
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(20)
 Kultur- och fritidsnämnden 
 2020-02-04 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 13.15-

15.40 Ajournerat klockan 14.05-14.25 

  
Beslutande S Birgitta Andersson  

 S Andreas Augustsson  

 S Johan Hultén 

 C Belinda Sjöberg  

 C Linda Axelsson 

 L Uno Johansson 

 M Ylva Höglund  

 M Tommy Blomster tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) 

 KD Martin Andersson 

 M Ander Lilliestam tjänstgör för Mats Nordfält (SD) 

 V  Karin Jageby 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Peter Hellberg  

 S Joanna Etherton  

 S Laila Neck  

 C Eva Åberg Andersson 

 KD Ailen Andersson  

   

  Tjänstemän 

  Rasmus Torngard, förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom §§ 2-5 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  Maria Skarnehall-Lövgren, utvecklingsledare  

  Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 2-5 

   

Utses att justera Ylva Höglund  

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Kinna  

den 11 februari klockan 13:00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 1–14 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämnden §§ 1–14 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-04 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-02-11 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-03-04 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 1 

  

Förvaltningschefen informerar § 2 

  

Ekonomisk månadsrapport § 3 

  

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning § 4 

  

Revidering av kultur- och fritidsnämndens nämndplan 2020–2021 § 5 

  

Detaljplan för Ytterås 1-Granskningsutställning § 6 

  

Samrådsremiss- Skene 48:1 vid Gästgivaregatan § 7 

  

Avtal om Skötselbidrag Fotskäls HC 2020 § 8 

  

Medborgarförslag om att fasa ut konstgräsmattor på kommunens § 9 

idrottsplatser  

  

Åtgärdsplan med anledning av revisionsrapport § 10 

  

Meddelanden  § 11 

  

Anmälan av delegationsbeslut § 12 

  

Synpunkter § 13 

  

Övriga frågor § 14 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 1/2020                  

 Förändring av ärendelistan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Övrig fråga om stöd till Fotskäls Hockey Club. 
- Övrig fråga om att bjuda in föreningar till nämndssammanträden.  
- Övrig fråga om invigning till Horredshallen. 
- Övrig fråga om naturvårdslaget. 
- Övrig fråga om föreningsringen. 
- Övrig fråga om Backagårdsbadet. 
- Övrig fråga om avtal med IFK Örby. 
 

Dagens sammanträde 

  -    Ylva Höglund (M) anmäler en övrig fråga om stöd till Fotskäls Hockey Club och en    

       övrig fråga om att bjuda in föreningar till nämndssammanträden. 

- Martin Andersson (KD) anmäler en övrig fråga om invigning av Horredshallen och 

en övrig fråga om Naturvårdslaget. 

- Belinda Sjöberg (C) anmäler en övrig fråga om föreningsringen och en övrig fråga 

om Backagårdsbadet. 

- Anders Lilliestam (M) anmäler en övrig fråga om avtal med IFK Örby. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

 

____________  
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 § 2/2020                 Dnr  

 Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Rasmus Torngard, kultur- och fritidsförvaltningens nytillträdda förvaltningschef  

 presenterar sig för nämnden. Rasmus Torngard kommer från en tjänst som  

 förvaltningschef i Askersunds kommun i Örebro län. I grunden är han utbildad musiker  

 och har studerat i Köpenhamn och USA.  

Beslutsgång 

Ordföranden tackar för informationen och frågar om den kan noteras och finner att så 

sker. 

 

           ____________ 
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§ 3/2020                 Dnr 2020–16 042 

 Ekonomisk månadsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Ärendet   

 Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde ärendet  
           ekonomisk månadsrapport. Det har bara gått en månad på det nya året och  
           därför är det svårt att dra några slutsatser om den ekonomiska utvecklingen. 

 Dagens sammanträde 

 Ekonom Hanna Grunditz-Svensson 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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          § 4/2020                 Dnr 2019–114 042 

 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2019. 
 
