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Tid
 

Torsdagen den 13 juni, 2019, klockan 09.15 – 11.40, Paus 10.15-10.35 
  
Plats Örestensrummet, kommunhuset 

 S Birgitta Andersson 
 S  Joanna Etherton, tjänstgör för Andreas Augustsson (S) 
 S Johan Hultén 
 C Frida Arnell 
 C Belinda Sjöberg, tjänstgör för Linda Axelsson (C) 
 L Uno Johansson 
 M Ylva Höglund 
 M Anders Liliestam, tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) 
 KD Martin Andersson 
 SD Mats Nordfält 
 V Karin Jageby 
   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
 S Laila Neck 
 L Anders Almqvist 
 SD Siv Scarborough 
   
   
   
 Tjänstemän 
 Christian Dahl Förvaltningschef § 73-75 
 Andreas Lybacken Enhetschef § 73-79 
 Niklas Gustenius Enhetschef  § 73-79 
 Hanna Grunditz Svensson Ekonom § 73-76 
 Catarina Modin Nämndsekreterare § 73-79 
    
    
   
Utses att justera Ylva Höglund (M) 
  

 
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 19 juni 2019, kl 16.00 

  
Underskrifter Sekreterare  § 73-79 
  Catarina Modin 

 Ordförande  

  Birgitta Andersson (S) 

   

 Justerande  
 Ylva Höglund (M) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-06-13 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-06-20 

Datum för anslags  
nedtagande 2019-07-12 

Förvaringsplats för 
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift  

                           Catarina Modin 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan § 73 
 
Förvaltningschefen informerar  § 74 
 
Budget 2020-2023 § 75 
 
Ekonomisk månadsrapport maj 2019 - information § 76 
 
Avtal om uthyrning av konferensanläggning Rydalsfastigheten § 77 
 
Dataskyddsombud efter 15 juni 2019 § 78 
 
Övrigt  § 79 
 
________ 
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§ 73/2019 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Följande ärenden utgår: 
 
- Redovisning av meddelanden 
- Redovisning av synpunkter 
- Information 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden utgår: 
 
- Redovisning av meddelanden 
- Redovisning av synpunkter 
- Information 

 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 74/2019 

Förvaltningschef informerar 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschefen informerar om att rekrytering av ny förvaltningschef som 
inte kommer att påbörjas förrän efter sommaren. Tillförordnad förvaltnings-
chef skall också utses. Under nuvarande förvaltningschefs semester kommer 
Niklas Gustenius utses till tjänsteförrättande förvaltningschef. 
 
Vidare informerar förvaltningschefen om att den efterfrågade avtalslistan är 
framtagen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 75/2019 Dnr 2019-23 041 

Budget 2020-2023 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Budget 2020-2023 godkänns efter revidering av skötselbidragen enligt dagens 
diskussioner. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att nämnden får kost-
nadstäckning för sina investeringar. 
  
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att dela upp grundupp-
draget Kultur-Fritid till Allmänkultur och Museum samt Fritid och Barn och 
unga och äldre. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
alternativa driftsformer inom nämndens område och återredovisa detta i sam-
band med delårsrapport 2019. 
 
Utomhusisbana likställs med fotbollsplaner avseende skötselbidrag. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden skall i enlighet med Anvisning till budget 2020-
2023, som beslutades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20, in-
komma med förslag till budget för kommande budgetår. Vid sidan av sedvan-
liga beskrivningar av grunduppdrag och omvärldsanalys samt Agenda 2030 
och analys av verksamhetens resultat i förhållande till andra kommuner, utgör 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i december 2018 utgångspunkt för nämn-
dernas budgetarbete. Ramarna för budget 2020 är därmed fastslagna och 
förutsatt att kommunens prognostiserade skatteintäkter för 2020 förblir oför-
ändrade finns inga ytterligare medel att fördela.  
 
