
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(23)
 Kultur- och fritidsnämnden 
 2020-04-08 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan  

13.15 – 16.20 Ajournerat klockan 14.35 – 14.50 

  
Beslutande S Birgitta Andersson  

 S Andreas Augustsson, §§ 30–38, kl. 13.15-15.50  

 S Johan Hultén 

 C Belinda Sjöberg  

 C Eva Åberg Andersson ersätter Linda Axelsson (C) 

 L Uno Johansson 

 M Ylva Höglund  

 M Magnus Lilliecrona  

 KD Martin Andersson 

 SD Siv Scarborough ersätter Mats Nordfält (SD) 

 V  Karin Jageby 

   

   

  Tjänstepersoner 

  Rasmus Torngard, förvaltningschef   

  Gunilla Sandkvist, sekreterare 

   

Utses att justera Ylva Höglund  

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Kinna  

den 14 april klockan 15:00 

 

Underskrifter Sekreterare  §§ 30–43 

  Gunilla Sandkvist   

     

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämnden §§ 30–43 
 
Sammanträdesdatum 2020-04-08 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-04-14 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-05-06 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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 Tjänstgörande § 32 beslutsgång   
Avstår Ja Nej 

1 S Birgitta Andersson X   

     

2 S Andreas Augustsson X   

          

3 S Johan Hultén               X            

     

4 C    Belinda Sjöberg            X  

     

5 C Eva Åberg Andersson        X  

     

6 L Uno Johansson        X  

     

7 M    Ylva Höglund              X         

     

8 M Magnus Lilliecrona                   X   

     

9 KD Martin Andersson                         X  

     

10 SD Siv Scarborough  X  

     

11 V Karin Jageby X   

     

 Resultat    5  6  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 30 

  

Rapport om friluftsbad, båthamnar och lägerplats 2019 § 31 

  

Utformning av ny verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens § 32 

område  

  

Inriktning med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag om att § 33 

utreda föreningsstöd  

  

Uppdrag om att utreda framtiden för biografverksamhet i Marks § 34 

Kommun  

  

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden § 35 

  

Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning § 36 

Beslut i brådskande ärenden  

  

Ekonomisk månadsrapport § 37 

  

Meddelanden § 38 

  

Anmälan av delegationsbeslut § 39 

  

Synpunkter § 40 

  

Deltagande på distans vid politiska sammanträden § 41 

  

Förvaltningschefen informerar § 42 

  

Övriga frågor § 43 
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 § 30/2020    

 Förändring av ärendelistan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Deltagande på distans vid politiska sammanträden. 

Dagens sammanträde 

Magnus Lilliecrona (M) föreslår att tillföra ett nytt ärende gällande deltagande på di-

stans vid politiska sammanträden till ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta att tillföra ärendet  

”Deltagande på distans vid politiska sammanträden” till ärendelistan och finner att så 

sker. 

__________ 
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 § 31/2020                 Dnr 2020–23 811 

 Rapport om friluftsbad, båthamnar och lägerplats 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten om friluftsbad, båtham-
nar och lägerplatser 2019. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utifrån ekonomi och 
behov se över drift och platser för kommunala friluftsbad, småbåtshamnar 
och lägerplatser. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunala friluftsbad, småbåtshamnar och   
friluftsanläggningar. I en rapport från förvaltningen redogörs för arbetet med dessa  
objekt under år 2019. 

Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 19 mars 2020. 

 

  Förvaltningens förslag till beslut 

  Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten över badplatser. 

Dagens sammanträde 

          Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 
 

  Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

     Förslag till beslut på sammanträdet 

  Karin Jageby (V) föreslår att utforma ett uppdrag till förvaltningen att utifrån ekonomi    

  och behov se över drift och platser för kommunala friluftsbad, småbåtshamnar och  

  lägerplatser. 

     Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 

 

  Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten om friluftsbad, båthamnar och    

  lägerplatser 2019. 

 

  Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Karin Jagebys (V) förslag. 

 

  Förslaget antas.  

