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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-09-16 

Tid:   kl. 13:15 – 16:23 
Paus 14:32 – 14:55 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator 

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Andreas Augustsson 

 (S) Joanna Etherton tjänstgör för Johan Hultén (S) 

 (C) Belinda Sjöberg §  93-105, kl 13:15-16:00  

 (C) Lena Brunnsåker tjänstgör för Belinda Sjöberg (C) § 106 

 (C) Eva Åberg Andersson 

 (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 

(C) Lena Brunnsåker § 93-105 
(L) Anders Almqvist 
(KD) Ailen Andersson 
(SD) Sara Lindwall 
  
 Tjänstepersoner 
 Rasmus Torngard Förvaltningschef  § 93-106 
 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom § 98 
 Maria Skarnehall Lövgren Utvecklingsledare  § 93-96 
 Evelina Nekby Utvecklingsledare  § 93-96 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare § 93-106 
    
  

 
  

 Övriga närvarande   
 David Mathiasson  Fritidsbanken § 93-96 
 Lucas Hedberg Fritsla hockey § 97 
 Carl Rajala   Fritsla hockey § 97 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

    
 
Utses att justera: 
 

 
            Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-09-16 17.00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 93-106 

Daniel Pettersson 

Ordförande 

Birgitta Andersson (S) 

Justerande 

Ylva Höglund (M) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16, § 93-106 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-09-17 Datum för anslags 

nedtagande 2021-10-09 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Kultur- och fritidsnämnden  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 93/21 

Förändring av ärendelistan § 94/21 

Presentation av vikarierande utvecklingsledare § 95/21 

Presentation - Fritidsbank § 96/21 

Presentation - Fritsla hockey § 97/21 

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2021 § 98/21 

Granskningsutställning av detaljplan för Skene 72:1  § 99/21 

Granskningsutställning för del av Horred 9:7 m fl. 
(Stommen) 

§ 100/21 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden § 101/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 102/21 

Redovisning av meddelanden § 103/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 104/21 

Förvaltningschefen informerar § 105/21 

Övriga frågor § 106/21 
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§ 93/2021 

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

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94/2021    

Förändring av ärendelistan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Följande ärenden tillförs ärendelistan:  

- Presentation av vikarierande utvecklingsledare  
- Övriga frågor   

Dagens sammanträde 
Ordföranden yrkar att ärendena: presentation av vikarierande utvecklingsledare 
och övriga frågor tillförs ärendelistan. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ylva Höglund (M), Martin Andersson (KD), Anders Almqvist (L) och Magnus 
Lilliecrona (M) anmäler övriga frågor.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer frågan om ärendelistan kan kompletteras med följande punkter: 
  

- Presentation av vikarierande utvecklingsledare  
- Övriga frågor   

 
Och finner att så sker.  
________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95/2021    

Presentation av vikarierande utvecklingsledare  
Dagens sammanträde 
Evelina Nekby som är vikarierande utvecklingsledare på kultur- och 
fritidsförvaltningen presenterar sig för nämnden. Evelina har senast arbetat som 
kultursekreterare i Gnosjö kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden hälsar Evelina välkommen. 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96/2021   Dnr: KFN 2019-37 820 

Presentation -  Fritidsbank 
Dagens sammanträde 
David Mathiasson från Fritidsbanken besöker kultur- och fritidsnämnden och 
presenterar konceptet Fritidsbank. Han beskriver bakgrunden, dess organisation 
och verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare ställer frågor.     

Kultur- och fritidsnämnden tar del av information.  

________ 
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§ 97/2021    

Presentation - Fritsla hockey 
Dagens sammanträde 
Lucas Hedberg och Carl Rajala från Fritsla Hockey besöker kultur- och 
fritidsnämnden och presenterar sin förening, verksamhet och förslag till ny 
anläggning.    

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare ställer frågor.     

Kultur- och fritidsnämnden tar del av information.  

________ 
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§ 98/2021   Dnr: KFN 2021-75 042  

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2021. 

Förvaltningschefens uppdrag att vidtaga åtgärder så att kostnaderna inte 
överskrider budgetramen avslutas då nuvarande prognos enligt delårsrapporten är i 
nivå med budget.    

