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 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2018-06-14 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

  
Tid

 
Onsdag 13 juni 2018, klockan 13.15 –16.00, paus klockan 15.05-

15.20 

  

Plats Runnabönniga, Rydals Konferenscenter 

  
Beslutande C  Linda Axelsson (C) tjänstgör för Tomas Ekberg (M) 

 C Eva Åberg Andersson 

 - Ylva Höglund, - invald på mandat av MBP 

 L Niklas Herneryd §§ 51-62 

 MP Lo Göthberg Larsson  

 S Thord Harrysson  

 S Kurt Andreasson tjänstgör för Birgitta Andersson (S) 

 S Eva Adolfsson tjänstgör för Anders Manskog (S) 

 MBP Henry Sandahl tjänstgör för Per Rosendahl (S) 

 V Karin Jageby §§ 51-55 

 MP Ida Nilsson tjänstgör för Karin Jageby (V) §§ 55-66 

 SD Annika Pehrsson 

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 MP Ida Nilsson §§ 51-55 

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Niklas Emnér, nämndsekreterare  

 Gunvor Alexandersson, enhetschef  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef  

 Niklas Gustenius, enhetschef  

 Hanna Grunditz Svensson, ekonom, §§ 51-53  

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen fredagen den 15 juni 2018, klockan 

14.00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 51-67 

  Niklas Emnér   

     

 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 2018-06-13 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2018-06-15  
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2018-06-30 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Niklas Emnér 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 51 

  
Förvaltningschefens rapport    § 52 
       
Ekonomiskrapport - maj    § 53 

  
Slutrapport Marks Ishall    § 54 
        
Framställan från Fotskäls HC till kultur- och fritidsnämnden § 55 
   
 
Akutstöd      § 56 
 
Nämndplanegrupp    § 57 
 
HSO - ansökan 2018 om ett ettårigt projekt för  
lokalomställning     § 58 
 
Driftbidrag 2018 KF länken    § 59 
 
Upphäva folkhälsopolicy    § 60 
 
Kommunchefsdirektörs uppdrag avseende föreningsstödet i  § 61 
kommunen 
 
Budget 2019-2022 – fråga gällande ramändring  § 62 
 
Redovisning av Meddelanden    § 63 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 64
     
Redovisning av delegationsbeslut    § 65 
 
Information    § 66 
      
Övriga frågor    § 67
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§ 51/2018 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Följande ärende läggs till ärendelistan: 
 
- Nämndplanegrupp 
- Akutstöd 
- Framställan från Fotskäls HC till kultur- och fritidsnämnden 
 
Övrig fråga tillförs ärendelistan. 
 
 

Dagens sammanträde 

 
Eva Åberg Andersson (C) yrkar att ett beslutsärende avseende framställan 
från Fotskäls HC till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande föreslår att följande ärenden läggs till.  
- Nämndplanegrupp  
- Akutstöd 
 
Eva Åberg Andersson (C) anmäler övrig fråga angående bryggor i Sätila. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förändringar av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker. 
 
_____ 
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§ 52/2018   

Förvaltningschefens rapport  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar Kultur- och fritidsnämnden om  
situationen i förvaltningen. 
 
Värt att noteras är att Mark kommuns konsumentvägledare utsetts till Sveri-
ges bästa konsumentvägledare 2018. Kultur- och fritidsnämnden kommer 
uppvakta honom. 
 
Frågor ställs och svars ges. 
 
Ordförande frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
_____ 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(21) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2018-06-14 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 53/2018   

Ekonomiskrapport - maj  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl ger Kultur- och Fritidsnämnden information 
om den ekonomiska rapporten för maj. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordförande frågar om informationen kan läggas till handlingarna och finner 
att så sker. 
 