Kultur- och fritidsnämnden lägger till en text på s. 10 i årsredovisningen om 
att det inte har genomförts någon uppföljning av kultur- och fritidsnämndens 
internkontrollplan år 2019. 
 

 Ärendet   

 En årsrapport har upprättats för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2019.  
 Årsrapporten utgör en del av Marks kommuns samlade årsredovisning. Mer exakt  
 innehåller rapporten uppföljning av nämndens grunduppdrag, det ekonomiska utfallet   
 för året samt intressanta händelser som har ägt rum.   

 Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån bästa förmåga och genom att följa uppsatta    
 politiska mål, Marks kommuns styrdokument och intern kontrollplan genomfört och  
 redovisat den verksamhet man åläggs genomföra.   

          Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 13 januari 2020. 

          

        Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 januari 2020  

         § 4 och föreslår följande:  
         Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2019. 

 Dagens sammanträde 

 Ekonom Hanna Grunditz-Svensson redogör för ärendet. 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Ledamöternas förslag till beslut 

 Birgitta Andersson (S) yrkar att ett en text läggs in på sidan 10 i årsredovisningen om   

 att det inte har genomförts någon uppföljning av kultur- och fritidsnämndens  

 internkontrollplan under år 2019. 

 Beslutsgång 

                               Beslutsgång 1 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Birgitta  

 Anderssons (S) yrkande och finner att det bifalles. 

 

 Beslutsgång 2 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

 förslag och finner att så sker. 

 Beslutet expedieras till 

 Kommunstyrelsen 

 ____________ 
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§ 5/2020                 Dnr 2019–69 041 

 Revidering av kultur- och fritidsnämndens nämndplan år 2020–2021 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer en reviderad nämndplan med investe-
ringsbudget för år 2020–2021.  
  
 

Ärendet   

Kultur- och fritidsnämnden har den 12 december § 137/2019 fastställt en nämndplan 

för år 2020 och år 2021. Nämndplanen innehåller information om övergripande styr-

ning, mål samt ekonomiska ramar för kultur- och fritidsnämnden. Efter att nämndpla-

nen har antagits antar varje förvaltningschef en verksamhetsplan som anger hur 

nämndplanens mål ska verkställas.    

Nämndplanen som antogs den 12 december 2019 saknade information om investerings-
budget för år 2020–2021. Med anledning av detta behöver en reviderad nämndplan an-
tas.  

Följande investeringsbudget föreslås: 

Investering (tkr)              Ombudgetering   Budget    Total budget   Investeringsplan 
                   2019           2020           2020          2021 

Basutställning                   0 1 000 1 000 900 

Bibliotek inredning HB 0 500 500 0 

Bryggor och badplatser 0 500 500 300 

Blå scen inventarier 0 0 0 800 
        

Totala investeringar 0 2 000 2 000 2 000 

Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 13 januari 
          2020. 

 

                              Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 23 januari 2020 § 3 och föreslår 

fö                           följande: 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer en reviderad nämndplan med investeringsbudget 
för år 2020–2021.  

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersätter diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

        förslag och finner att så sker. 
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          Beslutet expedieras till 

 Kommunstyrelsen 
 _____________ 
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§ 6/2020                 Dnr 2019–48 214 

 Detaljplan för Ytterås 1 - Granskningsutställning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden inkommer med synpunkt om att beakta värdefull 
kulturmiljö samt att även beakta behov av grönytor, rekreationsområden 
samt motions- och lekområden. 
 

 Ärendet 

 Förslag till detaljplan för Ytterås 1, Kinna centrum har upprättats av  

 Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syfte med detaljplanen är att förtäta del av fastighet   

 Ytterås 1 med friliggande flerbostadshus i samband med rivning av två äldre  

 byggnader. De nya husen ska användas för bostadsändamål med inslag av kontor och  

 detaljhandel. Avsikten är att i enlighet med översiktsplan för Marks kommun stärka  

 bebyggelsestrukturen och utnyttjandet av befintlig infrastruktur kring Kinna centrum. 

