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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-11-10 

Tid:   kl. 09:00 – 12:32 
Paus 10:10 – 10:30 

Plats: 
 

 Abbottsalen Rydal/Netpublicator 

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson §§ 121-129 

 (S) Joanna Etherton tjänstgör för Birgitta Andersson (S) §§ 130-
135  

 (S) Andreas Augustsson §§ 124-135  

 (S) Joanna Etherton tjänstgör för Andreas Augustsson (S) §§ 121-
123 

 (S) Johan Hultén §§ 121-133 

 (C) Belinda Sjöberg 

 (C) Eva Åberg Andersson 

 (L) Anders Almqvist tjänstgör för Uno Johansson (L) §§ 121-129 

 (C) Lena Brunnsåker tjänstgör för Uno Johansson (L) §§ 130-135 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (KD) Martin Andersson 

 (SD) Sara Lindwall 

 (S) Laila Neck tjänstgör för Karin Jageby (V)  

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Joanna Etherton §§ 124-129  
(C) Lena Brunnsåker §§ 121-129  
(M) Anders Lilliestam §§ 121-129  
(SD) Siv Scarborough 
  
 Tjänstepersoner 
 Rasmus Torngard Förvaltningschef §§ 121-135 
 Torbjörn Stockenborn Enhetschef §§121-122 
 Maria Skarnehall Lövgren Utvecklingsledare  §§ 121-124 
 Evelina Nekby Utvecklingsledare §§ 121-124 
 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom § 125 
 Erik Glansin  Projektledare  § 129 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare §§ 121-135 
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Utses att justera: Ylva Höglund (M), Joanna Etherton (S) 

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-15, kl.12:30  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 121-135  

Daniel Pettersson 

Ordförande 

Birgitta Andersson (S) 
§§ 121-129 
 
________________________________________ 
Ylva Höglund (M)  
§§ 130-135 
 

Justerande 

Ylva Höglund (M) 
§§ 121-129 

Joanna Etherton (S)  
§§ 130-135  
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-11-10, § 121-135 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-11-15 Datum för anslags 

nedtagande 2021-12-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 121/21 

Stärkt regional kulturskolesamverkan Sjuhärad § 122/21 

Utvärdering av sommaraktiviteter § 123/21 

Uppdrag om att starta en Fritidsbank i Marks kommun - 
slutrapportering 

§ 124/21 

Oktoberrapport 2021 § 125/21 

Förlängning av nyttjande av anläggnings- och 
underhållsbidrag 

§ 126/21 

Biografverksamhet i Kinna § 127/21 

Nämndplan 2022-2023 § 128/21 

Ombyggnation Kaskad § 129/21 

Loggbok över kultur- och fritidsnämndens ärenden  § 130/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 131/21 

Redovisning av meddelanden § 132/21 

Information om situationen angående Covid-19   § 133/21 

Förvaltningschefen informerar § 134/21 

Övriga frågor § 135/21 
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§ 121/2021 

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

_______  
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§ 122/2021     

Stärkt regional kulturskolesamverkan Sjuhärad 
Dagens sammanträde 
Enhetschef Torbjörn Stockenborn informerar om rapporten Stärkt regional 
kulturskolesamverkan – slutrapport från förstudie om behov och förutsättningar.  
 
I förstudien har förutsättningarna för stärkt regional kulturskolesamverkan i 
Sjuhärad utreds, för att staka ut en färdriktning för fortsatt kulturskolesamverkan i 
regionen. Utredningsarbetet har tagit utgångspunkt i kulturskolechefernas 
inställning till och behov av stärkt regional samverkan för att identifiera 
gemensamma och särskiljande nämnare dem emellan.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

_______ 
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§ 123/2021     

Utvärdering av sommaraktiviteter 
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby presenterar en utvärdering av de 
sommarlovsaktiviteter som har genomförts under sommaren 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.    

_______ 
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§ 124/2021   Dnr: KFN 2019-37 820 

Uppdrag att utreda organisation och finansiering av en 
Fritidsbank i Marks kommun – slutrapportering 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av utredningen gällande 
organisation och finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Fritidsbanken är tänkt att finnas för hela kommunen och vara 
förvaltningsöverskridande för att vi på bästa sätt ska kunna nyttja konceptet 
Fritidsbank. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram 
förslag på organisation och finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun. Kultur- 
och fritidsnämnden har i sitt uppdrag till förvaltningen lagt till ett uppdrag om att se 
över möjligheten till geografisk spridning av verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden har fått en presentation av konceptet Fritidsbanken 
Sverige som tydliggjort att en central placering av en fritidsbank är avgörande för 
en lyckad satsning. Den geografiska spridningen har därmed inte utretts vidare. 
Möjligheten till ambulerande verksamhet finns dock för att ytterligare öka 
verksamhetens spridning. 