Nya satsningar måste finansieras genom effektiviseringar och omprioritering-
ar. Fokus på nämndernas ekonomiska arbete ska i budgetprocessen ligga på 
att planera verksamheten inom ram och budgetunderlaget skall beskriva vilka 
förändringar/satsningar nämnden vidtagit – och hur dessa bidrar till nyttan för 
individ och samhälle.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad 16 maj 2019 samt framta-
get förslag till budget 2020-2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att god-
känna budget 2020-2023 i sin helhet i enlighet med förslaget.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därutöver kultur- och fritidsnämnden 
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för alternativa driftsformer inom nämndens område och återredovisa detta i 
samband med delårsrapport 2019, samt att föreslå kommunstyrelsen att dela 
upp grunduppdraget Kultur-Fritid till Allmänkultur och Museum samt Fritid och 
Barn och unga. 
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Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. Resultatrapporter, redakt-
ionell revidering av skötselbidragen diskuteras samt alternativa driftsformer 
diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Johan Hulthén (S) med instämmande av Martin Andersson (KD) föreslår som 
tillägg att utomhusisbana likställs med fotbollsplaner avseende skötselbidrag. 
 
Birgitta Andersson (S) föreslår att grunduppdraget Kultur- Fritid delas upp på 
Allmänkultur och Museum samt Fritid och Barn, unga och äldre. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om Budget 2020-2023 kan godkännas efter revide-
ring av skötselbidragen enligt dagens diskussioner och finner att så sker. 
  
Därefter ställer ordföranden frågan om kultur- och fritidsnämnden kan föreslå 
kommunstyrelsen att nämnden får kostnadstäckning för sina investeringar 
och finner att så sker. 
 
Vidare ställer ordföranden frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta An-
derssons (S) förslag om att föreslå kommunstyrelsen att grunduppdraget Kul-
tur-Fritid delas upp till Allmänkultur och Museum samt Fritid och Barn, unga 
och äldre och finner att så sker. 
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kultur- och fritidsnämnden kan ge kul-
tur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för alterna-
tiva driftsformer inom nämndens område och återredovisa detta i samband 
med delårsrapport 2019 och finner att så sker. 
 
Slutligen ställer ordföranden frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta 
Hulténs (S) och Anderssons (KD) tilläggsförslag om att utomhusisbana lik-
ställs med fotbollsplaner avseende skötselbidrag och finner att så sker. 
 
________ 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(11) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2019-06-13 

 
 

 
§ 76/2019  

Ekonomisk månadsrapport maj 2019 - information 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram en ekonomisk rapport efter varje må-
nad. 

Dagens sammanträde 
Ekonomen redogör för ärendet. 
 
När 42 % av året har gått har kultur- och fritidsnämnden ett nettoutfall på 40 
% av budgetramen. Främsta anledningen är det låga utfallet inom övrig Kul-
tur och fritid, men även lägre personalkostnader inom Bibliotek och Kultursko-
lan med anledning av vakanser och sjukskrivningar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 77/2019 Dnr 2019-24 402 

Avtal om uthyrning konferensanläggning Rydal 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tecknar avtalet med Marks Fastighets AB under 
förutsättning att avtalet ändras i enlighet med tjänsteskrivelsen, daterad 23 
maj 2019, där full kostnadstäckning och utökade stödfunktioner ingår. 
 

Ärendet 
Marks Fastighets AB har tagit fram ett avtalsförslag där kultur- och fritids-
nämnden föreslås ansvara för skötsel av konferensanläggningen i Rydal och 
även för extern uthyrning av konferenslokalerna på affärsmässig grund. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad 23 maj 2019 samt framta-
get avtalsförslag. 
 
Med extern uthyrning avses uthyrning som inte sker inom Marks kommun el-
ler dess bolag. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget 
med följande reservationer: 
 
- Full kostnadstäckning för objektet måste ingå, då tillkommande driftkost-

nader (städ, lokalförsörjningsbehov, förbrukningsmaterial samt utökade 
personalresurser) kan uppstå. 

- Taxor och avgifter måste definieras eftersom den externa uthyrningsmo-
dellen bygger på marknadsmässiga grunder. 