  ____________ 
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§ 32/2020                 Dnr 2020–35 011 

 Utformning av ny verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens  
 område 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 
Tilldelad ramökning om 700tkr ska användas som stöd för verksamhet till 
ungdomar som av någon anledning inte är med i ordinarieverksamheter. 
Inriktningen på förslaget till stöd är 
– att aktiviteterna får utföras av befintliga eller nystartade föreningar i 

kommunen 
– att den nya aktiviteten inte är en del av de ordinarie aktiviteterna 
– att aktiviteterna får utformas i samarbete med lokalsamhället 
– att aktiviteterna inte ska utföras av kommunens personal 
– att kostnaderna för verksamheten skall rymmas inom beviljad ram 
 
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med utformning av stödet 
 
Återrapportering ska ske senast december 2020. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V), Andreas Augustsson (S), Ylva Höglund (M) och Birgitta An-
dersson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i Budget 2020–2021 (KF § 195/2019) beslutat om ett ramtill-
skott till kultur- och fritidsnämnden om 700 tkr till ”…verksamhet för ungdomar som 
inte vill vara med i en förening utan bara vill ha någonstans att vara…”. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktning för ny verksamhet, utifrån tolkning 
av KF:s beslut och aktuell fritidsforskning, samt en bedömning av nuläget i Marks kom-
mun. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 1 april 2020. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

-  tilldelad ramökning om 700 tkr ska gå till verksamhet för de ungdomar som på 
grund av social bakgrund antas vara utomstående i fritids- och kulturutbudet i 
störst utsträckning, samt 

-  återrapportering av arbetet med den nya verksamheten ska ske senast i decem-
ber 2020. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Karin Jageby (V) med stöd från Ylva Höglund (M) och Andreas Augustsson (S) 
föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Belinda Sjöberg (C) föreslår att kultur och fritidsnämnden beslutar att tilldelad 
ramökning om 700tkr ska användas som stöd för verksamhet till ungdomar 
som av någon anledning inte är med i ordinarieverksamheter. 
Inriktningen på förslaget till stöd är 
– att aktiviteterna får utföras av befintliga eller nystartade föreningar i 
   kommunen 
– att den nya aktiviteten inte är en del av de ordinarie aktiviteterna 
– att aktiviteterna får utformas i samarbete med lokalsamhället 
– att aktiviteterna inte ska utföras av kommunens personal 
– att kostnaderna för verksamheten skall rymmas inom beviljad ram 
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med utformning av stödet 
Återrapportering ska ske senast december 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra. 

 

Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Karin Jagebys (V) 

förslag. 

 

Votering begärd och genomförs.  

 

Ja-röst för bifall till Karin Jagebys (V) förslag. 

Nej-röst för bifall till Belinda Sjöbergs (C) förslag. 

 
Med 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster finner ordförande att kultur- och fritidsnämnden  
beslutar enligt Belinda Sjöbergs (C) förslag. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

tilldelad ramökning om 700tkr ska användas som stöd för verksamhet till  
ungdomar som av någon anledning inte är med i ordinarieverksamheter. 
Inriktningen på förslaget till stöd är 
– att aktiviteterna får utföras av befintliga eller nystartade föreningar i 
kommunen 
– att den nya aktiviteten inte är en del av de ordinarie aktiviteterna 
– att aktiviteterna får utformas i samarbete med lokalsamhället 
– att aktiviteterna inte ska utföras av kommunens personal 
– att kostnaderna för verksamheten skall rymmas inom beviljad ram 
 
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med utformning av stödet 
Återrapportering ska ske senast december 2020. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V), Andreas Augustsson (S), Ylva Höglund (M) och Birgitta An-
dersson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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          Karin Jageby (V) 
Reservation mot beslut i KFN gällande ärende ”Utformning av ny verksamhet 
inom kultur- och fritidsnämndens område”. 
 
Jag reserverar mig till förmån för förvaltningens förslag till beslut.  
Jag avser att det beslut som istället togs av kultur- och fritidsnämnden strider 
mot de intentioner som kommunfullmäktige hade med beslutet att ge 700 tkr i 
ramökning. 
       

Beslutet expedieras till 

          Kommunfullmäktige 

_____________ 
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§ 33/2020                 Dnr 2020–30 805 

 Inriktning med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag om att  
 utreda föreningsstöd 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska utreda de uppdrag som kommunfullmäk-
tige har beslutat om den 27 februari 2020 § 27. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens utredning ska vara klar senast den 1 oktober 
2020. 
 

 Ärendet 

 Kommunfullmäktige har den 27 februari 2020 § 27 behandlat ett ärende som heter  
 Utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar, byalag och  
 organisationer. Då ärendet behandlades beslöt kommunfullmäktige att ge kultur- och   
 fritidsnämnden följande uppdrag: 

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och service-
nämnden och kommunstyrelsen, att se över och förbättra rutiner för dels hur 
debitering av övernattningar redovisas, dels hur de kommunala kostnaderna för 
de egna lokalerna och anläggningarna redovisas.  

