
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(24)
 Kultur- och fritidsnämnden 
 2020-10-15 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan  

13.15 –17.00 Ajournerat klockan 15.30-15.45, 16.05-16.15 

  
Beslutande S Birgitta Andersson  

 S Andreas Augustson §§ 91–98 kl. 13.15-16.45  

 S Peter Hellberg (S) tjänstgör för Andreas Augustsson (S) 

§§ 99–106 kl. 16.45-17.00 

 S Johan Hultén   

 C Belinda Sjöberg  

 C Eva Åberg Andersson (C) tjänstgör för Linda Axelsson (C) 

 L Uno Johansson §§ 91–96 kl. 13.15- 16.40 

 L  Anders Almqvist §§ 97–106 kl. 16.40-17.00 

 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 Peter Hellberg §§ 91–98 kl. 13.15-16.45 

 S Joanna Etherton  

 S Laila Neck 

 L Anders Almqvist §§ 91–106 kl. 13.15-16.40 ej §§ 93 

 M Anders Lilliestam 

 SD Sara Lindwall §§ 91-del av93kl. 13.15-15.30 

   

  Tjänstepersoner 

  Torbjörn Stockenborn, enhetschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare  

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom §§ 91 

  Maria Skarnehall-Lövgren, tf. enhetschef §§ 91–94 

  Ingrid Gustafsson, administratör §§ 91–94 

  Carola Melo, utvecklingsledare §§ 91–94 

  Elina Kroksjö, utvecklingsledare §§ 91–94 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 2(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Utses att justera Ylva Höglund 

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Kinna  

den 20 september  

 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

  

§§ 

 

91–106 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämnden §§ 91–106 
 
Sammanträdesdatum 2020-10-15 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-10-20 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-11-11 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

  

Ekonomisk månadsrapport § 91 

  

Senareläggning av beslut gällande Covid-19 akutbidrag § 92 

  

Riktlinjer för föreningsbidrag i Marks kommun år 2021 § 93 

  

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige angående § 94 

stöd till bidragsberättigade föreningar och organisationer  

  

Medborgarförslag om att återanställa personal på Mötesplatsen § 95 

Ung i Mark  

  

Medborgarförslag angående flytt av verksamhet (gymnastik för § 96 

vuxna) till annan hall  

  

Medborgarförslag om upprustning av vandringsleder § 97 

  

Uppföljning av internkontroll 2019 § 98 

  

Information om Sätila SKs ansökan om anläggande av konstgräs- § 99 

plan   

  

Information om dom från Förvaltningsrätten i mål om laglighets- § 100 

Prövning KFN § 32/2020  

  

Information om anvisning av tidigareläggning av kostnader för § 101 

Kultur- och fritidsnämnden  

  

Loggboken över kultur- och fritidsnämndens ärenden § 102 

  

Meddelanden § 103 

  

Anmälan av delegationsbeslut § 104 

  

Förvaltningschefen informerar § 105 

  

Övriga frågor § 106 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 § 91/2020                 Dnr 2020–16 042 

 Ekonomisk månadsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

  Kultur- och fritidsnämnden behandlar varje på sammanträde ärendet ekonomisk   

  månadsrapport. Det ekonomiska utfallet för september månad uppgår till 56.9 mkr  

  och det är 76% av nämndens budgetram. Förbrukningen ligger något över riktvärdet    

  som uppgår till 75%.  

     Dagens sammanträde 

  Ekonom Hanna Grunditz-Svensson redogör för ärendet. 

 

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

     Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 

 

  Informationen noteras. 

  

  Förslaget antas.  

  

   ____________ 

 

 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 92/2020                 Dnr 2020–55 805 

 Senareläggning av beslut gällande Covid-19 akutbidrag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tidpunkten för beslut gällande bidraget 
flyttas fram till den 5 november 2020. 
 

