
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(19) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 2019-03-07 

  

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 

  
Plats och tid

 
Öresten, kommunhuset i Kinna, klockan 13.15-16.34 

  
Beslutande S 

S 

S 

C 

C 

L 

M 

Birgitta Andersson 

Andreas Augustsson, tjänstgör för vakant (S) 

Johan Hultén 

Frida Arnell 

Linda Axelsson 

Uno Johansson 

Anders Lilliestam, tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

 M 

KD 

SD 

V 

Magnus Lilliecrona  

Martin Andersson 

Mats Nordfält 

Karin Jageby 

   

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande   

 S 

C 

L 

SD 

SD 

Birgitta Gustafsson 

Stig Andreasson 

Anders Almqvist 

Siv Scarborough 

Sara Lindwall 

 

  Närvarande tjänstemän 

  Christian Dahl, förvaltningschef 

  Eric Stark, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

Torbjörn Stockenborn, enhetschef 

Karin Ryberg Manhem, enhetschef 

Hanna Grunditz-Svensson, ekonom 

  

Utses att justera Anders Lilliestam (M) §§ 28-41 

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna den 12  

mars klockan 13:00.  

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 28-41  

  Eric Stark   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Anders Lilliestam   
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                                            Eric Stark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kultur- och fritidsförvaltningen §§ 28-41 
 
Sammanträdesdatum 2019-03-07 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-03-14 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-04-05 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 28 

  

Revisorerna informerar om sitt uppdrag § 29 

  

Förvaltningschefen informerar § 30 

  

Ekonomisk månadsrapport, januari 2019  § 31 

  

Ekonomisk månadsrapport, februari 2019 § 32 

  

Förslag om tidplan och prioriteringar gällande anläggningsutredning § 33 

  

Nämndplan 2019 § 34 

  

Bidragsansökan Röda korset - lokalt § 35 

  

Information om chefsrekrytering av  

stab- och utvecklingschef 

§ 36 

  

Budgetram och personalförändringar § 37 

  

Ändring av tider kring lättöppet § 38 

  

Redovisning av meddelanden § 39 

  

Redovisning av delegationsbeslut § 40 

  

Redovisning av synpunkter 

 

§ 41 
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            § 28/2019   

Förändring av ärendelistan 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa utsänd ärendelista.  
 

 

Dagens sammanträde 
§§ 24-25 som behandlades på KFNAU den 21 februari utgår från KFNs dag-
ordning den 7 mars på ordförandes begäran enligt utsänd kallelse.  
- Utredning, utökat stöd MSRK § 24/2019 KFNAU 
- Skadeanmälan angående krav från Vattenbubblan § 25/2019 KFNAU 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendelistan kan antas enligt utsänd kallelse och  
finner att så sker. 
________________ 
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§ 29/2019 
 
Revisorerna informerar om sitt uppdrag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Att notera informationen.  

Ärendet 
Revisorerna har att informera om sitt uppdrag hos nämnderna och medverkar 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svar ges. 

Beslutsgång 
 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att notera informationen och 
finner att så sker.   
______________ 
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§ 30/2019                                 

Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Informationen noteras 
 

Dagens sammanträde 

1. Styrgruppen för Kinna C 
Mötet hade ett fokus på idrottshallar. Förvaltningschefen och ordförande  
deltog.  
Gällande hallarna fanns olika förslag.  
A)  200 publikplatser och 2 hallar. 
B)  Förslag A +Caféytan + 300 platser (totalt 500platser), något dyrare än 
förslag A.   
C) Hall enligt Malmömodellen vilket innebär minskat fotavtryck då flera  
våningar bygga på varandra.  
Ligger i ett helt annat kostnadsspann.   
 
Inget beslut fattades utan gavs till styrgruppen i Kinna C som information. 
Nämnden har sedan tidigare förordat alternativ B.  
 
- Fråga från nämnden om golv 
Tjänstemän tittar på inbyggd svikt i golvet, inget stenhårt.  
I alternativ A) är det väldigt slimmat gällande kafé, endast litet pentry.  
Tillgänglighet och mått på hallar är fullgott i samtliga alternativ.  
 
- Fråga från nämnden om kostnad och budget, fast eller rörlig 
Driften ökar årligen med förslaget och nämnden bör kompenseras för detta i 
ram. Driften motsvarar cirka en miljon.  
 
- Fråga från nämnden om skolans behov av hallar 
Den nya lokalförsörjningsplanen kommer att beröra skolans och föreningars 
behov av lokaler.  
 
2. Badutredningen 
Beslut inväntas från KS/KF kring bad. Sedan kan KFF gå ut i upphandling.  
 
- Fråga från nämnd om medborgardialog har förts med invånarna då byalaget 
har yttrat oro kring barnens aktiviteter. 
Medborgardialog har förts i omgångar med invånarna.  
KLK äger processen kring fortsatt dialog med medborgarna och beslut skall 
sedan tas i KS/KF. KFF står till förfogande för framtida informationsmöte.  
 
