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 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-02 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  
Tid

 
Torsdag 2 november 2017, klockan 13.15 – 19.30 , paus 15.00-15.30 

  
Plats Svansjörummet, kommunhuset 
  
 - Ylva Höglund  
 L Niklas Herneryd §§ 82-91, kl. 13.15-18.30 
 C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Niklas Herneryd (L) §§ 92-

98, kl. 18.30-19.30 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 V Karin Jageby tjänstgör för Thord Harryssons (S) 
 S Birgitta Andersson  
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Eva Åberg Andersson §§ 82-91, kl.13.15-18.30 
   
 Tjänstemän 
 Christian Dahl, förvaltningschef  
 Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare   
 Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 82-89  
 Gunvor Alexandersson, enhetschef   
 Niklas Gustenius, enhetschef  
 Carola Melo, utvecklingsledare §§ 82-89  
 Andreas Lybacken, utvecklingsledare §§ 82-85  
   
Utses att justera Birgitta Andersson (S) 
  
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 6 november 2017, kl 12.30 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 82-98 
  Gunilla Sandkvist 

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

   

 Justerande  
 Birgitta Andersson (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-02 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2017-11-07 
 

 

 
Datum för anslags 
nedtagande 2017–11-28 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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§ 92 

     

  
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Tjänstgörande 

     

       - Ylva Höglund x 
    C Eva Åberg Andersson 

    
x 

MP Lo Göthberg Larsson  x 
    V Karin Jageby  

  
x 

  S Birgitta Andersson 
  

x 
  

       
 

Summa 2 
 

2 
 

1 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 82 

        
Oktoberrapport 2017, information   § 83 
 
Maskin makt, information     § 84 
      
Budget 2018, information    § 85
  
Medverkan- och utställningsavtal (MU-avtal)  § 86 

      
Stallutredning med investeringsförslag    § 87 

      
Justering nämndmål    § 88 
 
Nämndplan och internkontrollplan 2018, information  § 89 
       
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en   § 90 
spontanidrottsplats i Hyssna    
   
Underhålls- och reparationsbidrag 2018   § 91 
 
Remissvar – motion om natrustig utmed Viskan mellan   § 92 
Näringsbro och Assbergs raviner 
       
Medborgarförslag om att upprusta Viskavallens löparbanor § 93 
 
Återremiss folkhälsopolicy    § 94 
 
Medborgarförslag om att förbättra grusplanen vid Fritslaskolan § 95 
 
Sammanträdesplan 2018 – kultur- och fritidsnämnden  § 96 

 
Redovisning av meddelanden    § 97 

      
Information    § 98
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§ 82/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns efter föreslagna förändringar. 
 

Dagens sammanträde 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att ärende 7 flyttas och behandlas som 
ären 5.  
Förvaltningschef Christian Dahl föreslår att ärende 17 flyttas upp och behand-
las som ärende 10. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl anmäler informationspunkt om Aarhus. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om dagens ärendelista kan godkännas efter föreslagen 
ändring och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 83/2017 Dnr KFN 2017 – 56 042 

Oktoberrapport 2017, information 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 

Ärendet 
Oktoberrapporten är kommunstyrelsens uppföljning av 
nämndernas prognoser för verksamhet och ekonomi i 
delårsuppföljningen 2017. All rapportering sker i Stratsys. 
Nämnderna ska redovisa eventuella förändringar (jämfört med 
delårsrapporten) i sin bedömning av hur de kommer att uppfylla 
kommunfullmäktiges grunduppdrag. 
I driftredovisningen görs en redovisning av utfallet för de första 
tio månaderna samt en uppföljning av den årsprognos som 
lämnades i delårsrapporten. 
Förvaltningarnas material skickas senast 2017-11-06.  
Nämndernas protokoll skickas senast 2017-11-13. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet och de besparingsåtgärder 
respektive behovsåtgärder som förvaltningen ger förslag på. Alla underlag 
kommer att skickas ut i samband med kallelse till nämnd. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
____ 
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§ 84/2017  Dnr KFN 2017 - 15 041 

Maskin makt, information 
  
Dagens sammanträde 
Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet. 
 
Museéts utställning Maskin makt har förvarats på Viskadalens folkhögskola 
under en tid. Nu har skolan meddelat att de inte har plats för utställningen 
längre och vill att kultur- och fritidsförvaltningen tar hand om den. 
 
Utställningen kommer att hämtas från Viskadalens folkhögskola så fort det är 
möjligt.  
 