För att få en långsiktig verksamhet bör kommunen vara huvudman för 
Fritidsbanken, och den organiseras lämpligtvis under kultur- och fritidsnämndens 
ansvar. Resurser som behövs är 1,0 årsarbetare (åa) arbetsledare, 1,0 åa 
handledare, samt 2,0 – 3,0 åa beredskapsarbetare. Det behövs även en centralt 
placerad lokal om ca 250 kvm. 

Under angivna premisser skulle en Fritidsbank i Marks kommun kosta ca 2,5 mnkr 
årligen. För att kunna bedriva verksamheten behövs ett ramtillskott då den inte kan 
rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget. 

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

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporteringen av utredningen gällande 
organisation och finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun och översänder den 
till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet det 27 oktober 2021, § 64, och då föreslagit 
följande:  
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Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ylva Höglund (M), Laila Neck (S), Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.  

Belinda Sjöberg (C) föreslår följande tillägg till beslutsförslaget: 
Fritidsbanken är tänkt att finnas för hela kommunen och vara 
förvaltningsöverskridande för att vi på bästa sätt ska kunna nyttja konceptet 
Fritidsbank. 

Laila Neck (S) och Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till Belinda Sjöbergs (C) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår förvaltningens förslag till beslut, 
och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår Belinda Sjöbergs (C) 
tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

_______ 
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§ 125/2021   Dnr: KFN 2021-96 042 

Oktoberrapport 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner oktoberrapporten. 

Genom oktoberrapporten har nämnden redovisat insatser för att åtgärda de brister 
som identifierats i nämndens internkontrollarbete. 

Ärendet 
Oktoberrapporten är en uppföljning av nämndens prognos för ekonomi och 
uppfyllelsen av grunduppdraget. Oktoberrapporten fokuserar på förändringar 
jämfört med det som nämnden prognosticerat i delårsrapporten. Rapportering av 
åtgärder inom Deklarationen för en stark demokrati ska även göras.  

Kultur- och fritidsnämnden har även uppmanats att i samband med 
oktoberrapporten 2021 redovisa vad nämnden har gjort för att åtgärda de brister 
som identifierats i nämndens internkontrollarbete. 

Bedömning av hur väl nämnden uppnår sina grunduppdrag har inte förändrats 
sedan delårsrapporten. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på totalen om 0,5 mnkr 
(0,6 %). Prognosen är justerad med 0,5 mnkr högre nettokostnader jämfört med 
prognosen i delåret. Främsta skillnaden mellan prognoserna är högre beräknade 
kostnader för föreningsbidrag och badanläggningar nu i oktoberprognosen. 

Bland aktiviteter som genomförts kopplat Deklarationen för en stark demokrati kan 
huvudbibliotekets utställning om demokratins moderna historia nämnas. 

För att åtgärda de brister som identifierats i nämndens internkontrollarbete har en 
enklare processbeskrivning framtagits för att stärka processen, med utgångspunkt i 
Marks kommuns styrsystem. Processen innehåller planering (identifiering och 
bedömning av risker, upprättande av kontrollmoment samt rutin för uppföljning), 
genomförande (kontroll), samt uppföljning och identifiering av möjliga 
förbättringar. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 november 2021 

Förslag till oktoberrapport kultur- och fritidsnämnden 2021, daterad den 8 
november 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner oktoberrapporten. 
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Genom oktoberrapporten har nämnden redovisat insatser för att åtgärda de brister 
som identifierats i nämndens internkontrollarbete. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner oktoberrapporten. 

Genom oktoberrapporten har nämnden redovisat insatser för att åtgärda de brister 
som identifierats i nämndens internkontrollarbete. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

_______ 
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§ 126/2021   Dnr: KFN 2021-102 805 

Förlängning av nyttjande av anläggnings- och underhållsbidrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Skephults hembygdsförening och Skephults bygdegårdsförening erhåller förlängd 
beviljningstid för att genomföra åtgärder beviljade inom bidragsformen underhålls- 
och anläggningsbidrag från år 2021 till år 2022. Finansiering sker genom medel 
från 2019 som finns uppbokade på balanskontot. 

Ärendet 
Det har till kultur- och fritidsförvaltningen inkommit ansökningar från Skephults 
hembygdsförening och Skephults bygdegårdsförening om att förlänga 
giltighetstiden för tidigare beviljade anläggnings- och underhållsbidrag. 2019 
beviljades föreningarna anläggnings- och underhållsbidrag för 2020 av kultur- och 
fritidsnämnden.   

Föreningarna erhöll sedan via delegationsbeslut, förlängd beviljningstid för att 
genomföra åtgärder beviljade inom bidragsformen från år 2020 till år 2021 på 
grund av coronapandemin. 

Föreningarna har även i år inkommit med ansökningar om förlängd beviljningstid.  

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet det 27 oktober 2021, § 65, och då föreslagit 
följande:  

Skephults hembygdsförening och Skephults bygdegårdsförening erhåller förlängd 
beviljningstid för att genomföra åtgärder beviljade inom bidragsformen underhålls- 
och anläggningsbidrag från år 2021 till år 2022. Finansiering sker genom medel 
från 2019 som finns uppbokade på balanskontot. 