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat en anvisning för delårsrapport 2021. 
Delårsrapporten utgör en del av Marks kommuns styrsystem, där kommunstyrelsen 
redovisar till kommunfullmäktige om kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi för årets första åtta månader samt en prognos för resten 
av året. Nämnders och styrelsers delårsrapporter ligger till grund för redovisningen.  

I delårsrapporten görs en uppföljning av: nämndernas verksamhet, viktiga och 
intressanta händelser, mål, personal och ekonomi. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har upprättat ett förslag till delårsrapport.  

Årets första månader visar på en fortsatt stor påverkan från coronapandemin. 
Under en kort period i början av året var nämndens samtliga verksamheter 
stängda, för att sedan sakta öppna upp igen. Samtliga bibliotekslokaler hölls 
stängda för allmänhetens besök till slutet av maj. Idrotts- och fritidslokaler har 
varit stängda för allmänhetens besök till mitten av juli. Det offentliga kulturutbudet 
har varit starkt begränsat. Organiserad barn- och ungdomsverksamhet har dock 
kunnat bedrivas under perioden, vilket också utgör förvaltningens och nämndens 
största verksamhetsområde. 

Den ekonomiska sammanställningen visar på ett prognosticerat resultat i nivå med 
budget. Sedan tidigare har kultur- och fritidsnämnden genom beslut KFN § 43/2021 
informerat kommunstyrelsen om ett prognosticerat underskott på totalen om 2,2 
mnkr och förvaltningschefen fick i uppdrag att se över tänkbara åtgärder. Då 
delårsrapportens prognosticerade resultat är i balans är uppdraget inte längre 
aktuellt.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 8 september 2021   

Förslag till delårsrapport kultur- och fritidsnämnden 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2021. 
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Förvaltningschefens uppdrag att vidtaga åtgärder så att kostnaderna inte 
överskrider budgetramen avslutas då nuvarande prognos enligt delårsrapporten är i 
nivå med budget.    

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard och ekonom Hanna Grunditz-Svensson redogör 
för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2021. 

Förvaltningschefens uppdrag att vidtaga åtgärder så att kostnaderna inte 
överskrider budgetramen avslutas då nuvarande prognos enligt delårsrapporten är i 
nivå med budget. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

________ 
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§ 99/2021   Dnr: KFN 2019-106 214 

Granskningsutställning av detaljplan för Skene 72:1  
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt att planområdet bedöms ge god 
tillgänglighet till grönytor och rekreationsområden och har inget ytterligare att 
erinra.  

Ärendet 
Förslag till detaljplan för del av Skene 72:1 med flera, har upprättats av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kungsfors köpcenter med i 
huvudsak bostäder, men även en viss del verksamheter, i ett centralt läge med 
närhet till kollektivtrafik, service och naturområden. 
 
Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med ca 250 bostäder och en 
förskola kan uppföras söder om Kungsfors köpcenter. I norra delen tillåts även 
centrumverksamhet, som kan bli ett komplement till de verksamheter som finns i 
köpcentret och en övergång mellan bostadsområdet och köpcentret. 
 
Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 juli 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt att planområdet bedöms ge god 
tillgänglighet till grönytor och rekreationsområden och har inget ytterligare att 
erinra.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt att planområdet bedöms ge god 
tillgänglighet till grönytor och rekreationsområden och har inget ytterligare att 
erinra. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 
Samhälsutvecklingsenheten 
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§ 100/2021   Dnr: KFN 2021-78 214 

Granskningsutställning för del av Horred 9:7 m fl. (Stommen) 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden vill belysa betydelsen av att beakta behov av grönytor, 
rekreationsområden samt motions- och lekområden och har därutöver inget att 
erinra.  

Ärendet 
Förslag till detaljplan för del av Horred 9:7 m fl. (Stommen), har upprättats av 
Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har, 2021-06-18, § 
125/2021, beslutat genomföra granskning. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse av radhus och flerbostadshus i 
Horred.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 juli 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden vill belysa betydelsen av att beakta behov av grönytor, 
rekreationsområden samt motions- och lekområden och har därutöver inget att 
erinra. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden vill belysa betydelsen av att beakta behov av grönytor, 
rekreationsområden samt motions- och lekområden och har därutöver inget att 
erinra. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 
Samhällsutvecklingsenheten  

________ 
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§ 101/2021   Dnr: KFN 2021-42 004 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde, ärendet loggbok över 
kultur- och fritidsnämndens ärenden. Den 9 september innehöll loggboken 41 
ärenden som antingen har inkommit eller upprättats.    