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och service-
nämnden och kommunstyrelsen, att se över rutinerna för hur redovisningen av 
föreningarnas hyresintäkter ska gå till och fungera på ett tillfredsställande sätt, i 
syfte att bland annat minska risken att betala dubbla bidrag för samma lokal. 

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tydliggöra för föreningarna hur det 
kommunala stödet fungerar. Det bör särskilt förtydligas att lokalrelaterade kon-
tanta bidrag och lokalsubventioner är ett mer omfattande stöd än de verksam-
hetsrelaterade kontanta bidragen. 

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över den fördelning som sker i 
dag mellan bidrag till kulturområdet respektive fritidsområdet, och ta fram ett 
lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för styrdoku-
ment.  

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att årligen följa upp nivåerna för kost-
nadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen. 

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda och bedöma om motiven, 
för skillnaden mellan subventioner i de kommunala lokalerna som administreras 
via lokalbokningen och stödet till föreningarna via lokal- och anläggningsknutna 
bidrag till föreningar som hyr privata lokaler eller driver egna lokaler/anlägg-
ningar, fortfarande är relevanta.  

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att öka digitaliseringen av sin admi-
nistration avseende stöd till bidragsberättigade föreningar och organisationer. 

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillfråga föreningslivet om deras syn 
på hur stödet kan förbättras. 
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 Det rör sig om totalt åtta uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till kultur- och    

 fritidsnämnden. Utöver kultur- och fritidsnämnden har även barn- och  

 utbildningsnämnden och kommundirektören tilldelats uppdrag som rör samma ärende.  

 Nämndernas uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december   

 2020. 

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 17 mars 2020: 

  

 Förvaltningens förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen ska utreda de   
 uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om den 27 februari 2020 § 27. 

 Kultur- och fritidsförvaltningens utredning ska vara klar senast den 1 oktober 2020. 

 Dagens sammanträde 

 Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen ska utreda de   
 uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om den 27 februari 2020 § 27. 

 Kultur- och fritidsförvaltningens utredning ska vara klar senast den 1 oktober 2020. 

 Förslaget antas 

 

 Beslutet expedieras till 

           Kommunfullmäktige 

 _____________ 
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§ 34/2020                 Dnr 2020–2 864 

 Uppdrag om att utreda framtiden för biografverksamhet i Marks  
 kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar:  
 
Förvaltningen får ett uppdrag att utreda förutsättningar för olika modeller av 
fortsatt biovisning i Kinna konserthusbiograf och tecknar ett ettårigt avtal 
med Nattbion till dess utredningen pekar på mer konkreta förslag till beslut. 
 
Återrapportering av utredningen sker under december 2020. 

 Ärendet 

 Kinna konserthus hyser i dagsläget en kommersiell biograf som drivs   
 av Ulf Jansson, Nattbion. Ett hyresavtal med Nattbion finns tecknat från 1982   
 och är uppsagt för omförhandling som löper ut 1 juni 2020.  Nattbion nyttjade  
 konserthusbiografen vid 174 tillfällen för biovisningar 2019.  

 
 Ett digitaliseringsavtal från 2012 finns tecknat med samma företag och  
  är inte uppsagt i dagsläget. Avtalet förlängs med ett år i taget med sista dag 
  för uppsägning sex månader innan avtalets utgång 31 december.  

 
 Marks kommun har optionsrätt att lösa ut Nattbion i digitaliseringsavtalet med    
 15 000 kronor exklusive moms. För drift finns även en del material som  
 högtalare och annan tekniskutrustning, till viss del finansierad av Nattbion. För   
 nyttjande av filmvisningar måste hyra av maskinist, samt hyra av film gå  
 genom Nattbion. Nattbion fullvärdeförsäkrar den digitaliserade utrustningen.  

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 20 mars 2020. 

 

 Förvaltningens förslag till beslut 

 Förvaltningen får ett uppdrag att utreda förutsättningar för olika modeller av fortsatt    

 biovisning i Kinna konserthusbiograf och tecknar ett tillfälligt fortsatt avtal med  

 Nattbion till dess utredningen pekar på mer konkreta förslag till beslut. 

 Dagens sammanträde 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Förslag till beslut på sammanträdet 

 Magnus Lilliecrona (M) föreslår att skriva ett ettårigt avtal istället för ett  
           tillfälligt. 