 
 
___________________ 
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§ 54/2018  

Slutrapport Marks Ishall  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Ärendet 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen har, på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden, 
utrett och genomlyst objektet Marks Ishall samband med budgetprocessen 
2019-2022. Fokus i denna process har varit de kommande investeringsbeho-
ven och den 10-åriga underhållsplanen som upprättats mellan Marks kommun 
och Fotskäls HC samt den befintliga bidragsstrukturen kopplat till föreningen. 
Då Fotskäls HC efterfrågat ett utökat driftstöd i enskilda ärenden och begärt 
anstånd gällande återbetalning av tidigare erhållna verksamhetsbidrag, har 
kultur- och fritidsförvaltningen även tagit del av föreningens ekonomi och års-
redovisning. 
 
Parallellt med denna genomlysning har kultur- och fritidsförvaltningen, i sam-
råd med Fotskäls HC och teknik- och serviceförvaltningen samt ett flertal spe-
cialister och myndighetsrepresentanter, genomfört en teknisk utredning av 
Marks ishalls konstruktion och brandsäkerhet. Uppdraget tillkom då det kom-
mit till kultur- och fritidsförvaltningens kännedom att det funnits brister med 
såväl den kommunägda kylanläggningen som delar av konstruktionen i ishal-
len sam brandskydd och utrymningsvägar. Även bygg- och miljökontoret har 
involverats. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl ger kultur- och Fritidsnämnden information 
om slutrapporten för Marks Ishall. 
 
Frågor ställs och svar ges. 
 
Ordförande frågar om informationen kan läggas till handlingarna och finner 
att så sker. 
 
_______ 
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§ 55/2018  

Fotskäls HC:s erbjudande till kommmunen avseende  
anläggningsförvärv  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Skrivelsen med bilaga skickas till kommunstyrelsen med uppmaning till  
kommunstyrelsen att genomföra en snabbutredning huruvida det är möjligt 
för kommunen att överta Marks ishall. Kommunstyrelsen behöver se över 
issporten i Mark och Marks ishall. Man behöver se på verksamheten på kort-
sikt och på längre sikt. Fotskäls HC framför att de inte längre kan/vill driva 
hallen, mer med mer eller mindre omedelbar verkan. För att kunna fortsätt 
att ha Marks ishall behöver kommunen gå in med mede och eventuell drift. 
 
Reservationer finns se respektive beslutsgång. 
 

Ärendet 
 
Fotskäls HC har inkommit med en skrivelse daterad 2018-06-12. 
 

Dagens sammanträde 
 
Förvaltningschef Christian Dahl redovisar ärendet för Kultur- och fritidsnämn-
den.  
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Eva Åberg Andersson (C) med instämmande av Thord Harrysson (S) samt 
Kurt Andreasson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden skickar skrivelsen 
med bilaga till kommunstyrelsen med uppmaning till kommunstyrelsen att 
genomföra en snabbutredning huruvida det är möjligt för kommunen att 
överta Marks ishall.  
 
Niklas Herneryd (L) instämmer i Eva Åberg Anderssons yrkande men vill till-
lägga ”Kommunstyrelsen behöver se över issporten i Mark och Marks ishall. 
Man behöver se på verksamheten på kort sikt och på längre sikt. Fotskäls HC 
framför att de inte längre kan/vill driva hallen, men med mer eller mindre 
omedelbar verkan. För att kunna fortsätt att ha Marks ishall behöver kommu-
nen gå in med medel och eventuell drift.”. 
 
Karin Jageby (V) yrkar med instämmande av Henry Sandahl (MBP), Annika 
Pehrsson (SD), Eva Adolfsson (S) samt Ylva Höglund (-) att skrivelsen skickas 
till kommunstyrelsen utan vidare kommentar än den utredning som kultur- 
och fritidsförvaltningen genomfört då ärendet inte varit möjligt att bereda då 
det inkommit så sent. 
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Beslutsgång  

 
Ordförande sätter samtliga tre förslag bifall mot avslag. Ordförande fann att 
Eva Åberg Anderssons (C) och Niklas Herneryds (L) förslag vinner bifall. 
 