Gunvor Alexandersson redogör för de två förslag som finns och kostnader för 
dessa. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
_______ 
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§ 85/2017  Dnr KFN 2017-15 041 

Budget 2018, information 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 

Ärendet 
Kultur-och fritidsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges fastslagna 
budgetramar för åren 2018-2021 och efter sedvanlig uppräkning av löner,  
lokalhyror, kost, städ, skötsel badplatser samt övriga kostnader enligt kom-
munstyrelsens anvisningar, tagit fram ett förslag på driftbudget för verksam-
hetsåret 2018. Budgetförslaget har föregåtts av dialogmöten med teknik och 
serviceförvaltningen och utgår från de i nämndplanen utpekade grunduppdra-
gen kulturskola /kultur för barn och unga, bibliotek, kultur-fritid samt 
folhälsa.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämnden fick information i ärendet 11 oktober 2017, § 81. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet och de åtgärdsförslag som 
förvaltningen föreslår för att få en budget i balans. 
 
Effektiviseringskraven i dagsläget ligger på 2,2-2,3 miljoner kronor. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
_______ 
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§ 86/2017 Dnr KFN 2016-103 86 

Medverkan- och utställningsavtal (MU – avtal) 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 

kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en strategi för att 
implementera MU-avtal med början av 2018, under förutsättning att kom-
munfullmäktige beviljar en ramhöjning för ändamålet. 
 

Ärendet  
MU-avtalet för medverkans- och utställningsersättning finns tecknat mellan 
staten och Konstnärernas Riksorganisation KRO, Föreningen Sveriges Konst-
hantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers Förbund och Före-
ningen Svenska Tecknare och trädde i kraft år 2009. Avtalet är bindande för 
statliga institutioner men bör också vara vägledande för kommunal utställ-
ningsverksamhet. För kommuner föreligger en frivillighet att tillämpa MU-
avtalet som då ses som vägledande för andra arrangörer med offentlig finan-
siering.  
I Marks kommun skulle Rydals museums arenor Rensen och Lilla Hallen kunna 
utgöra utställningsytor som omfattas av MU-avtalet. 
Det har tidigare inkommit en motion till Kommunfullmäktige i Marks kommun 
som sedan besvarats till kommunfullmäktige.  
I motionen yrkas att Marks kommun beslutar att tillskjuta medel och skapa 
direktiv för att kunna tillämpa MU-avtalet. Genom att tillämpa nämnda avtal 
skulle kvalitet och mångfald i kommuns konstsatsningar stärkas, utställare 
skulle få anständiga och rättvisa villkor, förutsättningar för större variation av 
konstnärliga uttryck beredas, jämte att Marks kommun får ett ännu bättre 
anseende och rykte i utställningssammanhang. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 5 maj 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 16 maj, § 38/2017, där 
föjande beslut fattades: Kultur- och fritidsnämnden begär en ramhöjning från 
kommunfullmäktige om minst 200 000 kronor för införande av medverkans- 
och utställningsavtal från år två (2019). 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) förslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en strategi för att implemen-
tera MU- avtal med början av 2018, under förutsättnig att kommunfullmäk-
tige beviljar en ramhöjning för ändamålet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Karin Jageby (V) förslag till 
beslut och finner att så sker. 
_______ 
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§ 87/2017 Dnr KFN 2015-107 82 

Stallutredning med investeringsförslag 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att pro-
jektera stallbyggnation baserat på 30 boxplatser med tillhörande biutrymmen.  
Detta beräknas kunna projekteras till en kostnad av 15,4 miljoner kronor. 
 

Ärendet 
 Kultur- och fritidsnämndens har 2016-05-11 i beslut, Dnr KFN 2015-107 82 § 
49/2016, givit kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en förstudie 
gällande ny stallbyggnad vid Bosgården i Örby. Utredningen har initierats av 
kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med teknik- och serviceförvaltningen 
med bakgrund av att stallbyggnaden på fastigheten Mark Örby 8:7 – Bosgår-
den, som idag hyrs av Marks Ridklubb, är i akut behov av ombyggnation för 
att motsvara Jordbruksverkets krav. Byggnaden som tidigare varit ett kostall 
är gammal och omedelbara åtgärder krävs för att trygga säkerheten. Stall-
byggnaden uppfyller inte Jordbruksverkets gällande krav för hästhållning och 
ridskoleverksamhet, utan föreningen har återkommande ansökt och beviljats 
dispens för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Ärendets behandling 
Utredningsarbetet har skett i nära samarbete med teknik- och serviceförvalt-
ningen och representanter från Marks Ridklubb. I syfte att skaffa sig kunskap 
och erfarenheter gällande byggnation av häststall har flera studiebesök gjorts.  
Arkitektfirman Krook & Tjäder har efter beställning tagit fram ritningsförslag 
efter den kravprofil som arbetats fram av berörda förvaltningar grundat på 
Jordbruksverkets krav gällande djurhållning, säkerhet och arbetsmiljö i stall.  
Kommunantikvarie på bygg- och miljökontoret har gjort ett antikvariskt ytt-
rande angående Örby 8:7 gällande bevarandestatus. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger 
teknik- och servicenämnden i uppdrag att projektera stallbyggnation baserat 
på 30 boxplatser med tillhörande biutrymmen. Detta beräknas kunna projekt-
eras till en kostnad av 15,4 miljoner kronor. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L), med instämmande av Birgitta Andersson (S), föreslår bi-
fall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Niklas Hernreyds (L) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
_______ 
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§ 88/2017  Dnr KFN 2017-55 21 

