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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-10 

Tid:   kl. 13:15 – 16:10 

  Paus 14:46 – 15:00 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator 

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

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

 (S) Johan Hultén 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (C) Lena Brunnsåker tjänstgör för Eva Åberg Andersson (C) 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (KD) Martin Andersson 

 (SD) Siv Scarborough tjänstgör för Mats Nordfält (SD) 

 (V) Karin Jageby 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Andreas Augustsson § 79-81 
(KD Ailen Andersson § 80-92 
(SD) Sara Lindwall 

 
 Tjänstepersoner 
 Rasmus Torngard Förvaltningschef § 76-92 
 Niklas Gusténius Enhetschef § 76-92 
 Torbjörn Stockenborn Enhetschef § 82-85 
 Elina Kroksjö Utvecklingsledare § 76-86 
 Maria Skarnehall Lövgren Utvecklingsledare § 76-83 
 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom § 79-80 
 Lars Bilting  Bibliotekarie  § 82-85 
 Daniel Pettersson 

 
Nämndsekreterare § 76-92 

 Övriga närvarande   
 Annelie Synnergren Kvinnojouren i Mark § 76-77 
 Ulla-Karin Hultqvist Kvinnojouren i Mark § 76-77 
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Utses att justera:              Magnus Lilliecrona (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-06-16, 17:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 76-92 

Daniel Pettersson 

Ordförande 

Birgitta Andersson (S) 

Justerande 

Magnus Lilliecrona (M)  
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-06-10, § 76-92 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-06-17 Datum för anslags 

nedtagande 2021-07-09 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 76/21 

Presentation - Kvinnojouren § 77/21 

Förändring av ärendelistan § 78/21 

Ekonomisk månadsrapport § 79/21 

Budgetunderlag 2022-2025 kultur- och fritidsnämnden § 80/21 

Ordnings- och prioriteringsregler - förslag inför 2022 § 81/21 

Svar på återremittering Kinnahallen nivå 2 § 82/21 

Delrapportering av uppdrag att utreda Fritidsbank § 83/21 

Ansökan, Kamratföreningen Länken § 84/21 

Gemensamt biblioteksdatasystem i Sjuhärad § 85/21 

Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en ramp 
redan nu vid Hanatorps badplats Öresjön 

§ 86/21 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden § 87/21 

Övriga frågor § 88/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 89/21 

Redovisning av meddelanden § 90/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 91/21 

Förvaltningschefen informerar § 92/21 
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§ 76/2021 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

_______  
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§ 77/2021    

Presentation - Kvinnojouren 
Dagens sammanträde 
Kvinnojouren i Mark besöker kultur- och fritidsnämnden och berättar om deras 
verksamhet och hur den har påverkats av pandemin.   

Kultur- och fritidsnämnden tar del av information.  

______ 
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§ 78/2021    

Förändring av ärendelistan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Ärendet övriga frågor läggs till ärendelistan.  

Dagens sammanträde 
Siv Scarborough (SD) anmäler övrig fråga. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer frågan om ärendelistan kan kompletteras med punkten övriga 
frågor och finner att så sker. 
_______ 
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§ 79/2021   Dnr: 2021-19 042  

Ekonomisk månadsrapport 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet ekonomisk 
månadsrapport. 

Det ekonomiska utfallet för maj månad uppgår till 31,3 mnkr och utgör 40 % av 
nämndens budgetram, vilket är 1,1 mnkr lägre än periodens riktvärde på 42%.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

Dagens sammanträde  
Ekonom Hanna Grunditz-Svensson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om information kan noteras och finner att så sker. 

________ 
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§ 80/2021   Dnr: KFN 2021-44 042 

Budgetunderlag 2022–2025 kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens 
budgetunderlag 2022–2025.  

Kultur- och fritidsnämnden äskar om 2 993 tkr i utökad driftbudgetram för utökade 
driftkostnader för Nya Lyckeskolan, ny entré till huvudbiblioteket, Hyssna 
spontanidrottsplats, samt vikvägg till Kungabergshallen. 

