
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(16)
 Kultur- och fritidsnämnden 
 2019-09-19 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan  

13.20-16.50 Ajournerat klockan 14.40-15.10  

  
Beslutande S Birgitta Andersson 

 S Andreas Augustsson 

 S Johan Hultén 

 C Frida Arnell 

 C Belinda Sjöberg tjänstgör för Linda Axelsson (C) 

 L Uno Johansson 

 M Tommy Blomster tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

 M Anders Lilliestam tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) 

 L  Anders Almqvist tjänstgör för Martin Andersson (KD) 

 SD Sara Lindwall tjänstgör för Mats Nordfält 

 V  Karin Jageby 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Peter Hellberg 

 S Joanna Etherton 

 S Laila Neck 

   

  Tjänstemän 

  Maria Larsdotter-Spertina, tf. förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  Andreas Lybacken, enhetschef  

  Eva Ryberg, revisor §§ 83 

  Magnus Redig, ungdomsutvecklare §§ 84 

  Tommy Söderhagen, ungdomshandledare §§ 84 

   

Utses att justera Anders Lilliestam  

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Kinna  

den 24 september klockan 15:00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 81–91 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Anders Lilliestam   
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämnden §§ 81–91 
 
Sammanträdesdatum 2019-09-19 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-09-24 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-10-16 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 Tjänstgörande § 87 beslutsgång   
Avstår Ja Nej 

1 S Birgitta Andersson X   

     

2 S Andreas Augustsson X   

          

3 S Johan Hultén           X  

     

4 C    Frida Arnell            X  

     

5 C Belinda Sjöberg        X  

     

6 L Uno Johansson        X  

     

7 M Tommy Blomster        X  

     

8 M Anders Lilliestam        X  

     

9 L Anders Almqvist  X  

     

10 SD Sara Lindwall  X  

     

11 V Karin Jageby X   

     

 Resultat 3 8  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 81 

  

Förvaltningschefen informerar § 82 

  

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Kultur- och fritids- § 83 

nämnden 2018  

  

Presentation av sommarens aktiviteter  § 84 

  

Information om budgetberedningen 2020 § 85 

  

Information om utredningen kring ishall § 86 

  

Bidrag till KF-länken 2019 § 87 

  

Meddelanden  § 88 

  

Anmälan av delegationsbeslut § 89 

  

Synpunkter § 90 

  

Övriga frågor § 91 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 81/2019                  

 Förändring av ärendelistan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Övrig fråga om verksamhetsbesök 
 

Dagens sammanträde 

         Belinda Sjöberg (C) anmäler en övrig fråga om verksamhetsbesök. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden lägga till den övriga frågan. 

finner att så sker. 

 

____________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 82/2019                 Dnr  

 Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Tillförordnade förvaltningschef Maria Larsdotter-Spertina presenterar sig själva för  

 kultur- och fritidsnämnden. Hon har tidigare arbetat i Kungsbacka kommun inom  

 kultur- och fritidsområdet och har en kandidatexamen i historia och dramaturgi. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

 

 ____________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 83/2019                 Dnr 2019–33 007 

 Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Kultur- och  
 fritidsnämnden 2018 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en åtgärds-
plan med anledning av revisionsrapporten. 
 

 Ärendet 

 På uppdrag av Marks kommuns valda revisorer har revisionsbolaget PwC granskat  

 kultur- och fritidsnämndens verksamhet under år 2018. I rapporten presenteras de      

 iakttagelser som gjorts i samband med granskningen och rekommendationer på  

 förbättringar som nämnden kan vidta. Exempelvis rekommenderas kultur- och  

 fritidsnämnden att tydliggöra hur samtliga mål och uppdrag i nämndplanen ska följas   

 upp. 

             Dagens sammanträde 

           Revisor Eva Ryberg redogör för revisionsrapporten. 

 

           Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar rapporten. 

 Ledamöternas förslag till beslut 

 Karin Jageby (V) yrkar att kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta    

 fram en åtgärdsplan med anledning av revisionsrapporten. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar om enligt Karin Jagebys (V)   

 yrkande och finner att så sker. 