 Ärendet   

 Covid-19 akutbidrag är en stödåtgärd som Marks kommun infört för bidragsberättigade   
 föreningar som är drabbade av ekonomiskt intäktsbortfall på grund av pandemins  
 effekter. I regelverket för bidraget finns ingen angiven tidsperiod, vilket resulterar i att   
 föreningarna redogör för olika tidsperioder i sina ansökningar. För att kunna göra en   
 rättvis bedömning behöver en tidsperiod gälla för alla föreningar. Av denna anledning   
 behöver föreningarna inkomma med specifika underlag för en och samma period under  
 åren 2019 och 2020. Detta innebär att tidpunkt för beslut gällande bidraget behöver  
 flyttas fram.    

 Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 7 oktober 2020. 

          

        Förvaltningens förslag till beslut  
         Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tidpunkten för beslut gällande bidraget flyttas  
         fram till den 5 november 2020. 

             Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Elin Kroksjö redogör för ärendet. 

 

 Ärendet diskuteras.            

 Beslutsgång 

                               Ordföranden föreslår följande: 

 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tidpunkten för beslut gällande bidraget flyttas  

 fram till den 5 november 2020. 

 

 Förslaget antas 

 

 _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 93/2020                 Dnr 2020–53 0805  
 
Riktlinjer för föreningsbidrag i Marks kommun år 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget i sin helhet. 
 
2. Tillägg till förslaget till riktlinjer för föreningsbidrag under avsnittet  

anläggnings- och underhållsbidrag: 
- Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras. 

 
3. Tillägg till förslaget till riktlinjer för föreningsbidrag under avsnittet kultur-

bidrag 
- Styrk orden och gärna utveckla nya utryck inom kulturområdet. och flytta   

      till inledningen av dokumentet. 
 

4. Ordet ”aktivt” styrks i meningen Till förening som har minst en aktiv mö-
tesdeltagande suppleant i avsnittet om grundbidrag. 

    
5. Ordet ”kan” läggs till i meningen Bidraget beviljas med    

 maximalt 50 % i avsnittet om anläggnings- och underhållsbidrag. 
 

6.  Ordet ”kan” läggs till i meningen Bidraget beviljas med   
  maximalt 50% av redovisat belopp i avsnittet om Akutstöd.  
   

7. Ordet ”önskvärt” läggs till i meningen Aktiviteten ska   
 vara publik och av allmänt intresse samt nå en bred målgrupp i avsnittet    

      kulturbidrag 
 

8. Meningen ”Bidragsberättigade kulturföreningar i Marks  
 kommun” läggs i avsnittet Kinnaborgssalen – regelverk. 
 

9.  Ordet ”Internationellt Vävcenter” styrks från avsnittet om  
 Kinnaborgssalen- regelverk och lägg till att presidiet beslutar om andra 
föreningar.  

 
10. Summan för kulturbidrag ska uppgå till 25 000 kr och beloppen 2 500 kr, 

5 000 kr och 7 500 kr tas bort i avsnittet kulturbidrag. 
 

11. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 
att inför nästa revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag ser över möjlig-
heterna att införa ytterligare en form av kulturbidrag. Ett bidrag som inte 
är kopplat till arrangemang utan mer som stöd till de som kontinuerligt 
bedriver kulturell verksamhet. (Många kommuner har helt andra former 
för bidrag exempel Borås). Dessutom bör förvaltningen se över möjlighet-
erna att återinföra någon form av det som vi tidigare kallat ”Publikations- 
och Produktionsbidrag”. 

 
12. Kultur-och fritidsnämnden beslutar att det tas fram en konsekvensanalys 

av hur riktlinjerna för hur föreningsbidrag har utfallit år 2021. 
 

Jäv 
Anders Almqvist (L) anmäler jäv. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 Ärendet   

         Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av regler för bidrag till  
         bidragsberättigade föreningar i Marks kommun. Förvaltningen har tagit fram ett förslag    
         på ett antal förändringar som kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till. 

 Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen den 11 juni 2020  

         § 71 för en ny beredning. 

 

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

          

        Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september  

         2020 § 30 och föreslår följande: 
  

1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget i sin helhet. 