Förslag till taxor och avgifter för 2022 godkänns, för vidare beredning i 
kommunstyrelse. 

Ärendet 
Kommunledningskontoret i Marks kommun har upprättat en anvisning för 
nämndernas budgetunderlag år 2022–2025. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
med stöd av förvaltningsekonom upprättat ett förslag till budgetunderlag för 2022.  

Förvaltningen har genomfört en nulägesanalys, som underlag till framtagande av 
budgetunderlag samt fortsatt budgetprocess. Analysen belyser bland annat 
verksamhetens resurser och resultat, och avslutas med ett antal slutsatser. Bland 
dessa finns behov av fortsatt fokus på jämlikhets- och jämställdhetsarbete inom 
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, samt kulturutbudets betydelse för 
kommunens attraktivitet. 

Marks kommuns ekonomiska styrmodell medför ett årligt återkommande 
effektiviseringskrav, då kostnadsökningen för befintlig verksamhet endast delvis 
täcks av central uppräkning av nämndernas budgetramar. För 2022 uppgår 
effektiviseringsbehovet till 0,9 mnkr, eller ca 1 % av nämndens nettokostnadsram.  

För att på ett strukturerat sätt hantera besparings- och eller 
effektiviseringsåtgärder har ett bedömningsverktyg framtagits. Inriktningen vid 
framtagande och bedömning av åtgärder bör utgå ifrån verksamhetens 
övergripande syfte, mål och prioriteringar. Åtgärder bör i första hand ta särskild 
hänsyn till målgruppen barn och unga (i enlighet med av kommunfullmäktige 
beslutade strategiska områden och kommungemensamma mål). Fler perspektiv 
finns att beakta, och dess redogörs för i budgetunderlaget. Möjliga effektiviserings-
/reduceringsåtgärder samt tillhörande konsekvensbeskrivning har identifierats, 
utifrån föreslagen inriktning. För att få budgetunderlaget i balans har en generell 
och preliminär reducering av personalbudgeten för grunduppdragen bibliotek samt 
kultur och fritid gjorts. 
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Under 2021 förväntas Nya Lyckeskolan samt Spontanidrottsplatsen i Hyssna tas i 
bruk. Inför 2022 förväntas även en ny entré till huvudbiblioteket i Kinna, samt en 
ny vikvägg till Kungabergshallen i Fritsla, stå färdiga. 

De ökade driftkostnaderna till följd av Nya Lyckeskolan är för stora för att kunna 
hanteras inom nämndens ram. Nämnden har redan fattat beslut om att äska om 
kompensation för den nya entrén till huvudbiblioteket. 

Anläggande av spontanidrottsplatsen i Hyssna sker i formen av en gåva, och har 
inte initierats av nämnden. Vikväggen i Kungabergshallen har beställts utifrån 
skolans behov. Då båda dessa investeringar har initierats an andra än nämnden, 
kan det argumenteras för att nämnden borde kompenseras för de ökade 
kostnaderna. 

Under 2022 förväntas renovering och ombyggnation av badhuset Kaskad samt 
Kinnahallen färdigställas. Det är i dagsläget dock oklart exakt vilka kostnader som 
tillkommer under 2022, varför nämnden får återkomma med äskanden i ärendena.  

Investeringsbehoven för den kommande planeringsperioden är i dagsläget ganska 
osäkra. Avsikten är att ha en bättre planering inför beslut om nämndplan. 

Taxor och avgifter revideras årligen och ett förslag på förändringar och 
kompletteringar ska först presenteras för kultur- och fritidsnämnden för att sedan 
beredas av kommunstyrelsen inför slutligt beslut i kommunfullmäktige. 
Indexuppräkningen är inte gjord utan kommer att ske när oktoberprognosen 
kommer från SKR. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2021. 

Nulägesanalys 2021 kultur- och fritidsförvaltningen 

Budgetunderlag 2022 – 2025 kultur- och fritidsnämnden 

Underlag för äskanden Nya Lyckeskolan 

Underlag för äskanden ny entré huvudbiblioteket 

Taxor och avgifter 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 maj 2021, § 49, och då föreslagit 
följande: 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens 
budgetunderlag 2022–2025.  

