
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(21)
 Kultur- och fritidsnämnden 
 2020-03-04 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan  

13.15-17.30   Ajournerat klockan 14.25-14.45  

  
Beslutande S Birgitta Andersson  

 S Andreas Augustsson kl. 13.15-17.22 §§ 15-del av §§ 29 

 S  Joanna Etherton (S) tjänstgör för Andreas Augustsson (S)  

kl. 17.22-17.30 del av §§ 29 

 S Johan Hultén 

 C Belinda Sjöberg  

 C Linda Axelsson 

 L Uno Johansson 

 M Ylva Höglund  

 M Magnus Lilliecrona  

 KD Martin Andersson 

 SD Siv Scarborough tjänstgör för Mats Nordfält (SD) 

 V  Karin Jageby 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Joanna Etherton kl. 13.15-17.22 §§ 15-del av §§ 29 

 S Laila Neck kl. 13.15- 17.00 §§ 15 - §§ 28 

 C Eva Åberg Andersson 

 C Stig Andreasson 

 M Anders Lilliestam kl. 13.15-15.55 §§ 15 -§§ 26 

 SD Sara Lindwall kl. 13.15- 17.29 §§ 15- §§ 29 

   

  Tjänstepersoner 

  Rasmus Torngard, förvaltningschef   

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom §§ 18 

  Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 16–17 

  Carola Melo, utvecklingsledare §§ 16–20 

   

  Övriga närvarande 

  Rune Persson, Marks konstgrafiska verkstad §§ 16 

  Sven Nilsson, Föreläsningsföreningen i Mark §§ 16 

  Lars Sandin, Föreningen Blåset §§ 16 

  Hans Gunnarsson, Mark Big Band §§ 16 

   

Utses att justera Ylva Höglund  

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Kinna  

den 11 mars klockan 15:00 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Underskrifter Sekreterare  §§ 15–29 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämnden §§ 15–29 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-03-12 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-04-03 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 15 

  

Presentation av mottagare av offentligt kulturuppdrag § 16 

  

Presentation av samarbete mellan biblioteken i Sjuhärad § 17 

  

Ekonomisk månadsrapport § 18 

  

Information om utbetalda kulturbidrag år 2019 § 19 

  

Information om konstinköp under år 2019 § 20 

  

Uppföljning av medel utbetalt till Fotskäls Hockey Club § 21 

  

Ansökan om bidrag till kolloverksamhet till Röda korset § 22 

  

Bidrag till Kamratföreningen Länken år 2020 § 23 

  

Anläggande av spontanidrottsplats i Hyssna med ursprung § 24 

i ett medborgarförslag  

  

Medborgarförslag om att anordna discgolfbana (frisbeegolf) § 25 

  

Reviderat avtal med Fotskäls Hockey Club 2020 § 26 

  

Meddelanden § 27 

  

Förvaltningschefen informerar § 28 

  

Övriga frågor § 29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(21) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-04 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 15/2020                  

 Förändring av ärendelistan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Reviderat avtal med Fotskäls Hockey Club 
 
Följande ärenden stryks från ärendelista: 
- Anmälan av delegationsbeslut 
- Synpunkter  
 

Dagens sammanträde 

Birgitta Andersson (S) föreslår att ärendet reviderat avtal med Fotskäls Hockey Club  

tillförs ärendelista.  

 

Birgitta Andersson (S) föreslår att följande ärenden stryks från ärendelista: 

- Anmälan av delegationsbeslut 

- Synpunkter 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Birgitta Anderssons 

(S) yrkanden och finner att så sker. 

 

__________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 16/2020                 Dnr 2019–93 805 

 Presentation av mottagare av offentligt kulturuppdrag  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 Ärendet 

 Den 7 november 2019 § 114 tilldelade kultur- och fritidsnämnden ett antal föreningar  
 ett offentligt kulturuppdrag. De föreningar som tilldelades ett offentligt kulturuppdrag  
 för år 2020 var: Mark Konstgille, Marks Konstgrafiska Verkstad, Mark Big Band,  
 Föreläsningsföreningen i Mark, Sätila Bygdegårdsförening samt Föreningen Blåset. I   
 och med stödet tilldelas föreningarna ett ekonomiskt stöd på antingen 25 000 eller  
 10 000 kronor. 

          Dagens sammanträde 

 Kultur- och fritidsnämnden har till dagens sammanträde bjudit in representanter från  
 föreningarna som tilldelats ett offentligt kulturuppdrag. Rune Persson från Marks  
 konstgrafiska verkstad, Sven Nilsson från föreläsningsföreningen i Mark, Lars Sandin  
 från Föreningen Blåset och Hans Gunnarsson från Mark Big Band berättar för Kultur-  
 och fritidsnämnden om föreningarnas verksamhet.  