2. Tillägg till förslaget till riktlinjer för föreningsbidrag under avsnittet anläggnings- och 
underhållsbidrag 

    - Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras. 

3. Tillägg till förslaget till riktlinjer för föreningsbidrag under avsnittet kulturbidrag: 
    Styrk orden och gärna utveckla nya utryck inom kulturområdet. och flytta till  
    inledningen av dokumentet. 

             Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 

 

  Ärendet diskuteras. 

 Ledamöternas förslag till beslut 

 Ylva Höglund (M) yrkar att ordet ”aktivt” styrks i meningen Till förening som har minst   

 en aktiv mötesdeltagande suppleant i avsnittet om grundbidrag bifall 

    

 Magnus Lilliecrona (M) yrkar att ordet ”kan” läggs till i meningen Bidraget beviljas med    

 maximalt 50 % i avsnittet om anläggnings- och underhållsbidrag. 

 

 Magnus Lilliecrona (M) yrkar att ordet ”kan” läggs till i meningen Bidraget beviljas med   

 maximalt 50% av redovisat belopp i avsnittet om Akutstöd. bifall 

   

 Andreas Augustsson (S) yrkar att ordet ”önskvärt” läggs till i meningen Aktiviteten ska   

 vara publik och av allmänt intresse samt nå en bred målgrupp i avsnittet kulturbidrag 

 

 Karin Jageby (V) yrka att meningen ”Bidragsberättigade kulturföreningar i Marks  

 kommun” läggs i avsnittet Kinnaborgssalen – regelverk. 

 

 Magnus Lilliecrona (M) yrkar ”Internationellt Vävcenter” styrks från avsnittet om  

 Kinnaborgssalen- regelverk och lägga till att presidiet beslutar om andra föreningar. 

 

 Eva Åberg Andersson (C) yrkar att summan för kulturbidrag ska uppgå till 25 000 kr      

 och beloppen 2 500 kr, 5 000 kr och 7 500 kr tas bort i avsnittet kulturbidrag. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 Magnus Lilliecrona (M) yrkar att bidragsreglerna från 2020 förlängs med för ett år för   

 2021 och att en konsekvensanalys av bidragsreglerna genomförs.  

 

Karin Jageby (C) yrkar att Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvalt-

ningen i uppdrag att inför nästa revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag se över möj-

ligheterna att införa ytterligare en form av kulturbidrag. Ett bidrag som inte är kopplat 

till arrangemang utan mer som stöd till de som kontinuerligt bedriver kulturell verksam-

het. (Många kommuner helt andra former för bidrag exempel Borås). Dessutom bör för-

valtningen se över möjligheterna att återinföra någon form av det som vi tidigare kallat 

”Publikations- och Produktionsbidrag”. 

 

Andreas Augustsson (S) yrkar kultur-och fritidsnämndens beslutar att det tas fram en 

konsekvensanalys av hur riktlinjerna för föreningsbidrag har utfallit år 2021. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Ylva Höglunds (M) yrkande 
och finner att så sker. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Magnus Lilliecronas (M)  
yrkande och finner att så sker. 

Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Magnus Lilliecronas (M) 
yrkande och finner att så sker. 

Beslutsgång 4 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Andreas Augstssons (S) 
 yrkande och finner att så sker. 

Beslutsgång 5 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Karins Jagebys (V) yrkande 
och finner att så sker. 

Beslutsgång 6 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Magnus Lilliecronas (M) 
 yrkande och finner att så sker. 

Beslutsgång 7 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Eva Åberg Anderssons (C) 
yrkande och finner att så sker. 

Beslutsgång 8 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet för-
slag eller Magnus Lilliecronas (M) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden  
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 9 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Karins Jagebys (V) yrkande 
och finner att så sker. 

Beslutsgång 10 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Andreas Augustssons (S) yr-
kande och finner att så sker. 

_____________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 § 94/2020                 Dnr 2020–30 805 

 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige angående stöd  
 till bidragsberättigade föreningar och organisationer  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser därmed att arbetet är återrapporterat enligt 
uppdrag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar att uppdrag fyra inte har kommenterats 
tillräckligt och att förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag på styrdoku-
ment som gäller fördelningen av bidrag. 
 