Kultur- och fritidsnämnden äskar om 2 993 tkr i utökad driftbudgetram för utökade 
driftkostnader för Nya Lyckeskolan, ny entré till huvudbiblioteket, Hyssna 
spontanidrottsplats, samt vikvägg till Kungabergshallen. 
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Förslag till taxor och avgifter för 2022 godkänns, för vidare beredning i 
kommunstyrelse. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard, ekonom Hanna Grunditz-Svensson och 
utvecklingsledare Elina Kroksjö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

______ 
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§ 81/2021   Dnr: KFN 2021-58 042 

Ordnings- och prioriteringsregler - förslag inför 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ordnings- och prioriteringsregler vid bokning av kommunala anläggningar och 
lokaler fastställs enligt bilagt förslag. De nya ordnings- och prioriteringsreglerna 
gäller tills vidare från och med 1 januari 2022. 

Ärendet 
Tidigare år har beslut om ordnings- och prioriteringsregler vid bokning av 
kommunala anläggningar och lokaler hanterats i samma ärende som taxor och 
avgifter. 

Inför 2022 har förvaltningen valt att hantera taxor och avgifter, och ordnings- och 
prioriteringsregler i separata ärenden. Detta motiveras av att kommunfullmäktige 
endast fattar beslut om taxor och avgifter, samt att ordnings- och 
prioriteringsregler inte kräver en årlig översyn. Att ändra i ordnings- och 
prioriteringsregler mer sällan, torde också öka förutsägbarheten för berörda. 

Ordnings- och prioriteringsregler har dock genomgått en smärre översyn inför 
2022. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Ordnings- och prioriteringsregler - förslag inför 2022 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 maj 2021, § 50, och då föreslagit 
följande: 

Ordnings- och prioriteringsregler vid bokning av kommunala anläggningar och 
lokaler fastställs enligt bilagt förslag. De nya ordnings- och prioriteringsreglerna 
gäller tills vidare från och med 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

______ 
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§ 82/2021   Dnr: KFN 2020-56 292 

Återremittering Kinnahallen nivå 2  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden är positiv till utbyggnad nivå 2, men kan inte lösa 
finansieringsfrågan utan att skära ner på egen verksamhet. 

Ärendet 
Ärendet gäller svar på kommunstyrelsens återremiss (KS 2021-04-14 § 75/2021) i 
ärendet om igångsättningstillstånd för projektet renovering av Kinnahallen.  

Återremissen gäller nivå 2 vilket avser utbyggnad av café och serveringsdel. Kultur- 
och fritidsnämnden har enligt återremissen att utreda finansieringsfrågan för nivå 
2. 

Utifrån utredningen framkommer det att medfinansiering av förening inte är 
aktuellt i detta fall. Taxehöjning för objektet är inte heller lämpligt. Kvar finns 
möjligheten att finansiera driftkostnadsökning om 94 tkr inom kultur- och 
fritidsnämndens budgetram. Detta skulle dock innebära ett behov av omfördelning 
av medel från andra verksamheter. Nämnden behöver även beakta 
kostnadsökningen utifrån att det finns flera tillkommande driftkostnadsökningar 
inom närtid vilka sammantaget blir svåra att hantera ur ett resursperspektiv. 
Satsningen är önskvärd ur förenings- och verksamhetsperspektiv, men då den i 
första hand inte vänder sig till någon prioriterad målgrupp blir den svårare att 
motivera. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden förordar avslag på utbyggnad enligt nivå 2 (cafédel) i 
förstudie gällande ombyggnad och renovering av Kinnahallen. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkar följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till utbyggnad nivå 2, men kan inte lösa 
finansieringsfrågan utan att skära ner på egen verksamhet. 