Votering begärs och verkställs.  
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-röst för bifall till Eva Åberg Anderssons (C) förslag med Niklas Herneryds 
(L) tillägg. 
Nej-röst för bifall till Kain Jagebys (V) förslag. 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritids-
nämnden antar Eva Åberg Anderssons (C) förslag med Niklas Herneryds (L) 
tillägg. 
 
Omröstningslista finns i början av protokollet. 
 
Karin Jageby (V), Ylva Höglund (-), Annika Pehrsson (SD), Henry Sandahl 
(MBP) samt Eva Adolfsson (S) reserverar sig till förmån för Karin Jagebys (V) 
förslag. 
 
 
_______ 
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§ 56/2018  

Akutstöd 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Älekulla Idrottsförening beviljas ett akutstöd om 7 788 kronor för inköp av 
regntåg. 
 

 
 

Ärendet 
 
Älekulla Idrottsförening har inkommit med en ansökan om akutstöd för att 
kunna inköpa ett regntåg till sin idrottsplats då deras nuvarande gått sönder. 
Beloppet för ett nytt regntåg är 15 576 kronor. 
 
Föreningen uppfyller de krav som finns för akutstöd. Beslut om akutstöd tas i 
samråd mellan förvaltning och presidiet. Dock så inkom ansökan dagen före 
kultur- och fritidsnämndens ordinarie möte varvid beslut skall fattas av 
nämnden. 
 

Dagens sammanträde 
 
Nämndsekreterare Niklas Emnér redogör för ärendet. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar med instämmande av Thord Harrysson (S) 
att föreningen beviljas ett stöd om 50 % av kostnaden (7 788 kronor). 
 
Ordförande frågar om förslaget kan antas och finner att så sker. 
 
 
____ 
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§ 57/2018  

Nämndplanegrupp 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Att en nämndplanegrupp skapas och att varje parti utser en representant. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för ärendet. 
 

Ledamöternas förslag 

 
Ordförande föreslår att en nämndplanegrupp skapas och att en representant 
från varje parti ingår i nämndplanegruppen. 
 
Ordförande frågar om förslaget kan antas och finner att så sker. 
 
 
____ 
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§ 58/2018  

HSO - ansökan 2018 om ett ettårigt projekt för 
lokalomställning  

 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Handikappföreningens samarbetsorgan i Mark beviljas 12 000 kr som ett ettå-
rigt projektbidrag med anledning av lokalomställning. 
 

Ärendet 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mark (förkortad HSO) har ansökt 
om ett ettårigt projektbidrag om 12 tkr för nyetablering i samband med byte 
av lokal i syfte att klara av ett övergångsskede. 
 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteutlåtande 2018-05-14. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 maj 
2018, § 32, där följande föreslås 
 
Att kultur- och fritidsnämnden beviljar 12 000 kr som ett ettårigt projektbi-
drag med anledning av lokalomställning till Handikappföreningens samarbets-
organ i Mark.  

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gustenius ger Kultur- och Fritidsnämnden information om 
ärendet. 
 

Ledamöternas förslag 

 
Niklas Herenryd (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag 
 

Beslutsgång 

 
Ordföranden frågar om förslaget kan antas och finner att så sker. 
 
____ 
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§ 59/2018  

Driftbidrag 2018 KF länken 

 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
KF Länken beviljas driftsbidrag i likhet med tidigare år om 30.000 kronor samt 
att betala hyra och el för Länkens föreningslokal under 2018. 
 

Ärendet 

Kamratföreningen Länken i Mark har ansökt har ansökt om driftsbidrag för sin 
loka och verksamhet för 2018. I nuvarande bidragsregler finns inget bidrag 
som kan hantera KF Länkens ansökan. Trots detta har KF Länken tidigare be-
viljats bidrag för att säkerställa föreningens verksamhet, som bedömts viktig 
för före detta missbrukare i Marks kommun. I likhet med tidigare år behöver 
ansökan för 2018 att behandlas politiskt. Målet är att ett IOP-avtal förhandlas 
fram from 2019. 
 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteutlåtande 2018-06-05. 
 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gustenius ger Kultur- och Fritidsnämnden information om 
ärendet. 
 

