
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(20)
 Kultur- och fritidsnämnden 
 2019-10-10 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Marks Golfklubb, Kinna klockan 13.15-15.30  

Ajournerat klockan 13.55-14.05, 14.30-14.35  

  
Beslutande S Birgitta Andersson 

 S Joanna Etherton tjänstgör för Andreas Augustsson (S) 

 S Johan Hultén 

 C Belinda Sjöberg tjänstgör för Frida Arnell (C) 

 C Linda Axelsson  

 L Uno Johansson 

 M Tommy Blomster tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

 M Magnus Lilliecrona  

 KD Martin Andersson 

 SD Mats Nordfält 

 V  Karin Jageby 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Laila Neck 

 L Anders Almqvist 

 M Anders Lilliestam 

 SD Sara Lindwall 

   

  Tjänstemän 

  Maria Larsdotter-Spertina, tf. förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  Andreas Lybacken, enhetschef  

  Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 92–96 

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom §§ 95 

  Claes Forsberg, ordförande Marks Golfklubb §§ 93 

  Johan Kumlin, klubbchef Marks Golfklubb §§ 93 

   

Utses att justera Tommy Blomster 

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Kinna  

den 17 oktober klockan 15:00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 92–105 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Tommy Blomster   
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämnden §§ 92–105 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-10 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-10-18 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-11-11 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 92 

  

Presentation av Marks Golfklubb § 93 

  

Förvaltningschefen informerar § 94 

  

Ekonomisk månadsuppföljning § 95 

  

Remiss- Utformning av kommunala ungdomsrådet § 96 

  

Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en fotbollsplan vid  § 97 

Vallås  

  

Medborgarförslag om att anlägga ett utegym i centrala Hyssna § 98 

  

Medborgarförslag om att det byggs en fullstor konstgräsplan  § 99 

(11-manna) i Kinna  

  

Fråga till miljönämnden kring konstgräs § 100 

  

Fyllnadsval av ny ledamot för kultur- och fritidsnämndens § 101 

arbetsutskott  

  

Meddelanden  § 102 

  

Anmälan av delegationsbeslut § 103 

  

Synpunkter § 104 

  

Övriga frågor § 105 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 92/2019                  

 Förändring av ärendelistan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Övrig fråga om ishallsutredning 
- Övrig fråga om internhyresavtal 
- Övrig fråga om utredningar 
 

 

Dagens sammanträde 

    -   Anders Almqvist (L) anmäler en övrig fråga om ishallsutredning. 

    -   Magnus Lilliecrona (M) anmäler en övrig fråga om internhyresavtal. 

    -   Belinda Sjöberg (C) anmäler en övrig fråga om utredningar. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan lägga till de övriga frågorna och 

finner att så sker. 

 

____________ 
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 § 93/2019                 Dnr  

 Presentation av Marks Golfklubb 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Claes Forsberg, ordförande för Marks Golfklubb, och Johan Kumlin, klubbchef,  

 presenterar Marks Golfklubbs verksamhet för kultur- och fritidsnämnden. 

 

 Klubben bildades år 1962 och år 1986/1987 förvärvades nuvarande klubbhus. Klubben   

 har tre stycken banor och totalt utgör det en yta på ca 60–65 hektar. Medlemsantalet  

 uppgår till 1250 medlemmar och mycket ideellt arbete bidrar till att sköta om banor  

 med mera. Föreningens vision är att vara ett självklart val för en meningsfull fritid. 

 

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

 Beslutsgång 

 Ordföranden tackar om nämndens vägnar för information.  

 

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

 

 ____________ 
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 § 94/2019                 Dnr  

 Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Tillförordnad förvaltningschef Maria Larsdotter-Spertina informerar om aktuella  

 händelser som rör kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. 

   

 Vad gäller de aktuella händelserna nämns att det nyligen har varit skadegörelse på  

 biblioteket och skolan i Sätila. På grund av skadegörelsen har biblioteket fått hålla   

 stängt under några dagar.  

 Beslutsgång 

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

 

 ____________ 
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 § 95/2019                 Dnr 2019–35 042 

 Ekonomisk månadsuppföljning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Ärendet  

 Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en rapport över den ekonomisk   

 utvecklingen till och med september 2019. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett  

 utfall på 57,3 miljoner kronor vilket motsvarar 78% av nämndens budgetram.  

 Utfallet ligger något över riktvärdet för perioden som anger att 75% av budgetram ska   

 vara förbrukad.  