 
 Belinda Sjöberg (C) föreslår bifall till Magnus Lilliecronas (M) förslag med  
 tillägg om återrapportering av utredningen under december 2020. 

 
 Karin Jageby (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 13(23) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-08 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt  

 Magnus Lilliecronas (M) förslag om att skriva ett ettårigt avtal och finner att så sker. 

 

 Vidare frågar ordförande om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Belinda  

 Sjöbergs (C) tilläggsförslag och finner att så sker. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar:  

 

 Förvaltningen får ett uppdrag att utreda förutsättningar för olika modeller av fortsatt    

 biovisning i Kinna konserthusbiograf och tecknar ett ettårigt avtal med  

 Nattbion till dess utredningen pekar på mer konkreta förslag till beslut. 

 

 Återrapportering av utredningen sker under december 2020. 

 

 Förslaget antas. 

 Beslutet expedieras till 

           Nattbion 

 

 ____________ 
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§ 35/2020                 Dnr 2020–34 004 

 Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga till punkten Loggboken över kul-
tur- och fritidsnämndens ärenden som en stående punkt på nämndens ären-
delista. 
            
Kultur- och fritidsnämnden ger nämndens presidium i uppdrag att i  
samråd med förvaltningschef i uppdrag att fastställa utformningen av  
en loggbok. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden handhar ärenden som ligger inom nämndens ansvarsom-
råde. För att underlätta arbetet med nya ärenden som inkommit till nämnden samt på-
gående ärenden som nämnden arbetar med har ett förslag om loggbok utarbetats. Tan-
ken med loggboken är att den ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden vid varje 
sammanträde. 

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 17 mars 2020. 

 

 Förvaltningens förslag till beslut 
          Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga till punkten Loggboken     
           över kultur- och fritidsnämndens ärenden som en stående punkt på nämndens  
           ärendelista. 

           Kultur- och fritidsnämnden ger nämndens presidium i uppdrag att i  
           samråd med förvaltningschef i uppdrag att fastställa utformningen av  
           en loggbok. 

 Dagens sammanträde 

 Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet.  

 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

 
          Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga till punkten Loggboken     
           över kultur- och fritidsnämndens ärenden som en stående punkt på nämndens  
           ärendelista. 

           Kultur- och fritidsnämnden ger nämndens presidium i uppdrag att i  
           samråd med förvaltningschef i uppdrag att fastställa utformningen av  
           en loggbok. 

 Förslaget antas 

_____________ 
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§ 36/2020                 Dnr 2020–37 002 

Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning- Beslut 
i brådskande ärenden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden ändras till följande  
lydelse i punkt 4.6: 
 
Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande att besluta på kultur- och fritidsnämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid förfall 
för ordföranden inträder vice ordföranden. Om även denne har förfall inträder 
de ledamöter som är utskottsledamöter i den ordning de finns upptagna i kul-
tur- och fritidsnämndens protokoll då valet till utskottet ägde rum. Beslut i 
brådskande ärenden ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
 

Ärendet 

Med anledning av den pandemi som för närvarande råder finns behov av att flera har 

delegation att fatta beslut i brådskande ärenden. Delegationsordningen behöver därför 

kompletteras. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 1 april 2020: 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden ändras till följande lydelse i punkt  
4.6: 

Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt kultur- och fritidsnämndens ordfö-
rande att besluta på kultur- och fritidsnämndens vägnar i ärenden som är så bråds-
kande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid förfall för ordföranden inträder 
vice ordföranden. Om även denne har förfall inträder de ledamöter som är utskottsleda-
möter i den ordning de finns upptagna i kultur- och fritidsnämndens protokoll då valet 
till utskottet ägde rum. Beslut i brådskande ärenden ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

 
Delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden ändras till följande lydelse i punkt  
4.6: 
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Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt kultur- och fritidsnämndens ordfö-
rande att besluta på kultur- och fritidsnämndens vägnar i ärenden som är så bråds-
kande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid förfall för ordföranden inträder 
vice ordföranden. Om även denne har förfall inträder de ledamöter som är utskottsleda-
möter i den ordning de finns upptagna i kultur- och fritidsnämndens protokoll då valet 
till utskottet ägde rum. Beslut i brådskande ärenden ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 

Förslaget antas. 

_____________ 
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 § 37/2020                 Dnr 2020–16 042 

 Ekonomisk månadsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras och läggs till handlingarna 
 

 Ärendet   

 Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje nämndssammanträde 
 ekonomisk månadsrapport. Förvaltningen har med anledning av covid-19 ett    
 intäktsbortfall på badhuset Kaskad. 