Ledamöternas förslag 

 
Annika Pehrsson (SD) yrkar med instämmande av Eva Adolfsson att bevilja 
Länken driftsbidrag i likhet med tidigare år om 30.000 kronor samt att betala 
hyra och el för Länkens föreningslokal under 2018. 
 
Ordförande frågar om förslaget kan antas och finner att så sker.  
____ 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(21) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2018-06-14 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 60/2018  

Upphäva folkhälsopolicy 

 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Riktlinjer för folkhälsopolicyn (2007-12-19) upphävs. 
 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog 20180328 ny folkhälsopolicy för Marks kommun (§ 
39/2018 Dnr 2016-370 003).  
 
Folkhälsopolicy antagen av kommunfullmäktige (2008-05-27 § 94) upphävdes 
därmed. Uppföljning och utvärdering av ny policy ska göras med hörande av 
kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteutlåtande 2018-05-02. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 maj 
2018, § 34, där följande föreslås 
 
Att kultur- och fritidsnämnden upphäver riktlinjer för folkhälsopolicyn (KFN 
2007-12-19). 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gustenius ger Kultur- och Fritidsnämnden information om 
ärendet. 
 

Ledamöternas förslag 

 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande frågar om förslaget kan antas och finner att så sker.  
____ 
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§ 61/2018   

Kommunchefs uppdrag avseende föreningsstödet i kommunen  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl ger Kultur- och Fritidsnämnden information 
om den kommunchefens uppdrag avseende utredning av föreningsstödet i 
kommunen. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordförande frågar om informationen kan läggas till handlingarna och finner 
att så sker. 
 
 
 
___________________ 
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§ 62/2018   

Budget 2019-2022 – fråga gällande ramändring  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lo Göthberg Larsson ger Kultur- och Fritidsnämnden information 
om att det finns förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott att kultur- och 
fritid får ytterligare sänkt ram med 200 000 kr. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordförande frågar om informationen kan läggas till handlingarna och finner 
att så sker. 
 
 
 
___________________ 
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§ 63/2018  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna 

 
a) 
Konferens 16 november 2018 ”Hur främjar vi ett hälsosamt åldrande?”. 
 
b) 
Om- och tillbyggnad Horredshallen – begäran om igångsättningstillstånd och 
utöka investeringsbudget. 
 
c) 
Information till förtroendevalda om personuppgiftsbehandling 
 
d) 
Inbjudan till SM i Hindersim 8 juli Helsingborg 
  
e) 
Folk och Kultur bjuder in till seminarium på Kulturhuset Stadsteatern 30 maj 
 
 
 
 
_____ 
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§ 64/2018 DNR 2018-7 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
    
 
a) 
Kungabergsbadet – Fredrik Säf  

 
b) Nämndsekreteraren redovisar att ytterligare 27 syn-
punkter inkommit som kommer redovisas vid nästa nämnd. 
Av dessa berör 26 bokbussens nedläggning och 1 Marks 
ishall. 

 
 
 
 
_____ 
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§ 65/2018 DNR 2018-7 809 

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
    
 
a) 
Beslut om tjänsteförättande chef (tjf)  

 
 

 
 
 
_____ 
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§ 66/2018  

Information 

 
Förvaltningschef informerar om Mingla i Mark och att det finns behov av poli-
tiker som bemannar. 
 
_____ 
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§ 67/2018  

Övriga frågor 

Eva Åberg Andersson (C) ställer en fråga om bryggor som ligger på stranden 
vid Sätila sand. Enhetschef Niklas Gustenius tar med sig frågan. 
 
Ylva Höglund (-) efterfrågar bänkar vid Sätila sand parkering. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) informerar om att kommunen numera har strand-
rullstolar bland annat vid Sätila sand. 
 
 
 
_____ 