Karin Jageby (V), Ylva Höglund (M), Uno Johansson (L), Birgitta Andersson (S) och 
Siv Scarborough (SD) yrkar bifall till Magnus Lilliecronas (M) förslag.   
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt Magnus Lilliecronas (M) yrkande.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden  

______ 
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§ 83/2021   Dnr: KFN 2019-37 820 

Delrapportering av uppdrag att utreda Fritidsbank 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delrapporteringen av utredning av 
organisering och finansiering av en Fritidsbank, och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras återkomma med en slutrapportering vid 
nämndens sammanträde i november 2021. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har i § 3/2019 beslutat att remittera Motion om att starta en 
Fritidsbank i Marks kommun (M), som inkom till kommunfullmäktige 2019-02-04, 
till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden svarade på remissen § 116/2019 och ställde sig positiv 
till att inrätta en Fritidsbank i Marks kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade sedan § 212/2020 att ge kultur- och fritidsnämnden 
i uppdrag att ta fram ett förslag på organisation och finansiering av en Fritidsbank, 
samt att en återkoppling ska ske i juni 2021 om hur ärendet fortgår.   

Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 23/2021 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett förslag på organisation och finansiering av en Fritidsbank i Marks 
kommun. Uppdraget avser att se över möjligheten att bedriva verksamheten över 
hela kommunen och även se över digitala möjligheter. 

Uppdraget ska nu delrapporteras till kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 5 maj 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 maj 2021, § 52, och då föreslagit 
följande: 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delrapporteringen av utredning av 
organisering och finansiering av en Fritidsbank, och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras återkomma med en slutrapportering vid 
nämndens sammanträde i november 2021. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

______ 
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§ 84/2021   Dnr: KFN 2021-48 805 

Ansökan, Kamratföreningen Länken 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Kamratföreningen Länken i Mark ett 
driftbidrag för 2021 motsvarande 25 000 kronor. 

Ärendet 
Kamratföreningen Länken i Mark bedriver stödjande verksamhet för personer med 
missbruksproblem och har en lokal i Skene som är öppen för personer i behov av 
hjälp eller stöd. För att kunna bedriva sin verksamhet ansöker Kamratföreningen 
Länken i Mark om driftbidrag motsvarande 25 000 kronor för 2021.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 20 april 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 maj 2021, § 53, och då föreslagit 
följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Kamratföreningen Länken i Mark ett 
driftbidrag för 2021 motsvarande 25 000 kronor. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kamratföreningen Länken 

______ 
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§ 85/2021   Dnr: KFN 2021-52 889 

Gemensamt biblioteksdatasystem i Sjuhärad 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Bibliotek Mark går vidare och upphandlar ett 
nytt biblioteksdatasystem tillsammans med biblioteken i hela Boråsregionen och 
godkänner en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Kultur- och 
fritidsnämnden godkänner även kostnadsfördelningsmodellen 85/15. 

Ärendet 
De kommersiella biblioteksdatasystem som finns på marknaden för svenska 
folkbibliotek ägs idag av ett och samma företag. Detta företag har beslutat att 
lägga ned båda sina existerande system och i stället erbjuda ett helt nyutvecklat 
system. Det innebär att alla kommuner i Boråsregionen behöver införskaffa ett nytt 
system inom ett, högst två år.  

När alla, ovannämnda kommuner, tvingas byta system, i det närmaste samtidigt, 
är det ett gyllene tillfälle att skapa ett delregionalt bibliotekskluster och stärka 
samarbetet mellan biblioteken. Detta för att maximera nyttan för 
biblioteksanvändarna, bli resurseffektivare och stå starkare inför framtida 
utmaningar.  

85% av kostnaderna i biblioteksklustret delas utifrån befolkningsmängd och 15% 
delas lika mellan deltagande kommuner.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 maj 2021, § 54, och då föreslagit 
följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Bibliotek Mark går vidare och upphandlar ett 
nytt biblioteksdatasystem tillsammans med biblioteken i hela Boråsregionen och 
godkänner en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Kultur- och 
fritidsnämnden godkänner även kostnadsfördelningsmodellen 85/15. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Torbjörn Stockenborn och bibliotekarie Lars Bilting redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 
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§ 86/2021   Dnr: KFN 2021-46 822 

Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en ramp 
redan nu vid Hanatorps badplats Öresjön 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till tillgänglighetanpassning av en 
badplats i Marks kommun. Förvaltningen uppdras beställa en kostnadsberäkning av 
teknik- och serviceförvaltningen. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarad. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till kultur- och fritidsnämnden att hantera. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger en ramp vid Hanatorps badplats 
vid Öresjön. För närvarande finns ingen långsiktigt tillgänglighetanpassad badplats 
och förvaltningen gör därför bedömningen att minst en kommunal badplats behöver 
tillgänglighetsanpassas. Första steget för en framtagning av en 
tillgänglighetsanpassad badplats är att kultur- och fritidsnämnden beställer 
kostnadsberäkning att ta ställning till i steg två. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 27 april 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 maj 2021, § 55, och då föreslagit 
följande: 

Medborgarförslaget avslås. 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till tillgänglighetanpassning av en 
badplats i Marks kommun. Förvaltningen uppdras beställa en kostnadsberäkning av 
teknik- och serviceförvaltningen. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarad. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Elina Kroksjö redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  

______ 
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§ 87/2021   Dnr: 2021-42 004 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet loggbok över 
kultur- och fritidsnämndens ärenden. Den 2 juni innehöll loggboken 34 ärenden 
som antingen har inkommit eller upprättats.    

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

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

________ 
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§ 88/2021     

Övriga frågor 
Siv Scarborough förtydligar för kultur- och fritidsnämnden angående Kvinnojouren 
och stödsamtal.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 89/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Delegationsbeslut om 
utvecklingsbidrag, 
Marks tennisklubb 

Ordförande  2021-05-11 KFN 2021-37 805 

Delegationsbeslut om 
att fortsätta hålla 
bibliotekslokaler 
stängda 

Ordförande 2021-05-14 KFN 2021-13 889 

Delegationsbeslut om 
utvecklingsbidrag, 
Marbo Basket 

Ordförande  2021-05-26 KFN 2021-37 805 

Svar på föreläggande 
från miljönämnden 
om att åtgärda brister 
i Öxabäckshallen 

Ordförande 2021-05-26 KFN 2019-95 821 

Akutstöd Torestorps 
Bygdegårdsförening 

Presidiet  2021-05-26 KFN 2021-20 048 

 

________ 
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§ 90/2021 

Redovisning av meddelanden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2021-15 800 Synpunkt Öjasjön Öxabäck 

2. KFN 2021-66 864 Uppsägning Hyresavtal Kinna 

3. KFN 2021-66 864 Optionrätt hyreskontrakt mellan Nattbio HB och  
Marks kommun 

4. KFN 2021-1 000 Svar Angående skötsel av Gångemads badplats i 
Desarehult, västra Öresjön 

5. KFN 2021-3 805 KF § 70 2021 Överföring av investeringsanslag 

6. KFN 2021-3 805 KF § 71 2021 Revisionsberättelsen läggs till 
handlingarna 

7. KFN 2020-104 042 KF § 72 2021 Årsredovisningen godkänns 

8. KFN 2021-3 805 KF § 78 2021 Ansvarsfrihet beviljas 

9. KFN 2021-3 805 KF § 82 2021 Kommunen undertecknar 
deklarationen 

10. KFN 2021-15 800 Synpunkt vandringsleder 

11. KFN 2021-61 809  Björketorp i ”Bästa barnkommunen” 

________ 
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§ 91/2021   Dnr: 2021-8 001 

Information om situationen angående Covid-19 
Dagens sammanträde  
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för det aktuella läget. 

Bibliotekslokalerna är återöppnade. 

Kultur- och fritidsförvaltningen förbereder verksamheten för eventuella 
restriktionslättnader. 

För övrigt anpassar kultur- och fritidsförvaltningen löpande verksamheten efter 
allmänna råd och restriktioner och har ständigt en dialog med allmänheten och 
civilsamhället. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 92/2021    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde  
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar kultur- och fritidsnämnden vad som 
är aktuellt på förvaltningen. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 

_______ 
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