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen  

________ 
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§ 102/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Yttrande över förslag 
om ny idrottshall i 
Björketorp 

ordförande 2021-06-10 KFN 2021-61 
809 

Granskningsutställning 
detaljplan Melltorp 3:5 

ordförande 2021-06-16 KFN 2020-118 
214 

Ansökan om 
verksamhetsbidrag - 
Funktionsrätt Mark 

ordförande  2021-06-24 KFN 2021-69 
805 

Granskningsutställning 
för detaljplan på 
Assberg 4:17 

Ordförande  2021-06-24 KFN 2021-11 
214 

Avslag kulturbidrag 
Marks filmstudio  

Handläggare  2021-06-29 KFN 2021-83 
864  

 

________ 
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§ 103/2021 

Redovisning av meddelanden 
 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2021-1 000  Skrivelse bidrag studieförbund kommuner och 
regioner 

2. KFN 2021-32 042  KF 2021-06-17 § 107Aprilrapport 2021 
godkänns 

3. 

 
4. 
 
 

5. 

6. 

7. 

8. 

KFN 2021-79 866 
 

KFN 2021-24 822 
 

 
KFN 2021-3 805 

KFN 2021-19 042 

KFN 2021-19 042 

KFN 2021-19 042 

KF 2021-06-17 -  § 114 Tillämpning av 
enprocentregeln för konstnärlig gestaltning 

KF 2021-06-17 - § 115 Återrapportering av 
projektering samt begäran om byggstart för 
investeringsprojekt om- och tillbyggnad Kaskad 

Riktlinjer för investeringar i Marks kommun 

Ekonomisk månadsrapport – juni 

Ekonomisk månadsrapport – juli 

Ekonomisk månadsrapport – augusti  

________ 
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§ 104/2021   Dnr: KFN 2021-8 001 

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

Verksamhet kan i stora delar bedrivas normalt, dock med vissa begränsningar sett 
till deltagare/publik. Verksamheterna måste dock fortfarande anpassas för att 
underlätta för medborgare att följa nationella råd.  

Efter den 29 september försvinner deltagartaken för allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar. Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort 
och en succesiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 105/2021    

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde  
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar kultur- och fritidsnämnden vad som 
är aktuellt på förvaltningen. Bland annat lyfts information fram om Kaskad och 
badverksamheten, en rapportering över sommaren 2021 samt att det pågår en 
översyn av nämndens reglemente.   

Därutöver lyfts information om lokalbokning och schemaläggning, Ung livsstil Mark 
2022 och att värdegrundsarbetet är återuppstartat.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 

________ 
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§ 106/2021     

Övriga frågor 
Dagens sammanträde  
Ylva Höglund (M) ställer följande frågor:  

Vem står för underhållet för Öxabäckskolans skolgård? Förvaltningschefen svarar 
att det inte är kultur- och fritidsnämnden anläggning, utan den tillhör skolan. 

Hur mycket nyttjas cafét på kinnahallen idag? Förvaltningen ska återkomma med 
svar. 

Vad händer med biografutrustningen och finns det någon intresserad av att driva 
biografverksamhet i Kinna? Förvaltningschefen svarar att kultur- och 
fritidsnämnden har option på att köpa tillbaka biografutrustningen och att 
förvaltningen inte har något uppdrag att bedriva biografverksamhet i Kinna. 

 
Magnus Lilliecrona (M) ställer en fråga om konstverket på utsidan av Horredshallen 
och får svar att förvaltningen ska återkomma med svar.   

 
Martin Andersson (KD) ställer en fråga om nästa möte kommer att vara fysiskt och 
får som svar att så fort det är möjligt ska vi återgå till fysiska möten.  

 
Anders Almqvist (L) ställer frågor om fördelningstider av halltider och 
fördelningsprinciper och får svar av förvaltningschef att det kommer att behandlas 
på nästa nämnd. 
  

Eva Andersson Åberg (C) ställer en fråga om firandet av 2020 års stipendiater och 
mästare i mark och får svar av nämndsekreterare att arbetet pågår. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

________ 
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