 Föreningarna Marks konstgille och Sätila bygdegårdsförening hade inte möjlighet att  
 skicka någon representant men utvecklingsledare Carola Melo och Eva Åberg  
 Andersson (C) berättar om föreningarnas verksamhet. 

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

 Beslutsgång 

 Ordföranden tackar på nämndens vägnar för informationen.  

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

 ________________ 
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 § 17/2020                 Dnr  

 Presentation av samarbete mellan biblioteken i Sjuhärad  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Enhetschef Torbjörn Stockenborn redogör för kultur- och fritidsnämnden om ett  

 samarbete som pågår mellan kommunerna som ingår i Boråsregionen Sjuhärads  

 kommunalförbund. Kommunerna arbetar med att införa ett gemensamt  

 bibliotekssystem. Ärendet kommer snart att behandlas på kommunalförbundets  

 kommunalrådsberedning. Målsättningen är att projektet ska börja implementeras år   

 2022. 

 Beslutsgång 

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

 ________________ 
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 § 18/2020                 Dnr 2020–16 042 

 Ekonomisk månadsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 Ärendet   

 Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje nämndssammanträde 
 ekonomisk månadsrapport. Det ekonomiska utfallet för nämnden efter två  
 månader ligger på 10 miljoner kronor. Det ekonomiska utfallet motsvarar  
 13 % av kultur- och fritidsnämndens budgetram på 75,2 miljoner kronor och  
 riktvärdet för perioden är ett utfall på 17 %. En förklaring till avvikelsen går  
 att se i att föreningsbidrag inte betalats ut i någon större omfattning.  
 Prognosen för året är att kultur- och fritidsnämnden kommer redovisa ett utfall  
 i enlighet med budget. 

 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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§ 19/2020                 Dnr 2020–22 870 

Information om utbetalda kulturbidrag år 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

 Ärendet 

            En sammanställning har upprättats över de kulturbidrag som betalts ut av kultur- och  

         fritidsnämnden under år 2019. De bidrag som har betalts ut rör sig om offentligt  

         kulturuppdrag, publicering- och produktionsbidrag och kulturarrangemangsbidrag.  

         Totalt uppgår det utbetalda stödet till cirka 260 000 kronor. Utöver det kontanta stödet  

         har kultur- och fritidsnämnden även beviljat stöd i from av fria lån av Kinnaborgssalen  

         vid ett antal tillfällen under 2019.       

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari    

 2020 § 16 och föreslår följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

          Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Carola Melo 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. 

 ____________ 
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 § 20/2020                 Dnr 2020–22 870  

 Information om konstinköp under år 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

 Ärendet  

 En sammanställning har upprättats över de konstinköp som gjorts av kultur- och  

 fritidsförvaltningen under år 2019. Under året har ett tjugotal verk till en kostnad av   

 cirka 90 000 kronor införskaffats. Kontot för konstinköp har också använts för att  

 bekosta inramning och underhåll av den befintliga konstsamlingen. 

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 februari 2020 

 § 17 och föreslår följande: 

-     Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

         Dagens sammanträde  

Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.  

Beslutsgång 

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

_____________ 
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 § 21/2020                 Dnr 2020–21 805 

 Uppföljning av medel utbetalt till Fotskäls Hockey Club 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

 Ärendet 

 På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 februari 2020 § 14 önskade Ylva   
 Höglund (M) att kultur- och fritidsförvaltningen skulle sammanställa hur mycket  
 ekonomiskt stöd som betalts ut till Fotskäls Hockey Club de senaste 10 åren.  

 I ett underlag som tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen framgår att mellan år   

 2007-2017 har cirka 10,5 miljoner kronor betalats till föreningen. Utöver det hyr  

 kultur- och fritidsförvaltningen en kylanläggning av teknisk- och serviceförvaltningen  

 till en årskostnad till cirka 600 000 kronor. Kylanläggning finns i anslutning till Fotskäls   

 Ishall och anläggningen behövs för att tillverka is i hallen.          

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari 2020   

 § 15 och föreslår följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

förslag och finner att så sker.   

 

_____________ 
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 § 22/2020                 Dnr 2020–14 805 

 Ansökan om bidrag till kolloverksamhet från Röda korsets 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar i likhet med tidigare år ett bidrag om  
210 000 kronor för Markkretsen av Svenska Röda korsets kolloverksamhet 
2020. 
 