 Detaljplanen syftar även till att utveckla kvarteret med hänsyn till närliggande  

 kulturmiljö. Ett större flerbostadshus med fem våningsplan och två suterrängvåningar   

 uppförs längs Grovaliden, där även två nya in- och utfarter skapas. Totalt skapas ca  

 24 stycken 2- resp. 3-rumslägenheter. 

 Befintlig parkeringsplats exploateras med två mindre flerbostadshus i tre våningar,   

 vilka uppförs med gavlar som anpassar sig till befintlig kulturmiljö längs Boråsvägen.  

 Befintlig in- och utfart till parkeringen flyttas för att öka trafiksäkerhet och orientering.  

 Gångvägar skapas mellan föreslagen och befintlig bebyggelse för att öka tillgänglighet  

 och ökad rörlighet till Kinna centrum. Totalt skapas här ca 40 lägenheter i varierande  

 storlek. 

 Ärendets behandling 
           Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 8 januari  
           2020. 

                                

                               Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 januari 2020  

                               § 5 och föreslår följande: 

 

         Kultur- och fritidsnämnden inkommer med synpunkt om att beakta värdefull 

         kulturmiljö samt att även beakta behov av grönytor, rekreationsområden samt  

         motions- och lekområden.  

 Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Marine Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet. 

 

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

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

 förslag och finner att så sker. 

 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 11(20) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-04 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

          Beslutet expedieras till 

 Plan- och byggnadsnämnden   

  

 _____________ 
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           § 7/2020                 Dnr 2020–9 214 

Samrådsremiss- Skene 48:1 vid Gästgivaregatan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden inkommer med en synpunkt om att beakta värde-
full kulturmiljö samt att även beakta behov av grönytor, rekreationsområden 
samt motions- och lekområden. 
 

 Ärendet 

             Förslag till detaljplan för fastigheten Skene 48:1 vid Gästgivaregatan, har  

         upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Denna detaljplan syftar huvudsakligen till  

         att pröva möjligheten att utöka byggrätten för fastigheten för att möjliggöra  

         byggnation av ett flerbostadshus samt flytt av en gång- och cykelväg. Planområdet är  

         beläget vid Gästgivaregatan i Skene. Planområdet är sedan tidigare planlagt för  

         flerbostadshus i högst tre våningar. 

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 10 januari 2020. 

 

                               Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 januari 2020 §  

 § 6 och föreslår följande: 

 Kultur- och fritidsnämnden inkommer med en synpunkt om att beakta värdefull  

 kulturmiljö samt att även beakta behov av grönytor, rekreationsområden samt  

 motions- och lekområden. 

          Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet. 

   

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

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

 förslag och finner att så sker. 

          Beslutet expedieras till 

 Plan- och byggnadsnämnden 

  

 ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 13(20) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-04 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 8/2020                 Dnr 2019–115 402  

 Avtal om skötselbidrag Fotskäls HC 2020   

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalsskrivningen gällande bidrag för 
Fotskäls HC 2020. 
 

 Ärendet  

 Fotskäls Hockey Club kommer fortsatt att bedriva verksamhet i Marks ishall och nytt  

 avtal om bidrag ska tecknas för året 2020. Avtalet för 2020 avser en subvention riktat  

 mot elkostnader kopplat till isläggning motsvarande max 600 tkr och är villkorat.  

 Avtalet omfattar även en verksamhetsdel motsvarande 320 tkr.  Totalt bidrag 920 tkr. 

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 28 november 2019. 

 

                               Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlar ärendet den 23 januari 2020 

§§                           § 7 och föreslår följande:       

                               Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalsskrivningen gällande bidrag för Fotskäls 

HC                           HC 2020.  

          Dagens sammanträde  

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet. 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  
 förslag och finner att så sker. 