- Stödfunktioner som fastighetsskötsel och konferensvärdskap bör tillgäng-
liggöras vid behov även kvällar och helger. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur -och fritidsnämnden tecknar avtalet med Marks Fastighets AB under 
förutsättning att avtalet ändras i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag där 
full kostnadstäckning och utökade stödfunktioner ingår. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tecknar avtalet med 
Marks Fastighets AB under förutsättning att avtalet ändras i enlighet med 
tjänsteskrivelsen, daterad 23 maj 2019, där full kostnadstäckning och utö-
kade stödfunktioner ingår. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 78/2019 Dnr 2018-51 003 

Dataskyddsombud efter 15 juni 2019 

 
Kultur -och fritidsnämndens beslut 
 
Matilda Johansson utnämns till Dataskyddsombud under perioden den 15 juni 
– 31 augusti 2019 och ersätter Marielle Neander. 
 
Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till Dataskyddsombud från och med den 1 sep-
tember 2019. 
 

Ärendet 
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig 
inom kommunen ha ett Dataskyddsombud. Kultur- och fritidsnämnden har ut-
sett ett tillfälligt Dataskyddsombud fram till Dataskyddsombudet som rekryte-
ras påbörjar sin tjänst. Rekryteringen är nu klar och nytt beslut om Data-
skyddsombud behöver därför fattas. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad 28 maj 2019. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har med beslut den 14 maj 2019, § 44, utnämnt 
Marielle Neander till tillfälligt Dataskyddsombud sedan GDPR trädde ikraft den 
25 maj 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Matilda Johansson utnämns till Dataskyddsombud under perioden den 15 juni 
– 31 augusti 2019 och ersätter Marielle Neander. 
 
Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till Dataskyddsombud från och med den 1 sep-
tember 2019. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Matilda Johansson utnämns till Dataskyddsombud 
under perioden den 15 juni – 31 augusti 2019 och ersätter Marielle Neander. 
 
Vidare föreslår ordföranden att Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till Data-
skyddsombud från och med den 1 september 2019. 
 
Förslagen antas. 
 
________ 
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§ 79/2019  

Övrigt 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Arvode och övriga ersättningar utgår för deltagande i KEX-konferens 2019 i 
Göteborg. Återrapportering från konferensen tas upp på efterföljande nämnd-
sammanträde. 
 

Dagens sammanträde 
- Frida Arnell (C) framför att nämnden önskar återkoppling på de medbor-

garförslag som kommunfullmäktige tilldelat kultur- och fritidsnämnden för 
handläggning och beslut.  

 
- Birgitta Andersson (S) framför att två ledamöter eller ersättare bör delta 

på KEX-konferens 2019 och därefter återrapportera till kultur- och fritids-
nämnden. 
 

- Ylva Höglund (M) framför att Älekulla bygdegårdsförening har hört av sig 
med anledning av inskickad ansökan om driftbidrag.  

 
- Karin Jageby (V) framför att en förening i kommunen hört av sig då man 

lämnat önskemål om att få hyra lokal i Ännagården, men fått avslag. 
 

- Frida Arnell (C) framför att dataskyddsombudet bör bjudas in till kultur- 
och fritidsnämnden för att informera om GDPR. 
 

- Birgitta Andersson (S) framför att säkerhetssamordnaren borde bjudas in 
till kultur och fritidsnämnden efter sommaren. 

 
- Johan Hultén (S) framför att kultur- och fritidsnämnden på sitt första 

nämndsammanträde efter sommaren önskar en återrapportering om vad 
som hänt på ungdomsfronten under sommaren. 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar på del av frågorna och tar med sig öv-
riga. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår att arvode och övriga ersättningar utgår för 
deltagande i KEX-konferens 2019 i Göteborg och att återrapportering från 
konferensen tas upp på efterföljande nämndsammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur och fritidsnämnden kan anta Anderssons 
(S) förslag om att arvode och övriga ersättningar utgår för deltagande i KEX-
konferens 2019 i Göteborg och att återrapportering från konferensen tas upp 
på efterföljande nämndsammanträde och finner att så sker. 
 
________ 