 Dagens sammanträde 

 Förvaltningschef Rasmus Torngard 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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 § 38/2020                  

 Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Meddelandena noteras och läggs till handlingarna. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

  

A) Protokoll från kommunala funktionshinderrådets sammanträde den 3 mars 2020 

 

B) KS § 28/2020 Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun 

 
C) Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Mars kommun 

 
D) KF § 26/2020 Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun 

 
E) Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun 

 
F) KF § 25/2020 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 

          Beslutsgång 

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

______________ 
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§ 39/2020                  

 Anmälan av delegationsbeslut 

 Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

 a)   Dnr 2020–10 048 

 

 Delegationsbeslut- Akutstöd till Skene Sim- och idrottssällskap 

 

 b)   Dnr 2020 

 

 Delegationsbeslut- Personalärenden 

 

 c)    Dnr 2020–27 805 

 

 Delegationsbeslut - Fria lån av Kinnaborgssalen En väv av symboler 

 

 d)   Dnr 2019–109 805 

 

 Delegationsbeslut- Kulturarrangemangsbidrag föreställning Wozzeck 

 

 e)   Dnr 2019–109 805 

 

 Delegationsbeslut- Kulturarrangemangsbidrag föreställning Porgy and Bess 

 

 F)    Dnr 2019–109 805 

 

 Delegationsbeslut- Kulturarrangemangsbidrag föreställning Tosca 

 

 G)   Dnr 2019–109 805 

 

 Delegationsbeslut - Kulturarrangemangsbidrag föreställning Den flygande holländaren 

 

H)                                        Dnr 2020-33 18 

 

 Delegationsbeslut- Tillåta avbokningar utan sju dagars framförhållning 

 

 _______________ 
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§ 40/2020                  

 Synpunkter 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av synpunkterna läggs till handlingarna 
 

 Ärendet 

 Följande synpunkterna redovisa:  

 

a) Utställning på Rydals museum 

 

b) Digitala arrangemang 

 

 Beslutsgång 

 Ordförande frågar om redovisningen kan läggas till handlingarna och finner att så sker. 

 _____________ 
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§ 41/2020                 Dnr 2020-40 006 

Deltagande på distans vid politiska möten 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 
Godkänna deltagande på distans vid sammanträden så snart de tekniska  
lösningarna finns. 

Ärendet 

Magnus Lilliecrona (M) lyfte frågan om det är möjligt att delta på distans vid 
politiska sammanträden. 
 
Förvaltningschef Rasmus Torngard bemöter frågan med att ett sådant sam-
manträde endast är möjligt om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
i dagsläget finns inte tekniken för att genomföra sådana sammanträden. 
 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige den 26 mars 
2020, 38 att möjliggöra teknisk lösning för deltagande på distans vid sam-
manträden. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Lilliecrona yrkar (M) yrkar att: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 
Godkänna deltagande på distans vid sammanträden så snart de tekniska  
lösningarna finns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Magnus  
Lilliecronas (M) yrkande och finner att så sker. 
_____________ 
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§ 42/2020                 Dnr  

 Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för: 

- konsekvenser inom verksamhet, personal och ekonomi med anledning av covid-

19. 

- Organisation kring central och förvaltningsövergripande krisberedskap. 

- Öppen ung kommer att flytta kontorsplatser från kommunhuset till Rydal på grund 

av att kommunledningskontoret har platsbrist och är i behov av fler kontor. 

- Blå scen – hur ser kultur- och fritidsnämnden på scenkonst i Marks kommun. Är 

det något som skall utvecklas i samband med byggnation Lyckeskolan. 

- Planering av badsäsong 2020 pågår. 

 Beslutsgång 

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

 så sker. 

____________ 
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§ 43/2020                  

Övriga frågor 

Ylva Höglund (M) lyfte frågan om Mingla i Mark. Har beslut tagits på arrangemanget 

skall flyttas fram till augusti? 

Förvaltningschef Rasmus Torngard bemöter frågan med att det har skickats en riskbe-

dömning till kommunstyrelsen. 

 

Johan Hultén (S) lyfter frågan om en skateramp som funnits på Kungaberg men nu är 

borttagen. Var finns den och kommer den att komma tillbaka? 

Förvaltningschef Rasmus Torngard tar med sig frågan och återkommer med svar. 

____________ 

 

 