 

Ärendet   

Markkretsen av Svenska Röda korset (MSRK) ansöker, i likhet med tidigare år, om bi-

drag för att bedriva kolloverksamhet under sommaren 2020. Bidragets storlek om 

210 000 kronor har inte uppdaterats de senaste 12 åren och för att MSRK ska kunna 

fortsätta sin verksamhet önskar MSRK att bidraget höjs. 

Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 22 januari 
          2020. 

 

                              Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari 2020  

                              § 13: 

-                             -     Kultur- och fritidsnämnden beviljar i likhet med tidigare år ett bidrag om  

                                     210 000 kronor för Markkretsen av Svenska Röda korsets kolloverksamhet 2020. 

 

                              Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard 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  

Markkretsen av Svenska Röda korset 

_____________ 
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 § 23/2020                 Dnr 2020–19 805  

 Bidrag till Kamratföreningen Länken år 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag motsvarande 85 000 kronor för 
år 2020 till Kamratföreningen Länken i Mark. 
 

Ärendet 

Kamratföreningen Länken i Mark ansöker om drift- och verksamhetsmedel för 2020. 

Ansökt summa för verksamhet 2020 -  45 000 kr 

Ansökt summa för drift: hyreskostnad -   55 200 kr 

                elkostnad -       4 800 kr 

Den verksamhet som KF Länken bedriver anses vara viktig för före detta missbrukare i 
Marks kommun och kommunen har sedan flera år stått för driftskostnaden (hyra och 
el) på Textilgatan i Skene. Utöver detta betalar kommunen även ett årligt verksam-
hetsbidrag om 30 000 kronor. 

KF Länken har erhållit både drift- och verksamhetsbidrag för 2019, motsvarande 
85 224 kronor + 4 602 kr (för januari 2020). Föreningen har dessutom fått bidrag för 
hyra och elkostnader för januari 2020, vilket kommer att avräknas 2020 års bidrag 
(under förutsättning att föreningen får fortsatt bidrag).  

KF Länken föreslås för 2020 års driftskostnader och verksamhet få följande bidrag: 

Verksamhetsbidrag  30 000 kr 

Driftbidrag hyra 55 200 kr- 4 600 kr= 50 600 kr   

Driftbidrag elkostnader  4 800 kr- 400 kr =   4 400 kr 

        Totalt 85 000 kr 

  Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 18 februari 2020. 

  

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari 2020   

  § 19 och föreslår följande:  
-  Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag motsvarande 85 000 kronor för år 

2020 till Kamratföreningen Länken i Mark. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ylva Höglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 
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  Beslutsgång 

  Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

  förslag och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

  Kamratföreningen Länken 

 

  _____________ 
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§ 24/2020                 Dnr 2017–25 82 

 Anläggande av spontanidrottsplats i Hyssna med ursprung i ett  
 medborgarförslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beställer en förstudie om att anlägga en  
spontanidrottsplats i Hyssna av teknik- och servicenämnden. 
 

 Ärendet 

 Kultur- och fritidsnämnden har på sitt sammanträde den 7 februari 2019 § 18  
 behandlat ett medborgarförslag om att anlägga en spontanidrottsplats i Hyssna. I  
 beslutet har angetts att ”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lyfta ut  
 spontanidrottsplatsen i Hyssna ur anläggningsutredningen och beställa förstudie av   
 teknik- och serviceförvaltningen. Förstudien skall inledas under förutsättning att kultur-    
 och fritidsnämnden erhåller ramökning motsvarande drift- och underhållskostnad för  
 en framtida anläggning för spontanidrottsplats i Hyssna.”  

 Efter sammanträdet har beslutet expedierats till kommunstyrelsen för fortsatt  
 handläggning och i samband med detta har det framkommit att beslutet har en felaktig  
 formulering. Kultur- och fritidsnämnden kan endast erhålla en ramökning efter att en  
 förstudie har genomförts men inte villkora att beställa en förstudie med att få en  
 ramökning. 

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 18 februari 2020. 

  
  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari 2020  
  § 18 och föreslår följande:  
  - Kultur- och fritidsnämnden beställer en förstudie om att anlägga en  
   spontanidrottsplats i Hyssna av teknik- och servicenämnden. 

  Dagens sammanträde 

  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 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 

 

  _____________ 
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§ 25/2020                 Dnr 2019–120 829 

 Medborgarförslag om att anordna discgolfbana (frisbeegolf) 

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 § 175/2019 beslutat att överlämna medborgarförslag Dnr  
         2019-618 82, som inkom till kommunstyrelsen den 20190810, till kultur- och  
         fritidsnämnden för handläggning och beslut.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en ungefärlig prisbild för en  
 discgolfbana. Anläggnings- och materialkostnaden varierar kraftigt beroende på  
 förutsättningarna. För den enklaste 9-hålsbanan i parkmiljö utan markbearbetning  
 ligger priset på ca 100 000 kronor. Till detta kommer en driftkostnad då en  
 discgolfbana kräver ett ständigt underhåll vad gäller hantering av sly och annan  
 vegetation. Driftskostnaden varierar givetvis beroende på underlag och områdets  
 beskaffenhet. 

