
relsers analys av resultatutveckling och omvärldsförändringar inom sitt verk-
samhetsområde är ett viktigt underlag för budgetberedningens arbete med att 
ta fram förslag till budget. Nämndens budget skall bygga på Budget 2018-
2021 antagen av kommunfullmäktige i november 2017 kompletterat med gäl-
lande planeringsförutsättningar och den av nämnden fastställda nämndplanen 
för 2018.  
 
Kommunfullmäktige har den 23 november 2017, beslutat om följande ramar 
för kultur- och fritidsnämnden: 73,6 mnkr för 2019, 74,3 mnkr för 2020, 75 
mnkr för 2021 och 75,8 mnkr för 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 mars 2018, § 16. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för kostnadsökningar samt möjliga 
åtgärder och effektiviseringar för en budget i balans. 
 
Kommunfullmäktige kommer den 20 juni 2018 att fastställa justerade ramar 
för 2019 års budget, korrigerade med hänsyn till volymförändringar i befolk-
ningsprognosen som görs våren 2018. 
 
Följande frågor överlämnas dels från Markalliansen dels från (S) och (V) inför 
förvaltningens fortsatta budgetarbete: 
- Specificiera personalkostnaderna 
- Flödesdiagram driftbudget (ett par år bakåt och framåt) 
- Underlag för nybyggnationer och drift (ej hyror) 
- Underlag och konsekvensanalys avseende genomförda och kommande 

förändringar Rydals museum samt övrigt behov 
- Möjlighet till outsourcing 
- Jämförelsetal både mot riket som helhet och jämförbara kommuner. 
- Budgetprognos och konsekvenser om dagens ram- och kostnadsökningar 

ligger på samma nivå om 10 år. 
- Utredning avseende utökning av arrangemang med bland annat mer tea-

ter 
- Kostnad för att eliminera kön till kulturskolan 
- Kostnad för återställande av bemanning och öppettider inom biblioteken. 
- Kostnad för återställande av bidragsmedel för SISU och studieförbund och 

ökning av aktivitetsbidrag 
- Kostnad för relevant bemanning för öppen ung 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och lägger den till hand-
lingarna. 
 
_______ 
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§ 30/2018  

Öppen ung arbetstider/schemaläggning - information 

Dagens sammanträde 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 mars 2018, § 17. 
 
Enhetschef Gunvor Alexandersson informerar om bland annat genomförda 
förändringar. 
 
Frågor ställs och får svar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
_______ 
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§ 31/2018   

Marks ishall - information 

Dagens sammanträde 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 mars 2018, § 18. 
 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet och de utredning-
ar/besiktningar som pågår avseende Marks ishall. Utredningarna förväntas 
vara klara i slutet av april månad. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
_______ 
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§ 32/2018  

Badutredning - information 

Dagens sammanträde 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 mars 2018, § 19. 
 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet, genomförandet av specifika 
åtgärder på Kungabergsbadet samt hur själva utredningen fortlöper. 
 
Tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen ska man under nästa vecka 
åka på studiebesök till Stadsparksbadet i Borås. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
_______ 
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§ 33/2018  

Verksamhetsplaner 2018 - information 

Dagens sammanträde 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 mars 2018, § 20. 
 
Enhetscheferna Torbjörn Stockenborn, Niklas Gustenius och Gunvor Alexan-
dersson redogör för respektive verksamhetsplan och de förändringar som är 
gjorda efter arbetsutskottets sammanträde. 
 
Frågor ställs och får svar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och lägger den till hand-
lingarna. 
 
_______ 
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§ 34/2018  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen av meddelanden godkänns.  
 
 
1. Politikerdebatten 29 mars 2019 
 
2. Protokoll KFR 1 mars 2018 

 
3. Konferens Ridanläggningar 2018, Ny- och ombyggnation 

 
4. Ksau § 19/2018 – Beslut angående ny skola i Kinna 

 
5. KT18 save the date 

 
6. Boverket till föreningar angående ekonomiskt stöd för att rusta utemiljö 

 
7. Dnr 2018-28 00 - Ung i Mark medborgarförslag 

 
8. Inbjudan Smart hållbar stadsutveckling 23 april 2018. 

Dagens sammanträde 
Med anledning av ksau § 19/2018 ställer Tomas Ekberg (M) frågan om kultur- 
och fritidsnämndens behov av anläggningar i centralorten och får svar av en-
hetschef Niklas Gustenius. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 35/2018 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen av inkomna synpunkter godkänns. 
 
 
1. Synpunkt från Marks HK angående måltidskostnad för ideella föreningar. 
 
2. Synpunkt angående utställningen Kerstin Danielsson – Med händerna i le-

ran på Rydals museum.  
 

3. Synpunkt angående tidningsutbudet på biblioteken samt kultur- och fri-
tidsförvaltningens svar. 
 

4. Synpunkt från Kinna IF angående Mark – en kommun som motarbetar 
sina idrottsföreningar samt kultur- och fritidsförvaltningens svar. 
 

5. Synpunkt från Skene kvinnliga gymnastikförening angående ändrad till-
delning av hall. 

Dagens sammanträde 
Eva Adolfsson (S) ställer fråga angående synpunkten från Skene kvinnliga 
gymnastikförening och får svar av enhetschef Niklas Gustenius. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 36/2018 

Information 
Enhetschef Niklas Gustenius informerar om avslutad rekrytering av vikarie-
rande folkhälsosamordnare. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen tar del av informationen. 
 
________ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(16) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2018-04-12 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 37/2018 

Övriga frågor 
Enhetschef Christian Dahl informerar om statusen på stallutredningen och 
Horredshallen. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) informerar om insändare och replik i Markbladet 
avseende Skene PRO:s lokalfråga. 
 
Ylva Höglund (-) framför önskemål om tillgång till vatten på nämndsamman-
träden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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