 Beslutet expedieras till 
 Kommunstyrelsen         

 Valda revisorer 

 ____________ 
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§ 84/2019                 Dnr  

 Presentation av sommarens aktiviteter 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Magnus Redig, ungdomsutvecklare, och Tommy Söderhagen, ungdomshandledare,  

 har bjudits in till kultur- och fritidsnämndens sammanträde för att informera om  

 situationen för ungdomar i Mark sommaren 2019. 

 

 Under sommaren har Öppen Ung genomfört Sommarpeppen som är ett samlingsnamn   

 för olika aktiviteter som genomförts för ungdomar exempelvis kanotpaddling och resor   

 till Liseberg och Skara sommarland. Totalt har aktiviteterna haft cirka 1200 besökare. 

 Kommunen har även haft 30 stycken feriearbetande ungdomar.  

 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet ställa frågor.  

 Beslutsgång 

 Ordföranden tackar för informationen. Ordföranden frågar om informationen kan  

 noteras och finner att så sker. 

 

 ____________ 
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 § 85/2019                 Dnr 2019–23 041 

 Information om budgetberedning 2020 

Kultur- och fritidsnämnden beslut 
Informationen noteras. 
 

 Ärendet   

 Budgetberedningen har inlett sitt arbete inför att kommunfullmäktige ska anta en ny   

 budget för Marks kommun i slutet av år 2019. 

 Ärendets behandling 

 På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden den 29 augusti § 58  
 informerades om ärendet. För kultur- och fritidsnämndens del är det osäkerhet om   
 nämnden kommer kunna få full täckning för sina kostnader i nästa årsbudget. Med  
 anledning av detta läget bör förvaltning undersöka alternativ för att hitta möjliga  
 besparingar.  

          Dagens sammanträde 

 Enhetscheferna Niklas Gusténius och Andreas Lybacken informerar om ärendet. 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar frågan.  

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.          

 _____________ 
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 § 86/2019                 Dnr 2019–12 821 

 Information om utredning kring ishall   

Kultur-och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Ärendet 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 april 2019 § 46 att uppdra åt kultur- och  

 fritidsidsförvaltningen att påbörja en utredning av ny ishall i kommunen i enlighet med   

 fullmäktiges beslut och kommunfullmäktiges beslut var följande ”Kultur- och fritids  

 nämnden ges i uppdrag att starta en utredning för att på sikt ersätta ishallen i Fotskäl  

 med en ny ishall i kommunen.”       

 Ärendets behandling 

 På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 29 augusti § 59  

 informerades om ärendet.   

           Dagens sammanträde 

 Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet 

 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om information kan noteras och finner att så sker. 

           

 _____________ 
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 § 87/2019                 Dnr 2018–33 048 

 Bidrag till KF-länken 2019 

Kultur-och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att KF-länken beviljas medel för  
innevarande år men avvaktar med att teckna ett långsiktigt avtal med före-
ningen till dess att nämnden hunnit hantera de åtgärder som föreslås i revis-
ionsrapporten från PwC. 
 
Ambitionen är att ha samma förhållningssätt för Röda korset och Kvinnojou-
ren. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseenden reservat sig mot beslutet. Se Beslutsgång 
 

Ärendet 

Kamratföreningen Länken i Mark har ansökt om verksamhetsbidrag. Föreningen anser 

att de inte erhållit något drift- eller verksamhetsbidrag för 2018 och 2019 och ansöker 

därmed för båda åren. 

 

Ansökan avser verksamhetsbidrag om totalt 90 000 kr - 45 000 kr för respektive år.  

Den verksamhet som KF Länken bedriver anses som viktig för före detta missbrukare i 

Marks kommun och kommunen står för lokalkostnad (hyra och el för lokal på på Textil-

gatan i Skene) utöver detta betalar kommunen ett årligt verksamhetsbidrag om 30 000 

kr. 
 

I enlighet med kommunens regler kan inte kommunen stå för hyreskontraktet och Kul-

tur- och fritidsförvaltningen kommer inte längre att betala hyran utan framledes är upp 

till föreningen att själva hantera denna. I syfte att ge KF Länken stabilitet i sin verk-

samhet föreslår kultur- och fritidsförvaltningen istället att ett 5-årigt avtal upprättas 

som ger föreningen ett årligt bidrag om totalt 85 000 kr. Summan 85 000 kr motsvarar 

de sammantagna tidigare bidragssummorna för verksamhet, årshyra + elkostnaden för 

lokalen på Textilgatan i Skene.  