 

Prognosen för helåret är att kultur- och fritidsnämnden kommer redovisa ett underskott 

på cirka 300 000 kronor. Underskottet kan till stor del härröras till extra lokalkostnader 

för byggnation av nytt ridhus. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Hanna Grunditz redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 

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

________________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 96/2019                 Dnr 2019–68 003 

 Remiss-  Utformning av kommunala ungdomsrådet 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till  
   kommunstyrelsen som svar på remiss. 
 
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ”Ungdomsrådet ska genom sin  
    sammansättning sträva efter att ha representation i olika åldrar, kön,  
    skolor, bostadsorter och bakgrund”  
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseende reservat sig mot beslutet. Se beslutsgång 

 Ärendet 

 Det har inkommit en remiss från kommunledningskontoret som tagit fram ett förslag   

 till reglemente för att inrätta ett ungdomsråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 beslutade 21 augusti 2019 att remittera förslag till reglemente till samtliga nämnder  

 och bolag i kommunen. 

 

 Sammanfattningsvis ses idén med ungdomsråd positivt. Prioriterat är att ett tvärsnitt 

 av samhället återspeglas i ungdomsrådsgruppens sammansättning samt att frågor som  

 kommer från ungdomarna och lyfts som viktiga för dem kommer fram. Valet av frågor  

 är beroende av vilka ungdomar rådet består av.  

 

 Kultur- och fritidsförvaltningen ser gärna att man vid formerandet och under hela  

 processen med att skapa ett ungdomsråd involverar relevanta anställda i kommunen   

 som har en nära kontakt med ungdomarna själva, såsom ungdomsutvecklare,  

 ungdomshandledare inom öppen ung, lärare på kulturskolan och självklart pedagoger  

 inom skolväsendet. Biblioteket, med skolbibliotekarier, kan vara en bra kanal in till  

 olika grupper. 

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 19 september 2019. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 september  

 2019 § 71 och föreslår följande:    

- Kultur- och fritidsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som   

svar på remiss. 

          Dagens sammanträde 

 Enhetschef Torbjörn Stockenborn redogör för ärendet 

 

 Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet.  

          Ledamöternas förslag till beslut 

 Karin Jageby (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag till beslut. 

 

 Belinda Sjöberg (C) med instämmande från Magnus Lilliecrona (M) yrkar att kultur- och   

 fritidsnämnden i sitt remissvar ska föreslå att ”Ungdomsrådet ska genom sin  

 sammansättning sträva efter att ha representation i olika åldrar, kön, skolor,  

 bostadsorter och bakgrund”  
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Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets för-

slag och finner att så sker. 

 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Belinda Sjöbergs (C) 

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

enligt Belinda Sjöbergs yrkande. 

 

Reservation 

Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

_____________ 
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 § 97/2019                 Dnr 2019–44 826 

 Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en fotbollsplan vid   
 Vallås 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett positivt förslag men har inga ekono-
miska förutsättningar att genomföra det i dagsläget. Kultur- och fritidsnämn-
den tar sig med förslaget i den framtida utvecklingen. 
 

Ärendet   

Kommunfullmäktige har i § 36/2018 beslutat att överlämna medborgarförslaget Dnr  
2018-150 826, som inkom till kommunstyrelsen 2018 03 05, till kultur- och fritids-
nämnden för handläggning och beslut. 

Marks kommun har byggt en fin lekplats på Vallås/Lydde området i Kinna. Förslagsställ-
aren önskar att det också byggs en fotbollsplan på området, eftersom det bor många 
barnfamiljer där.  

Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 12 september 
          2019. 

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 september 

2019 § 68 och föreslår följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet med att   

  utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet 

Ledamöternas förslag till beslut 

Martin Andersson (KD) lämnar följande yrkande:  

 

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett positivt förslag men har inga ekonomiska 

förutsättningar att genomföra det i dagsläget. Kultur- och fritidsnämnden tar sig 

med förslaget i den framtida utvecklingen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Martin Anderssons 
(KD) yrkande och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren 
_______________ 
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           § 98/2019                 Dnr 2019–25 00  

 Medborgarförslag om att anlägga ett utegym i centrala Hyssna 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett positivt förslag men har inga ekono-
miska förutsättningar att genomföra det i dagsläget. Kultur- och fritidsnämn-
den tar sig med förslaget i den framtida utvecklingen. 
 