 

 Ärendet 

 Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag   
 att utreda de uppdrag som avser ärendet Utredning av det totala stödet till  
 bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer som kommunfullmäktige  
 beslutat om den 27 februari 2020 § 27.  

 Kultur- och fritidsförvaltningen har bearbetat och kommenterat de åtta  
 uppdragsområdena, vilket redogörs för i bifogat dokument. Flertalet av uppdragen är  
 redan genomförda, medan andra är identifierade för vidare behandling.  

  Ärendets behandling 
  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 12 augusti 2020.       

         
  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september  

          2020 och föreslår följande: 

         
  Kultur- och fritidsnämnden anser därmed att arbetet är återrapporterat enligt  

          uppdrag. 

  Dagens sammanträde 

  Tf. Enhetschef Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet. 

  

  Ärendet diskuteras. 

           Ledamöternas förslag till beslut 

  Eva Åberg Andersson (C) yrkar på följande tillägg: 

  Kultur- och fritidsnämnden noterar att uppdrag fyra inte har kommenterats  
  tillräckligt och att förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag på styrdokument  
  som gäller fördelningen av bidrag         

   Beslutsgång 

   Beslutsgång 1 

   Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden och finner att kultur- och  

   fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

  

 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden befaller eller avslår Eva Åberg An-

derssons yrkande och finner att det bifalls. 

         Expedieras till 

Kommunfullmäktige 

 

 _____________ 
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 § 95/2020                 Dnr 2018–28 00 

 Medborgarförslag om att återanställa personal på mötesplatsen Ung i  
 Mark  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
  
Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för  
nämnden att besvara medborgarförslaget. 
 
 

 Ärendet 

 Kommunfullmäktige har den 22 februari 2018 § 22 överlämnat ett medborgarförslag  
 för handläggning och beslut till kultur- och fritidsnämnden. I medborgarförslaget 
 föreslås att personal ska återanställas på mötesplatsen Ung i Mark. 

           Utifrån den nuvarande situationen med Öppen Ung så finns det inga planer på  

           nedskärningar gällande varken personal eller verksamhet. Hur läget gällande detta  

           var i januari 2018 är svårt att reda ut i detalj. Förvaltningen kan dock konstatera att  

           det sker fortsatt satsning på den öppna ungdomsverksamheten genom att det till  

           exempel beslutades om riktade medel till målgruppen barn och unga inför 2020.  

 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 12 augusti 2020.       

          
         Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september §  

         32 och föreslår följande:        
         Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

         Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för nämnden att 
         besvara medborgarförslaget. 

          Dagens sammanträde 

 Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden och finner att kultur- och  

 fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

          Expedieras till 

           Förslagsställaren 

            

 ____________ 
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§ 96/2020                 Dnr 2018–77 00 

 Medborgarförslag angående flytt av verksamhet ( gymnastik för     
 vuxna ) till annan hall 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för nämn-
den att besvara medborgarförslaget. 
 

 Ärendet  

 Skene Kvinnliga Gymnastikförening inkom år 2018 med ett medborgarförslag där de    
 förespråkar en omprövning av kultur- och fritidsförvaltningens fördelning av  
 träningstider i idrotts- och gymnastiksalar för perioden 2018/2019. Specifikt gäller   
 medborgarförslaget deras egna tider som är förändrade jämfört med tidigare års  
 fördelning.   

           I samband med att tiderna för lokaler och anläggningar fastställdes år 2018 har detta   
           kommunicerats till Skene Kvinnliga Gymnastikförening. Därefter har kultur- och fritids 
           förvaltningen även fört en dialog men föreningen om deras situation. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 18 september 2020.       

          
         Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september  

         2020 § 33 och föreslår följande:        
         Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

         Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för nämnden att 
         besvara medborgarförslaget. 