 

Utbetalning sker årligen enligt ovan i enlighet med nuvarande rutin dvs att utbetalning 

sker retroaktivt först efter årlig verksamhetsredovisning. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 22 augusti  
2019. 

 
          Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29  
          augusti § 62 och föreslår följande: 
  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta om att ett      
5-årigt avtal upprättas om totalt 85 tkr/år i syfte att ge KF Länken möjlighet att lång-
siktigt bedriva sin verksamhet. 

         Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Frida Arnell (C) lämnar följande yrkande: 

- Kultur- och fritidsnämndens beslutar att KF-länken beviljas medel för  

innevarande år men avvaktar med att teckna ett långsiktigt avtal med föreningen 

till dess att nämnden hunnit hantera de åtgärder som föreslås i revisionsrapporten 

från PwC. 

Ambitionen är att ha samma förhållningssätt för Röda korset och Kvinnojouren. 

Tommy Blomster (M) och Anders Almqvist (L) yrkar bifall till Frida Arnells (C) yrkande. 

Karin Jageby (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Frida Arnells (C) yr-

kande eller arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar 

enligt Frida Arnells (C). 

 

Votering begärs  

 

Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-Röst för att bifalla arbetsutskottets förslag 

Nej-Röst för att bifalla Frida Arnells yrkande 

 

Med 8 nej-röster och 3 ja-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden be-

slutar enligt Frida Arnells yrkande. 

Reservation 

Birgitta Andersson (S), Andreas Augustsson (S) och Karin Jageby (V) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.  

Beslutet expedieras till 
KF-Länken       

          _____________ 
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§ 88/2019                  

 Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

  

A) KSAU § 189/2019 - Remiss gällande utformningen av det kommunala  

ungdomsrådet 

 
B) KSAU § 190/2019 – Anvisningar till nämndplan 2020–2021 

 
C) KF § 30/2019 – Ändring av reglementen angående ansvar för bl.a. tillgänglighets- 

och folkhälsofrågor   

         Beslutsgång 

Ordföranden frågar om meddelandena kan noteras och finner att så sker. 

 

_______________ 
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 § 89/2019                  

 Anmälan av delegationsbeslut 

 Följande delegationsbeslut anmäls: 

           a) Dnr 2018–33 048 

 

 Delegationsbeslut- Beviljande av stöd till KF-länken 2019 

 

 b)                                            Dnr 2019–10 002 

  

 Beslut om tjänsteförrättande chef (tjf) 

  

 c)                                            Dnr 2019–10 002 

 

 Delegationsbeslut- personalärenden 2018-11-30 

 

 d)                                            Dnr 2019-10-002 

 

 Delegationsbeslut- personalärenden 2019-05-16 

  

 e)                                             Dnr 2018–29 805 

 

 Delegationsbeslut- Kostnadsfria lån av Kinnaborgssalen  

 

 f)                                              Dnr 2019–89 002 

 

 Delegationsbeslut- Frångå gällande taxor och avgifter 

  

 _______________ 
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 § 90/2019                 Dnr 2019–27 809 

 Synpunkter  

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

 Ärendet 

 Följande synpunkter redovisas: 

 

a) Slöjdklubb 

 

b) Hundparkering 

 
c) Öppettider på Badhus 

 
d) Stick- och virklördag på Rydals museum 

 
e) Besök på Badhus 

 
f) Jordkällare på Varbergsvägen 

 
g) Simbanor på Badhus 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om redovisningen kan läggas till handlingarna och finner att så   

 sker. 

 
           _____________ 
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 § 91/2019                  

 Övriga frågor 

- Belinda Sjöberg (C) frågar om det finns några planer på att kultur- och fritids-

nämnden ska besöka olika verksamheter i kommunen? 

 

Ordföranden svarar att förvaltningen planerar in verksamhetsbesök i samband 

med kommande nämndssammanträden. 

 
           _____________ 

 

 