          Beslutet expedieras till 

 Fotskäls Hockey Club 

 

 _____________ 
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 § 9/2020                 Dnr 2019–119 826 

 Medborgarförslag om att fasa ut konstgräsmattor på kommunens  
 idrottsplatser 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i §175/2019 beslutat att överlämna medborgarförslaget om 
att fasa ut konstgräsmattor på kommunens idrottsplatser Dnr 2019–761 826 till  
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 

Det finns idag inga beslut om att ta bort befintliga konstgräsplaner i kommunen.  

Miljönämnden hanterar tillsynsarbetet enligt miljöbalken som stödjer sig på  

Naturvårdsverkets framtagna vägledningsmaterial i fråga om konstgräsplaner.  

Eftersom Marks kommun saknar riktlinjer gällande hanteringen av konstgräs så utgör 

Naturvårdsverkets framtagna vägledningsmaterial enda kravet gällande hanteringen 

av konstgräs. Detta gäller både för redan befintliga och framtida konstgräsplaner.  

Naturvårdsverkets rekommendation är att alla verksamhetsutövare som ansvarar för 

underhåll och skötsel av en konstgräsplan tar fram en plan för att minska miljöpåver-

kan från anläggningen. En sådan plan kan exempelvis innehålla åtgärder för regelbun-

den utvärdering av fyllnadsmaterial, åtgärder för att minska svinn av granulat och åt-

gärder för att utbilda planskötare för att minska negativa miljökonsekvenser i den lö-

pande skötseln.  

            Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 11 november 2019. 

  

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 januari 2020  

  § 8 och föreslår följande:  
          Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

           Dagens sammanträde 

  Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet.  

 

  Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.  

  Beslutsgång  

  Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

  förslag och finner att så sker.  

  Beslutet expedieras till 

  Förslagsställaren 

  _____________ 
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 § 10/2020                 Dnr 2019–33 007  

  Åtgärdsplan med anledning av revisionsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta följande åtgärdsplan: 
1. Kultur- och fritidsförvaltnings verksamhetsplan ska tydliggöra hur mål 

och uppdrag i kultur- och fritidsnämndens nämndplan ska följas upp. 
 
2. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att fortsatt följa upp nämndens  
       ekonomiska utveckling för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna vidta    
       åtgärder när avvikelser mot budgeten befaras eller konstateras. 
 
3.  Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att säkerställa att utfall av öppna    

 omröstningar ska framgå av protokollet. 
 
4. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att påbörja arbetet med riktlinjer 

för bidrag. 
 
5. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras utreda huruvida beslutet om  
       bidrag till Kamratföreningen Länken i Mark, är förenligt med  
       kommunallagens bestämmelser om likställighetsprincipen. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har den 19 september 2019 § 89 uppdragit till kultur- och 
fritidsförvaltningen att ta fram en åtgärdsplan med anledning av en revisionsrapport 
från revisionsbolaget PwC. I rapporten har PwC granskat kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet under år 2018 och i rapporten presenteras iakttagelser som gjorts samt 
rekommendationer på åtgärder för att komma till rätta med uppdagade problem.      

            Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 10 januari 2020. 

  

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 januari 2020    

  § 9 och föreslår följande:  
  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta följande åtgärdsplan: 

1. Kultur- och fritidsförvaltnings verksamhetsplan ska tydliggöra hur mål och  
           uppdrag i kultur- och fritidsnämndens nämndplan ska följas upp. 

2. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att fortsatt följa upp nämndens  
           ekonomiska utveckling för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna vidta åtgärder  
           när avvikelser mot budgeten befaras eller konstateras. 

3. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att säkerställa att utfall av öppna  
           omröstningar ska framgå av protokollet. 

4. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att påbörja arbetet med riktlinjer för  
            bidrag. 

5. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras utreda huruvida beslutet om bidrag till  
           Kamratföreningen Länken i Mark, är förenligt med kommunallagens bestämmelser  
           om likställighetsprincipen. 
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          Dagens sammanträde 

 Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

   

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

 förslag och finner att så sker. 

 Beslutet expedieras till 

 Valda revisorer  

 Kommunstyrelsen 

   

 _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 17(20) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-04 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 11/2020                  

 Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

  

A) BUN § 131/2019 Ungdomsutvecklarnas samfinansiering och tillhörighet 

 

B) Skrivelse från Vägföreningen Öresten 

 
C) KF § 204/2019 Vision och mål för Marks kommun 2020 

 
D) KF § 178/2019 Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2020 

 
E) KF § 193/2019 Utdebitering 

 
F) KF § 194/2019 Taxor och avgifter 

 
G) KF § 195/2019 Budget för 2020–2023 för Marks kommun 

 
H) KF § 203/2019 Arbetsmiljöpolicy och arbetsgivarpolicy   

 
I) KF § 210/2019 Fyllnadsval av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

 
J) KS § 213/2019 publicering av underliggande handlingar- senarelagt startdatum för 

nämnder och bolag 

 

         Beslutsgång 

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

 

_______________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18(20) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-04 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 12/2020                  

 Anmälan av delegationsbeslut 

 Följande delegationsbeslut anmäls: 

           a) Dnr 2020–10 048 

 

 Delegationsbeslut- Akutstöd till Skene Sim- och idrottssällskap 

 

 b)                                            Dnr 2020-10 048  

 

 Delegationsbeslut- Akutstöd till Kinnahults IF 

 

  

 _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19(20) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-04 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 § 13/2020                 Dnr 2020–17 809 

 Synpunkter  

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

 Ärendet 

 Följande synpunkter redovisas: 

 

a) Öppettider på Badhuset Kaskad 

 Beslutsgång 

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

 sker. 

 
           _____________ 

 

 

 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20(20) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-04 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 14/2020                  

 Övriga frågor 

- Ylva Höglund (M) önskar att förvaltningen ska ta fram information om hur mycket 

ekonomiskt stöd som har betalats till Fotskäls Hockey Club de senaste tio åren från 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

        Förvaltningen tar med sig frågan. 

 

- Ylva Höglund (M) frågar om förvaltningen har bjudit Fritsla Hockeyklubb och före-

läsningsföreningen till kultur- och fritidsnämndens kommande sammanträden? 

 

        Förvaltningen svarar att föreningarna inte har bjudits in än.  

 

- Belinda Sjöberg (C) frågar om det finns några planer för att genomföra en före-

ningsring under våren? 

 

Enhetschef Niklas Gusténius svarar att förvaltningen inte har arbetat med frågan 

men önskar förslag från nämnden om ett upplägg för mötet. 

 

- Belinda Sjöberg (C) frågar hur det går med planerna med att ha ett möte på  

Kaskad med personalen som arbetat på Backagårdsbadet under sommaren? 

 

        Enhetschef Niklas Gusténius svarar att det mer praktiskt bjuda in personalen till   

        ett möte än att ha mötet på Kaskad. 

 

- Martin Andersson (KD) informerar att invigningen av den nya Horredshallen kom-

mer ske den 1 maj 2020. 

 

- Martin Andersson (KD) frågar om naturvårdslaget kommer ha mindre möjligheter 

att stötta föreningar i Marks kommun framöver?  

 

        Förvaltningschef Rasmus Torngard svarar att han har diskuterat frågan med  

        företrädare på Teknik- och serviceförvaltningen som ansvarar för naturvårdslaget. 

 

- Anders Lilliestam (M) frågar om kultur- och fritidsnämndens avtal med IFK Örby. 

Kommer det tecknas ett nytt avtal i samband med att konstgräsplanen kommer 

bytas ut? 

 

       Kultur- och fritidsnämnden diskuterar frågan. 

 

 
      _____________ 

 

 