 Med anledning av att kultur- och fritidsförvaltningen idag redan driver en omfattande   
 volym av utredningar och projekt kopplat till idrotts-anläggningar, vilket i sin tur  
 kräver utrymme i förvaltningens drift- och investeringsbudget, är insatsen inte  
 prioriterad.    

 Ärendets behandling 

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

          

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari 2020   

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

          Dagens sammanträde 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Ledamöternas förslag till beslut 

 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. 

  

 Karin Jageby (V) yrkar bifall till Magnus Lilliecronas (M) yrkande. 

 Beslutsgång 

                               Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

                               förslag eller Magnus Lilliecronas (M) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden  

                               beslutar enligt Magnus Lilliecronas yrkande.  
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         Beslutet expedieras till 

           Förslagsställaren 

                               _____________ 
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           § 26/2020                 Dnr 2019–115 402 

 Reviderat avtal för Fotskäls Hockey Club 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner det reviderade avtalet med Fotskäls 
Hockey Club. 
 

 Ärendet   

 Kultur- och fritidsnämnden har den 4 februari 2020 § 8 godkänt en avtalsskrivning  
 gällande Fotskäls Hockey Club 2020. Avtalet innebär att kultur- och fritidsnämnden   
 stöder Fotskäls Hockey Club med 920 000 kronor och att Fotskäls Hockey Club som  
 motprestation föreningen bland annat håller ishallen öppen för allmänhetens åkning.  

 Efter att beslutet expedierades till föreningen har det framkommit att avtalet innehöll   
 skrivningar som Fotskäls Hockey Club inte kände till och som föreningen vill ändra på.     
 För att tillmötesgå föreningens önskemål har ett reviderat avtal tagits fram för  
 godkännande av kultur- och fritidsnämnden. 

 Dagens sammanträde 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Ledamöternas förslag till beslut 

 Martin Andersson (KD) med instämmande Belinda Sjöberg (C), Ylva Höglund (M),  
 Magnus Lilliecrona (M), Karin Jageby (V) och Andreas Augustsson (S) yrkar bifall till  
 förslaget till reviderat avtal.  

 Beslutsgång 

                               Ordföranden föreslår följande: 

 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner det reviderade avtalet med Fotskäls Hockey    

 Club.  

 Förslaget antas. 

 Beslutet expediera till 
 Fotskäls Hockey Club 

 _____________ 
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 § 27/2020                  

 Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

  

A) KS § 5/2020 Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun 

          Beslutsgång 

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

 

 _______________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20(21) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-04 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 28/2020                 Dnr  

 Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för vilken information som han har tänkt att  

 presentera på kommande nämndsammanträden. Det rör sig om aktuell sjukfrånvaro,  

 tillbud, uppföljning av intern kontroll med mera. 

 

 Vidare informerar om förvaltningschefen om pågående projekt på förvaltning som 

 exempelvis en förändrad organisation för arrangemang. På sikt skulle det kunna vara   

 lämpligt att genomföra en fritidsvaneundersökning i Marks kommun för att hjälpa   

 nämnden med att göra rätt prioriteringar. Det kan också vara aktuellt att se över  

 kultur- och fritidsnämndens reglemente för att tydliggöra syftet med verksamheten. 

 Beslutsgång 

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

 så sker. 

 

           ____________ 
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§ 29/2020                  

Övriga frågor 

Martin Andersson (KD) informerar att invigningen av Horredshallen har skjutits upp. In-

vigningen skulle ha varit den 1 maj 2020 men kommer nu ske vid ett senare datum. 

 

Martin Andersson (KD) är kritisk till att inbjudan till Mästare i Mark skickades ut sent av 

kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Eva Åberg Andersson (C) önskar att politikerna i nämnden skulle få information  

om årets sammanträdesdatum. 

 

Andreas Augustsson (S) önskar att få svar på en fråga som han och Anders Lilliestam 

(M) ställde på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december 2019.  

Frågan rörde bland annat öppettider hos den öppna ungdomsverksamheten under jul- 

och nyårshelgerna. 

 

Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för den aktuella situationen på enheten. 

 

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar frågan. 

 
          _____________ 

 

 