 Ärendet  

 Kommunfullmäktige har i § 79/2019 beslutat att överlämna medborgarförslaget Dnr   
 2019–456 330, som inkom till kommunstyrelsen den 2019 05 17, till kultur- och  
 fritidsnämnden för behandling och beslut. 

         Förslagsställaren föreslår att ett utegym skapas med olika redskap i centrala Hyssna  
         för medborgare. Utegymmet föreslås vara lättillgängligt för alla att nyttja, ung som  
         gammal. 

          Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 9 september 2019. 

          

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 september   

 2019 § 69 och föreslår följande: 

 - Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet med   

   att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

 Dagens sammanträde 

 Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Lilliecrona (M) med instämmande från Martin Andersson (KD) lämnar följande  

yrkande:  

 

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett positivt förslag men har inga ekonomiska 

förutsättningar att genomföra det i dagsläget. Kultur- och fritidsnämnden tar sig 

med förslaget i den framtida utvecklingen. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Magnus Lilliecronas 

 (M) yrkande och finner att så sker. 

 Beslutet expedieras till 

 Förslagsställaren 

 ________________ 
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 § 99/2019                 Dnr 2019–55 826 

 Medborgarförslag om att det byggs en fullstor konstgräsplan  
 (11-manna) i Kinna 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett positivt förslag men har inga ekono-
miska förutsättningar att genomföra det i dagsläget. Kultur- och fritidsnämn-
den tar sig med förslaget i den framtida utvecklingen. 
 

 Ärendet 

        Kommunfullmäktige har i § 4/2019 beslutat att överlämna medborgarförslaget Dnr    
         2019-55 821, som inkom till kommunstyrelsen 2019 01 10, till kultur- och  
         fritidsnämnden för handläggning och beslut.  

 Förslagsställaren föreslår att det byggs en fullstor (11-mannaplan) konstgräsplan i    

 Kinna med anledning av att Marks kommun har få konstgräsplaner i jämförelse med  

 närliggande kommuner. En central placering är önskvärd och förslaget är att konstgräs-   
 planen byggs på Viskavallens A-plan eller på Pruhultsområdet. 
   

 I sin skrivelse lyfter förslagsställaren en annan viktig anledning till att bygga planen  

 och det är att dagens unga behöver röra på sig mer och att en fördel med en konst 

 gräsplan är att det inbjuder till spontan-idrott de tider på dygnet då det inte är  

 uppbokat på planen. Dessutom kan en central konstgräsplan användas av Lyckeskolan  

 i undervisningssyfte. 

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 10 september 2019. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 september   

 2019 § 70:  

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet med 

att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) med instämmande från Magnus Lilliecrona (M) lämnar följande  

yrkande:  

 

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett positivt förslag men har inga ekonomiska 

förutsättningar att genomföra det i dagsläget. Kultur- och fritidsnämnden tar sig 

med förslaget i den framtida utvecklingen. 

Beslutsgång 

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

yrkande och finner att så sker. 
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Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren 

_______________ 
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 § 100/2019                 Dnr 2019–83 826 

 Fråga till miljönämnden kring konstgräs 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden riktar en fråga till Miljönämnden om hur Miljö-
nämnden ser på konstgräsanläggningar utifrån ett miljöperspektiv i Marks 
kommun. 
 

 Ärendet 

 Kultur- och fritidsnämnden är i behov av att veta hur miljönämnden ser på etablering   

 och drift av konstgräsanläggningar i Marks kommun.   

 
 Flera föreningar i Marks kommun har gjort förfrågningar kring möjligheten att i egen   
 regi etablera konstgräsanläggning och Kultur- och fritidsförvaltningen har själva  
 diskuterat förutsättningarna för att etablera konstgräs på kommunala  
 idrottsanläggningar. Dock kommer detta arbete inte längre än idéstadiet utan vetskap   
 om och riktlinjer kring regler och krav som kan anses vara tillämpliga för denna typ av  
 anläggningar utifrån miljöperspektiv. 

        Kultur- och fritidsförvaltningen har ingen egen drivkraft att etablera dylika  
         anläggningar utan att först ha ett bedömningsunderlag utifrån miljöperspektiv att  
         tillämpa. Det finns en utbred debatt kring konstgräsanläggningars miljöpåverkan inom  
         hela EU som långt ifrån närmar sig sitt slut. Kultur- och fritidsförvaltningens inriktning  
         är att en tydlig bedömningsgrund behöver tas fram för tillämpning inom Marks  
         kommun med krav på miljöhänsyn att tillämpas vid såväl etableringsbeslut som beslut  
         kring reinvestering och drift avseende konstgräsanläggningar. Då Kultur- och  
         fritidsförvaltningen inte besitter den kompetens som handlar om bedömning av  
         miljöaspekter efterfrågar Kultur- och fritidsnämnden miljönämndens syn på konstgräs 
         anläggningar utifrån ett miljöperspektiv.    

