
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(18) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 2019-04-11 

  

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 

  
Plats och tid

 
Öresten, kommunhuset i Kinna, klockan 13.15-17.02 

  
Beslutande S 

S 

S 

C 

C 

L 

M 

Birgitta Andersson 

Andreas Augustsson 

Johan Hultén 

Frida Arnell 

Belinda Sjöberg,  tjänstgör för  Linda Axelsson (C) 

Uno Johansson 

Ylva Höglund (M) 

 M 

KD 

SD 

V 

Tommy Blomster, tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) 

Martin Andersson 

Mats Nordfält 

Karin Jageby 

   

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande   

 S 

L 

M 

SD 

SD 

Joanna Etherton 

Anders Almqvist 

Anders Lilliestam 

Siv Scarborough 

Sara Lindwall 

 

  Närvarande tjänstemän 

  Eric Stark, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

Torbjörn Stockenborn, enhetschef 

  

Utses att justera Ylva Höglund (M) §§ 42-56 

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna den 16  

april klockan 09:00.  

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 42-56  

  Eric Stark   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   

 

 

 

 

 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 
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                                            Eric Stark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kultur- och fritidsförvaltningen §§ 42-56 
 

Sammanträdesdatum 2019-04-11 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-04-18 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-05-10 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 42 

  

Förvaltningschefen informerar § 43 

  

Ekonomisk månadsrapport, mars 2019 § 44 

  

Vattenbubblan AB - ersättningskrav riktat till Marks kommun § 45 

  

Utredning ny ishall i kommunen § 46 

  

Granskningsutställning av detaljplan för Sätila 3:32 i Marks  

kommun 

§ 47 

  

Sammanträdesplan 2019, justering § 48 

  

Föreningen Internationellt Vävcenter Sjuhärad (Rydal) § 49 

  

Information kring tillfälligt ändrade öppettider på Kaskad § 50 

  

Carola Melo Kultursamarbete med BUF § 51 

  

Prioriteringar utefter beslutad nämndplan § 52 

  

Org förändring / Översyn Kommunikation § 53 

  

Redovisning av meddelanden § 54 

  

Redovisning av delegationsbeslut § 55 

  

Redovisning av synpunkter 

 

§ 56 
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            § 42/2019   

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

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendelistan kan antas enligt utsänd kallelse och  
finner att så sker. 
________________ 
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§ 43/2019                                 

Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Informationen noteras 
 

Dagens sammanträde 

1. Förvaltningschefen är sjukskriven 
Christian Dahl, förvaltningschef, är sjukskriven och kommer vara det ett tag. 
Därför kan han ej medverka på nämndens sammanträde idag den 11 april. 
Niklas Gusténius är föredragande i hans ställe. 
 
Frågor ställs och svars ges.  

Beslutsgång  

Ordförande frågar om det är nämndens mening att notera informationen och 
finner att så sker.  
_______________ 
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§ 44/2019  
 

Ekonomisk månadsrapport, mars 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden noterar informationen.  
 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius föredrar den ekonomiska månadsrapporten för mars 
2019. 

Nämnden diskuterar särskilt kring den stökiga situationen som uppkommit vid  
biblioteket och de stora väktarkostnaderna som det medför.  
Som en del av svaret på problematiken skulle civilsamhället kunna engageras mer och 
där nattvandring kan vara en av flera vägar att gå.  

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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§ 45/2019                

Vattenbubblan AB - ersättningskrav riktat till Marks kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
kultur- och fritidsnämnden avslår ersättningsanspråket från 
Vattenbubblan AB 
 

Ärendet 

Vattenbubblan AB har inkommit med ett ersättningskrav gällande utebliven verksam-
het och inkomstbortfall för höstterminen 2016 – i samband med den förlängda stäng-
ningen av rehabbassängen.  

Övervägande 

Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att följande villkor gäller 

för alla som hyr lokaler av kultur- och fritidsförvaltningen: 

” Kommunen reserverar sig för att lokaler kan stängas på grund av 

reparation och underhåll. Ersättningslokaler erbjuds i mån 

av tillgång.” 

Här vill även förvaltningen väga in likabehandlingsprincipen. Det är 

oerhört viktigt att det regelverk som återfinns ovan följs av både 

förvaltning och nämnd när frågeställningar likt den från Vattenbubblan 

AB inkommer. 

Alternativen att bygga en ny terapibassäng eller att hitta motsvarande 

tider i andra badhus, för all verksamhet i terapibassängen, 

var orealistiska. 

Det avtal som var upprättat mellan Vattenbubblan AB och kultur- och 

fritidsförvaltningen innehåller inget stöd för de krav som ställs av 

Vattenbubblan AB.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Att föreslå att kultur- och fritidsnämnden avslår ersättningsanspråket från 
Vattenbubblan AB.  

Beslutsgång 
 

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

_____________ 
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§ 46/2019  

Utredning ny ishall i kommunen  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt Kultur- och  
fritidsförvaltningen att påbörja utredning av ny ishall i kommunen i enlighet 
med fullmäktiges beslut. 
 