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

Beslut skickas till 
Skephults bygdegårdsförening 

Skephults hembygdsförening 

Förvaltningsekonom  

______ 
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§ 127/2021   Dnr: KFN 2021-109 864  

Biografverksamhet i Kinna 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har startat en förstudie angående vad som ska hända 
med lokalen Kinna konserthus, härmed är förslaget besvarat.   

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för att offentligt utlysa, uthyrning 
av Kinna konserthus för biografverksamhet. 

Ärendet 
Karin Jageby (V) har inkommit med ett initiativärende att utreda möjligheten av att 
åter kunna erbjuda biografverksamhet på Kinna teater (konserthusbiografen). Med 
följande motivering:  
 
I Kinna Konserthus/Teater har i alla tider funnits en biograf. Sedan en tid är den 
verksamheten nedlagd vilket innebär att kulturutbudet i Mark naggats i kanten. 
Kinna förväntas växa framöver då många nya bostäder kommer att byggas och 
befolkningen kommer att öka. Då ökar säkerligen också efterfrågan på kultur- och 
fritidsaktiviteter. 

Då kommunen äger både lokalen och stora delar av biografutrustningen i den 
anrika byggnaden vore det önskvärt att vi också kunde erbjuda filmvisning där. 

På många platser i landet finns kommunala biografer. Ett exempel är ”Röda Kvarn” 
i Borås, där visas filmer av hög kvalitet och inte minst utbudet för barn är väldigt 
stort.  

Ärendets behandling 
Karin Jageby (V) initierade ärendet på kultur- och fritidsnämnden 2021-10-14, 
§118, där det beslutades att Karin Jageby (V) uppmanades inkomma med en 
skrivelse till förvaltningen, för behandling vid nästa nämndsammanträde. 

Karin Jageby har inkommit med en skrivelse med följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att bedriva bioverksamhet i Kinna Teater/Konserthus ev. med ett liknande 
upplägg som i Borås. 

I uppdraget kan också ingå att undersöka intresset av att någon extern part är 
intresserad av att bedriva bioverksamhet.   

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkar på följande förslag till beslut:  
Kultur- och fritidsnämnden har startat en förstudie angående vad som ska hända 
med lokalen Kinna konserthus, härmed är förslaget besvarat.   
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Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för att offentligt utlysa, uthyrning 
av Kinna konserthus för biografverksamhet.  
 
Ylva Höglund (M) yrkar bifall till Magnus Lilliecronas (M) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden antar eller avslår Karin Jagebys 
(V) förslag, och finner att förslaget avslås.  

Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden antar eller avslår Magnus 
Lilliecronas (M) förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Karin Jageby (V)  

______ 
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§ 128/2021   Dnr: KFN 2021-92 041 

Nämndplan 2022-2023  
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om arbetet med nämndplanen.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

_______ 
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§ 129/2021     

Ombyggnation Kaskad 
Dagens sammanträde 
Projektledare Erik Glansin besöker kultur- och fritidsnämnden för att informera om 
status angående Kaskads renovering.   

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

_______ 

 

  



Sida 17(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-11-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130/2021   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 1 november innehöll loggboken 43 
ärenden som antingen inkommit eller upprättats.    

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen  

________ 
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§ 131/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Granskningsutställning 
av detaljplan för 
Assberg 3:21 

Ordförande 2021-10-20 KFN 2021-41 
214 

 

________ 

  



Sida 19(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2021-11-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132/2021 

Redovisning av meddelanden 
 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KFN 2021-19 042 Ekonomisk månadsrapport  

2.  Sammanfattning av utredning av stadens fritids- 
och ungdomsgårdar – Stockholms stad  

3. 

4. 

5. 

6. 

KFN 2021-3 805 

KFN 2021-75 042 

KFN 2021-1 000 

KFN 2021-3 805 

Revidering av riktlinje för inköp och upphandling  

Delårsrapport 2021 Marks kommun 

Till regionen från bygdegårdsdistriktet  

Antagande av målbild för Kinna centrum 2030 

________ 
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§ 133/2021   Dnr: KFN 2021-8 001 

Information om situationen angående Covid-19  
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för det aktuella läget. Det har inte skett 
några förändringar som har påverkat nämndens verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

________ 
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§ 134/2021     

Förvaltningschefen informerar 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Rasmus Torngard informerar om vad som är aktuellt på 
förvaltningen.  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen  

________ 
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§ 135/2021    

Övriga frågor 
Dagens sammanträde 
Magnus Lilliecrona (M) ställer frågor angående senaste tidens händelser på Rydals 
museum och får svar av förvaltningschefen.   

Martin Andersson (KD) ställer en fråga om Öppen Ungs öppettider och får svar av 
förvaltningschefen. 

________ 
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