          Dagens sammanträde 

 Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämndens och finner att kultur- och  

 fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

          Expedieras till 

Förslagsställaren 

          ¨ 

  ____________ 
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§ 97/2020                 Dnr 2020–78 814 

 Medborgarförslag om upprustning av vandringsleder 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår begäran om att rusta upp och förbättra 
märkningen av motionsstigarna runt Mariebergsparken med anledning av att 
detta inte omfattas av kommunalt ansvar. 
 

 Ärendet  

 Kommunfullmäktige har i KF § 93/2020 beslutat att överlämna medborgarförslaget Dnr   
 2020-10 101-42, som inkom till kommunstyrelsen 2020-05-25, till kultur- och  
 fritidsnämnden för handläggning och beslut. 

 I Marks kommun har vi många märkta stigar och vandringleder som under årens lopp   
 anlagts av såväl föreningar som privatpersoner/markägare. Dessa stigar och leder har  
 inte Marks kommun något ansvar för. 

 För de vandringsleder som kommunen varit delaktiga i sedan tidigare, finns ett visst   
 skötselansvar. Vad gäller de markerade motionsstigarna runt Mariebergsparken som  
 frågeställaren omnämner, omfattas dessa inte av kommunalt ansvar. Med anledning av   
 detta avslås begäran om att kommunen rustar upp och märker dessa stigar. 

 

 Ärendets behandling 
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 18 september 2020.       

          
           Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30  
           september § 34 och föreslår följande:          

      
           Kultur- och fritidsnämnden att avslå begäran om att rusta upp och förbättra  
           märkningen av motionsstigarna runt Mariebergsparken med  anledning av att detta  
           inte omfattas av kommunalt ansvar. 

          Dagens sammanträde 

 Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden och finner att kultur- och  
 fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag. 

          Expedieras till 

           Förslagsställaren 

  ____________ 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 15(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 98/2020                 Dnr 2020–92 042 

Uppföljning av internkontroll 2019 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2019. 
 
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 

 Ärendet  

 Enligt kommunlagen ska en nämnd ha en tillräcklig internkontroll över sin verksamhet.    
 I Marks kommun anger även det kommungemensamma reglementet att nämnder  
 årligen ska rapportera till kommunstyrelsen om sitt arbete med internkontroll. 

    Kommunstyrelsen har den 15 juni 2020 § 127 behandlat ett ärende som rör  
    uppföljning av nämnders och styrelser internkontroll 2019. I sitt beslut skriver  
    kommunstyrelsen bland annat att: 

-  Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och styrelsers intern  
 kontroll 2019. 

- Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden uppmanar att göra en 
uppföljning av internkontroll och inkomma med denna i samband med delårsrap-
porten. 

         Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en uppföljning av risker som ingick i  
         intern kontrollen år 2019. En svårighet som dock har funnits i samband med att  
         uppföljningen genomförts är att årsrapporten för 2019 varit låst i systemet Strasys.  
         Därmed fanns det till en början svårigheter att dokumentera resultatet från  
         uppföljningen. 

 Ärendets behandling 
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 18 september 2020.       

          
         Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september  

         2020 § 35 och föreslår följande:          
         Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2019. 

         Kultur- och fritidsnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen. 

          Dagens sammanträde 

 Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

 förslag och finner att så sker. 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

       Expedieras till 

        kommunstyrelsen 

 

        ______________ 

           

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 17(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

          § 99/2020                 Dnr 2020–20 826  

Information om Sätila SKs ansökan om anläggande av konstgräsplan  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

 Ärendet  

         Sätila SK har den 5 februari 2020 inkommit med en skrivelse om att inleda en dialog          
         med Marks kommun angående anläggande av en konstgräsplan i Sätila. Kultur- och  
         fritidsförvaltningen har efter att skrivelsen inkom träffat föreningen och diskuterat  
         frågan.        

 Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har diskuterat ärendet på sitt sammanträde    

         den 30 september 2020. 

 Dagens sammanträde 

 Ordförande Birgitta Andersson (S) redogör för ärendet. 

 
         Ärendet diskuteras. 

  Beslutsgång 

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

  sker. 