Ärendet 
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget för 2019-2022 (Dnr 2017 
480-042 §212/2018) antogs föreslagen budgetplan. I beslutsunderlaget fram-
går under rubriken; Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder (sid 8) att: 
”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att starta en utredning för att på 
sikt ersätta ishallen i Fotskäl med en ny ishall i kommunen”  

Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen delar uppfattningen om att en ny ishall behö-
ver utredas utifrån perspektivet att en kommunal ishall ska etableras. I dags-
läget finns ingen ishall i kommunal ägo, ej heller i kommunal drift. Den befint-
liga privata ishallen ute i Fotskäl har visat sig vara i behov av omfattande re-
parationer och insatser och föreningen, Fotskäls HC, som äger och driver 
ishallen har visat sig inte vara kapabel att drifta anläggningen utan omfat-
tande ekonomiskt stöd från Marks kommun. Utöver icke hanterbara drifts-
kostnader tillkommer behov av renoveringsinsatser och andra kostsamma åt-
gärder vilka ägaren av anläggningen inte har ekonomiska resurser till. Kultur- 
och fritidsförvaltningen ser därför i likhet med kommunfullmäktige att en ny 
ishall i kommunen behöver utredas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt Kultur- och  
fritidsförvaltningen att påbörja utredning av ny ishall i kommunen i enlighet 
med fullmäktiges beslut. 

Dagens sammanträde 

Frågor ställs och svar ges.     

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om det är nämndens mening att bifalla arbetsutskottets förslag och 
finner att så sker. 
______________ 
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§ 47/2019                

Granskningsutställning av detaljplan för Sätila 3:32 i Marks kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inkomma med synpunkt 
om att beakta behov av grönytor, rekreationsområden 
samt motions- och lekområden. 
 

Ärendet 

Förslag till detaljplan för Sätila 3:32 (Etapp 2 av detaljplan för Sätila 3:3, 
Sätila-Hede 6:2 och 6:5 samt del av Sätila 4:3 och 5:15), Sätila, Marks kom-
mun, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. 
Plan- och byggnadsnämnden har, 2019-03-06, beslutat genomföra gransk-
ning.  
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om yttrande.  

 

Övervägande  

Kultur- och fritidsförvaltningen ståndpunkt är att det är nödvändigt att beakta 
behov av tillgång till grönytor, rekreationsområden, motions och lekområden 
samt möjligheten till angörande av eventuella fritidsanläggningar kring bebyg-
gelse som handlar om bostäder.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att inkomma med synpunkt,  
genom Kultur- och fritidsnämnden, om att beakta behov av grönytor, rekreat-
ionsområden samt motions- och lekområden.  

Beslutsgång 
 

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

_____________ 
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§ 48/2019                

Sammanträdesplan 2019, justering 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att arbetsutskottets sammanträde den 24 
april förläggs till förmiddagen 09:15 samma datum samt att sammanträdet 
för nämnden den 12 september flyttas till den 19 september 13:15. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om justering i sammanträdesplan 
2019 för nämndens räkning. 
Arbetsutskottet i april samt nämnden i september krockar med andra ar-
rangemang och behöver därför flyttas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att arbetsutskottets samman-
träde den 24 april förläggs till förmiddagen 09:15 samma datum samt att 
sammanträdet för nämnden den 12 september flyttas till den 19 september 
13:15. 

Beslutsgång 
 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att bifalla arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att så sker. 
_____________ 
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§ 49/2019                

Föreningen Internationellt Vävcenter 
Sjuhärad (Rydal) 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen 
 

Ärendet 

Föreningen Internationellt Vävcenter Sjuhärad informerar om sin verksamhet 
och om sin vision för ett internationellt vävcenter. 
www.weavingcenter.se 

Nämnden bjuds in till Dräll på rydal, 10-11 maj. 
 

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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§ 50/2019                

Information kring tillfälligt ändrade öppettider på Kaskad 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen.  
 

Ärendet 

Enhetschef Niklas Gusténius meddelar att de delvis begränsade öppettiderna på  
Kaskad nu återgår till de normala en vecka före utsatt tid.  
 

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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§ 51/2019                

Carola Melo Kultursamarbete med BUF 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen.  
 

Ärendet 

Utvecklingsledare Carola Melo informerar nämnden om kulturarbetet som bedrivs i 
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.  

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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§ 52/2019                

Prioriteringar utefter beslutad nämndplan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen.  
 

Ärendet 

Förvaltningen föredrar prioriteringar i verksamhetsplanerna utefter beslutad  
nämndplan.  

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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§ 53/2019                

Org förändring / Översyn Kommunikation 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen.  
 

Ärendet 

Ett arbete äger genomförs just nu på kommunledningskontoret kring en möj-
lig flytt av kommunikatörerna från respektive förvaltning till kommunlednings-
kontoret. Detta kommer att innebära eventuella budgetjusteringar och för-
flyttningar av personal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och kommunled-
ningskontoret.  

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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§ 54/2019   

Redovisning av meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden noterar informationen. 
 

 

Meddelanden 
1. Ändrad budgetdag för kultur- och fritidsnämnden från den 15 april till den 
25 april. Särskild kallelse utgår.  

________ 
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§ 55/2019                  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen.  
 

 
Delegationsbeslut 
Inga delegationsbeslut att redovisa 
 

_______ 
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§ 56/2019  

Redovisning av synpunkter 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Inga synpunkter att redovisa 
 

 

Dagens sammanträde 
Inga synpunkter att redovisa 
 

_______ 
 

 