3 Arbetsmiljöproblem i samband med gängproblematik 
- På bibliotek och vid Öppen Ungs verksamhet på centralen.  
Ungdomsgäng som sysslar med skadegörelse, hot, våld och droger.  
Tätt sammankopplat med behovet av fältningsarbete.  
Frågan lyfts bland annat i styrgrupp för barn och unga.  
Securitas väktare är inkopplade på biblioteken. Förvaltningschefen har fått i 
uppdrag att sammankalla till ett förmöte, inför trygghetsrådet, den 19 mars 
tillsammans med olika aktörer om hur man ser på fältarbete. Ungdomsut-
vecklarna har en liten del av sin tjänst som fältarbetare och där tiden som 
läggs på fältarbete bör utökas.  
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Frågan diskuteras även på styrgruppen för barn och unga.  
Förvaltningen bekostar väktare till en kostnad av 60 tkr i månaden i  
dagsläget.  
 
4 Utvärderingsringens rapport 
En rapport kring föreningsstödet på 7,9 miljoner som ingår i det totala stödet 
är på 17 miljoner inklusive subventioner. Dragning görs i kommande  
KS-presidieberedning.  
 
5 Marbo Basket inbjudan till prisutdelning. 
Marbo Basket vill uppmärksamma nämndens arbete och presidiet önskas  
deltaga söndagen den 10 mars klockan 19:30. 
 
6 Förvaltningschef, Christian Dahl, är på semester 
Niklas Gusténius går in som tjänsteförrättande förvaltningschef under tiden 
han är borta 11-17 mars.  
 
7 Personalförändringar 
Ekonomi- och personaladministratören har fått nytt jobb på TSF.  
Rekrytering inleds. 
 
 
 
 
Frågor ställs och svars ges.  
_______________ 
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§ 31/2019  
 

Ekonomisk månadsrapport, januari 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden noterar informationen.  
 

Dagens sammanträde 

Ekonom Hanna G Svensson föredrar den ekonomiska månadsrapporten för januari 
2019. 

Frågor ställs och svar ges.  

Beslutsgång  

Ordförande frågar om det är nämndens mening att notera informationen och 
finner att så sker.  
_____________ 
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§ 32/2019  
 

Ekonomisk månadsrapport, Februari 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden noterar informationen.  
 

Dagens sammanträde 

Ekonom Hanna G Svensson föredrar den ekonomiska månadsrapporten för februari 
2019. 

Frågor ställs och svar ges.  

Beslutsgång  

Ordförande frågar om det är nämndens mening att notera informationen och 
finner att så sker.  
_____________ 
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§ 33/2019                

Förslag om tidplan och prioriteringar gällande anläggningsutredning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande prioritering och  
leveransdatum gällande anläggningsutredningen: 
 
- Plan och konsekvensbeskrivning gällande konstgräs/hybridgräsplaner  
återredovisas i delårsrapporten i september 2019, tillsammans med plan för  
kommunens utomhusbanor för tennisspel. 
 
- Plan och konsekvensbeskrivning gällande replokaler och Kinna Teater  
återredovisas i nämnden i december 2019 samt i årsrapport 2019. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden startat 
en anläggningsutredning i syfte att kartlägga specifika anläggningar, mötesplatser och 
arenor i Marks kommun riktade mot föreningsliv och allmänhet. Kartläggningen bott-
nar i en fråga från politiken gällande konstgräsplaner och hur kommunen framgent 
ska hantera efterfrågan på nya material som inte är naturgräs. Parallellt med detta 
finns det andra frågeställningar som vävts in i anläggningsutredningen, däribland frå-
gan gällande kommunens ålderstigna utomhusbanor för tennisspel som finns runtom i 
kommun, vidare spontanidrottsplatser, replokalfrågan samt hantering Kinna Teater 
som är i behov av både upprustning.    

Övervägande 

För att förvaltningen ska kunna hantera en så pass bred utredning som anläggningsut-
redningen utgör är förvaltningen i behov av att prioritera vissa områden och succes-
sivt återrapportera det som framkommer i arbetet.  

Förvaltningen befinner sig i inventeringsfasen av arbetet och efter att ha analyserat de 
frågor som föreligger och fört dialog med teknik- och serviceförvaltningen skulle  
kultur- och fritidsförvaltningen förorda en prioritering av konstgräs/hybridgräsplaner 
samt kommunens utomhusbanor för tennisspel med återrapportering i delårsrapporten 
2019. Ärendet om spontanidrottsplats i Hyssna har redan brutits ur anläggningsutred-
ningen och övriga frågor är nära förbundna med uppförandet av ny högstadieskolan i 
Kinna C och den kombinerade teaterscen och aula som planeras i samband med detta. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande prioritering och leveransdatum  
gällande anläggningsutredningen: 
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- Plan och konsekvensbeskrivning gällande konstgräs/hybridgräsplaner  
återredovisas i delårsrapporten i september 2019, tillsammans med plan för  
kommunens utomhusbanor för tennisspel. 

- Plan och konsekvensbeskrivning gällande replokaler och Kinna Teater  
återredovisas i nämnden i december 2019 samt i årsrapport 2019.  