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 20 september 2019. 

   
         Förvaltningens förslag till beslut 
          Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att rikta en fråga   
          till Miljönämnden om hur Miljönämnden ser på konstgräsanläggningar utifrån ett  
          miljöperspektiv i Marks kommun. 

           Dagens sammanträde 

  Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 

  Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 

 
  Kultur- och fritidsnämnden riktar en fråga till Miljönämnden om hur Miljönämnden ser  
  på konstgräsanläggningar utifrån miljöperspektiv i Marks kommun. 

  Förslaget antas. 
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Beslutet expedieras till 

Miljönämnden 

Teknik- och servicenämnden 

_____________ 
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§ 101/2019                 Dnr 2019–6 800 

 Fyllnadsval av ny ledamot för kultur- och fritidsnämndens utskott (C) 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden väljer Belinda Sjöberg (C) till ny ledamot av 
    kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
2. Kultur- och fritidsnämnden väljer Linda Axelsson (C) till ny ersättare av 
    kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
 

 Ärendet 
 Frida Arnell (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot av kultur- och  
 fritidsnämndens arbetsutskott i en skrivelse. Med anledning av detta måste   
 kultur- och fritidsnämnden välja en ny ledamot av arbetsutskottet. 

 Ledamöternas förslag till beslut 

 Linda Axelsson (C) föreslår att Belinda Sjöberg (C) väljs till ny ledamot av kultur- och   

 fritidsnämndens arbetsutskott. 

 

           Belinda Sjöberg (C) föreslår Linda Axelsson (C) väljs till ny ersättare av kultur- och  

           fritidsnämndens arbetsutskottet. 

 Beslutsgång 

 Beslutsgång 1  

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Linda Axelssons (C)  

 yrkande och finner att så sker. 

 

 Beslutsgång 2  

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Belinda Sjöbergs (C)    

 och finner att så sker. 

 Beslutet expedieras till 

 Frida Arnell (C) 

 Belinda Sjöberg (C) 

 Linda Axelsson (C) 

 _____________ 
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§ 102/2019                  

 Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

  

A) KSAU § 201/2019 – Förslag till rivning av scen i stationsparken, Kinna 

 
B) Beslut från miljönämnden om timavgift för inspektion av Fritsla GårN 

 

C) Beslut från miljönämnden om timavgift för inspektion av kommunhuset 

 

D) Inspektionsrapport från miljönämnden för Konserthusbion 

 

E) Inbjudan till presentation av barn och ungas upplevelser av gratis  

sommarlovsaktiviteter 5 november i Göteborg 

 

F) Forum för barn och unga 2019  

         Beslutsgång 

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

 

_______________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 103/2019                  

 Anmälan av delegationsbeslut 

 Följande delegationsbeslut anmäls: 

           a) Dnr 2018–10 002 

 

 Delegationsbeslut- Utbildning för förtroendevalda 

 

 _______________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 104/2019                 Dnr 2019–27 809 

 Synpunkter  

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

 Ärendet 

 Följande synpunkter redovisas: 

 

a) Konstgräsanläggningar 

 

b) Bygg fler konstgräsplaner 

 Beslutsgång 

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

 sker. 

 
           _____________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 105/2019                  

 Övriga frågor 

- Anders Almqivst (L) frågar om kultur- och fritidsförvaltningen har fått någon åter-

koppling om tolkningen av fullmäktiges uppdrag beträffande ishallsutredningen? 

 

      Ordförande Birgitta Andersson informerar att hon har stämt av frågan med  

      kommunfullmäktiges ordförande och kultur- och fritidsnämnden har tolkat  

      uppdraget rätt. 

 

- Magnus Lilliecrona (M) informerar att han har med stöd av kultur- och fritidsför-

valtningen börjat gå igenom förvaltningens internhyresavtal med teknik- och ser-

viceförvaltningen. 

 

- Belinda Sjöberg (C) önskar att kultur- och fritidsnämnden ska få information om 

vilka utredningar som förvaltningen arbetar med för tillfället. 

 

                Enhetschef Niklas Gusténius informerar att förvaltningen kan återkomma med  

                information till nästa sammanträde. 

 
      _____________ 

 

 