 

 _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 100/2020                 Dnr 2020–51 108 

Information om dom från Förvaltningsrätten i mål om  
laglighetsprövning KFN § 32/2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Ärendet  

Kultur- och fritidsnämndens beslut från den 8 april 2020 § 32 gällande utformning av  
ny verksamhet överklagades till Förvaltningsrätten i Jönköping. Den 15 september   
2020 inkom Förvaltningsrättens dom och Förvaltningsrätten beslutade att avslå  
överklagandet. 

 Ärendets behandling 

            Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har diskuterat ärendet på sitt sammanträde     

         den 30 september 2020. 

  Dagens sammanträde 

  Ordförande Birgitta Andersson (S) redogör för ärendet. 

 
          Ärendet diskuteras. 

  Beslutsgång 

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

  sker. 

 

   _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 101/2020                 Dnr 2020–104 042 

Information om anvisning av tidigareläggning av kostnader för kultur- 
och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

 Ärendet  

 Marks kommun prognosticeras göra ett betydande överskott år 2020. 
 Kommunfullmäktige förväntas därför den 22 oktober 2020 besluta om nämnderna får  
 överskrida sin budget för år 2020 för att kunna tidigarelägga kostnader. Det är viktigt     
 att kostnaderna blir bokförda på år 2020. 

 Med tanke på tidsaspekten kommer nämndens presidium tillsammans med  
 förvaltningsledning avgöra hur det ekonomiska utrymmet ska avgöras. 

 Synpunkter från politiker i nämnden tacksamt emot hur det ekonomiska utrymmet ska   
 användas. 

 Dagens sammanträde 

 Enhetschef Torbjörn Stockenborn redogör för ärendet. 

 
         Ärendet diskuteras. 

 Beslutsgång 

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

 sker. 

 

 ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 102/2020                 Dnr 2020–34 004  

 Loggboken över kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har på sitt sammanträde den 8 april 2020 § 35 beslutat att   

lägga till punkten loggboken över kultur- och fritidsnämndens ärenden som en stående  

punkten på nämndens ärendelista. Loggboken innehåller den 9 oktober 2020 45     

stycken ärenden som antingen inkommit eller upprättats av kultur- och fritidsnämnden.   

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

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

sker. 
_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 21(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 103/2020                  

 Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

  

 a)   Kommunicering- Förstudie avseende Kinna konserthus och teater 

 
 b)   Kommunicering- Förstudie avseende Ishall 

 
 c)    KS § 179/2020 Remissyttrande på Regional utvecklingsstrategi för Västra  

        Götalandsregionen 2021–2030 

 
 d)   Remissyttrande på förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra  

       Götalandsregionen 2021–2030 

 Beslutsgång 

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

 sker. 

 ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 22(24) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 § 104/2020                  

 Anmälan av delegationsbeslut 

 Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

a)   Dnr 2020–10 048 

 

Delegationsbeslut- Ansökan om akutstöd från IFK Örby 

 

b)                                          Dnr 2020–27 805 

 

Fria lån av Kinnaborgssalen 2020 – Kinna Fotoklubb utställning av Markmästerskap  

 

 

_______________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 105/2020                 Dnr  

 Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Enhetschef Torbjörn Stockenborn informerar om aktuella frågor som rör kultur- och    

 fritidsförvaltningen: 

  

-    Det har varit många besökare på badhuset Kaskad den senaste. Det har upplevts 

som ett arbetsmiljöproblem hos personalen med tanken på Covid-19. Förvaltningen 

har förslag på åtgärder för att omfördela antalet besökare. 

 

 

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

Beslutsgång 

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

så sker. 

 

____________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 106/2020                 Dnr  

Övriga frågor 

          Johan Hulten (S) frågar när kultur- och fritidsnämnden kommer få information om   

          skicket vandringslederna i Mark.  

 

          Förvaltningen svarar att informationen kommer på ett kommande sammanträde. 

  

          Birgitta Andersson (S) föreslår att Fritsla Hockey ska bjudas in till ett kommande  

          sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. 

 

          _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