Beslutsgång 
 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att bifalla arbetsutskottets förslag och 
finner att så sker. 

_____________ 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 12(19) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 2019-03-07 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 34/2019  

Nämndplan 2019  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar nämndplan 2019. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har enligt tidigare beslut i nämnden, § 89/2018 
Dnr: 2018 76 800, beslutat att ”Nämndplanen fastställs och kultur- och fri-
tidsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att slutgranska nämndplanen” gäl-
lande 2019 års nämndplan.  

Dagens sammanträde 
Diskussion förs kring presidiets förslag till nämndplanen. 

Frågor ställs och svar ges.     

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta att kultur- och fritidsnämnden 
antar nämndplan 2019 och finner att så sker. 
______________ 
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§ 35/2019                

Bidragsansökan Röda korset - lokalt 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i likhet med  
tidigare år bevilja ett bidrag om 210 000 kr för MSRK:s kolloverksamhet 
2019. 
 

Ärendet 

Markkretsen av Svenska Röda korset (MSRK) ansöker om bidrag för att bed-
riva kolloverksamhet under sommaren 2019. MSRK har tidigare beviljats ett 
större bidrag än vad riktlinjerna medger i syfte att säkerställa organisationens 
verksamhet som ansetts viktig för kommunens invånare, men bidragets stor-
lek om 210 000 kronor har inte uppdaterats de senaste 12 åren och för att 
MSRK ska kunna fortsätta sin verksamhet önskar MSRK att bidraget höjs. 

Beredning 

MSRK insatser för att bedriva kolloverksamhet för barn och unga är viktig och behöver 
värnas, men dessvärre finns inte ekonomiskt utrymme för att utöka bidraget inom be-
fintlig ram under 2019.    

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att i likhet med  
tidigare år bevilja ett bidrag om 210 000 kr för MSRK:s kolloverksamhet 
2019. 

Beslutsgång 
 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att bifalla arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att så sker. 

_____________ 
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§ 36/2019                

Information om chefsrekrytering av 
stab- och utvecklingschef 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen 
 

Dagens sammanträde 

Andreas Lybacken är anställd som ny stab- och utvecklingschef, tidigare utvecklingsle-
dare. Börjar formellt från 1 maj. 

Frågor ställs och svar ges.  

Beslutsgång 
 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att notera informationen och finner att 
så sker. 
_____________ 
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§ 37/2019                

Budgetram och personalförändringar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen 
 

Ärendet 

Nämnden har tidigare år fattat beslut om att Rydals muséum skall återgå till 
2015 års ram. Vid Rydal så har konverteringar skett och nämnden ombad för-
valtningen att återkomma i ärendet. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef, Torbjörn Stockenborn, informerar nämnden om den ekonomiska 
situationen och att det råder arbetsbrist. Förvaltningen kommer nu att gå vi-
dare med åtgärder för att säkerställa att personalkostnaderna är inom ram 
och processa kring övertalighet. 

Frågor ställs och svar ges.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att notera informationen och finner att 
så sker. 

_____________ 
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§ 38/2019                

Ändring av tider kring lättöppet 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen.  
 

Ärendet 

Enhetschef Karin Ryberg Manhem meddelar att på grund av stök, stölder och annan 
skadegörelse tvingas biblioteket stänga under sina lättöppet tider fram till 10:00 på 
morgonen. Biblioteket öppnar som vanligt vid 10:00.  
Ändringen gäller från 1 mars 2019.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svar ges.    
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beslutar att notera informationen och finner 
att så sker. 
_____________ 
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§ 39/2019   

Redovisning av meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden noterar informationen. 
 

 

Meddelanden 
1. Remiss – Samråd för detaljplan Lygnersvider 1:31 

2. Kallelse till bokslutsberedning 

3. Skrivelse kring Minskad finansiering till Ung Företagsamhet Älvsborg från 
Boråsregionen 

4. Konstrunda Ulricehamn 26-28 april 
Inbjudan har skickats via mail.  

5. Inbjudan till Mästare i Mark ceremonin den 2 april 
Skickas denna veckan via brev och via mail i nästa vecka.  

6. Inbjudan till studiebesök till Lassalyckan den 23 april. 
Skickas denna veckan via mail.  

7. Utbildning Padda/IT för KFN Ledamöter och ersättare 
11 april vid 11:00.  

8. Del två gränsdragning politik/förvaltning för KFN Ledamöter och ersättare 
21 mars 08:00-12:00 

9. KFN Politisk budgetberedning inför budget 2020-2023.  
15 april kl. 09-16 med frukost från 08:30.  

________ 
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§ 40/2019                  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen.  
 

 
Delegationsbeslut 
1 Personalärenden, kultur- och fritidsförvaltningen 2019-02-01 

2 Svar på synpunkt samrådshandling Lygnersvider 1.31 - Förvaltningschef 
Christian Dahl 2019.03.07 
 

_______ 
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§ 41/2019  

Redovisning av synpunkter 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Inga synpunkter att redovisa 
 

 

Dagens sammanträde 
Inga synpunkter att redovisa 
 

_______ 
 

 