Justering nämndmål, information  
 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklarna Patrik Wendeblad och Johannes Haggärde redogör för 
ärendet. 
Kultur- och fritidnsämnden ombeds att se över nämndmålen och minska dem 
i antal.  
Ett förslag är ändra, de mål som går, till strategier. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
_______ 
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§ 89/2017 Dnr KFN 2017-55 21 

Nämndplan och internkontrollplan 2018, information 

Ärendet 
Nämndplanen är nämndens styrverktyg för sin verksamhet.  
I nämndplanen anger nämnden hur den ska uppfylla 
kommunfullmäktiges uppdrag. I nämndplanen anger nämnden 
övergripande mål och prioriteringar för verksamheten. 
Utifrån nämndplanen tar verksamheten fram en verksamhetsplan som 
visar vad förvaltningen ska göra för att klara nämndens uppdrag och mål. 
Nämnderna skall också besluta om en plan för den internkontroll som ska 
utföras under 2018. 
 
Nämndplanen ska beslutas innan årets start men efter att kommunfullmäktige 
har antagit budgeten för 2018–2021. 
 
I samband med att bokslutsberedningen behandlar årsredovisningen 
kommer en avstämning av samtliga nämndplaner att göras. 

Dagens sammanträde 
Ordförande framför att nämndplanegruppen vill ha hjälp av förvaltningen med 
att skriva omvärldsanalysen i nämndplan 2018. 
 
_______ 
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§ 90/2017 Dnr KFN 2017–25 82 

Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en  
spontanidrottsplats i Hyssna 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur-och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden är positiva till spontanidrottsplatser men ideérna i 
medborgarförslaget beaktas i den allmänna anläggningsutredningen som på-
går inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Ärendet skickas vidare för hörande av miljönämnden och teknik- och service-
nämnden. 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Marks kommun bör anlägga en 
spontanidrottsplats i Hyssna. Ärendet handläggs av kultur- och fritidsförvalt-
ningen med hörande av miljönämnden och teknik- och servicenämnden.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 20 oktober 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden bifaller medborgarförsla-
get genom att inleda en förstudie 2018 samt att föra ärendet vidare med hö-
rande av miljöförvaltningen samt teknik- och serviceförvaltningen.  

Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Hernreyd (L) föreslår att aretsutskottets förslag till kultur- och frtids-
nämnden formuleras att kultur- och fritidsnämnden är positiv till spontanid-
rottsplatser men ideérna i medborgarförslaget beaktas i den allmänna an-
läggningsutredningen som pågår inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (L) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
______ 
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§ 91/2017 Dnr KFN 2017–20 805 

Underhålls- och reparationsbidrag 2018 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Underhålls- och reparationsbidraget fördelas i enlighet med kultur- och fritids-
förvaltningens förslag. 
 

Ärendet 
Till Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit ansökningar om underhålls 
och reparationsbidrag på totalt 1 172 127 kronor. 
För 2018 har kultur- och fritidsnämnden 910 000 kronor i budget. 
Förening som ska utföra större ändringar, nyanlägga eller köpa inventarier av 
varaktig karaktär kan söka kommunalt underhålls- och reparationsbidrag. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 4  oktober 2017. 
 
Förvaltningens förslag till besl 
Underhålls- och reparationsbidraget fördelas i enlighet med kultur- och fritids-
förvaltningens förslag. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) förslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) påpekar att kompletteringar av underlagen till kul-
tur- och fritidsnämnden görs så alla ansökningar tas med. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (L) förslag 
och finner att så sker. 

 
_______ 
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§ 92/2017 Dnr KFN 2017–31 404 

Remissvar – motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro 
och Assbergs raviner 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att avstyrka motionen på grund av  
miljöaspekter. 
 
Remissvaret skickas vidare till kommunstyrelsen för behandling. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 
Ulf Dahlberg (S) föreslår i en motion till teknik- och servicenämnden att 
kommunen anlägger en naturstig längs Viskan till Assbergs raviners naturre-
servat.  
Motionen har behandlats i teknik- och servicenämnden som sedan givit tek-
nik- och serviceförvaltningen i uppdrag att utreda Etapp 1 och lägga in det 
som projekt i budgetarbetet 2018 för byggnation 2019 om prioriteringsord-
ningen medger en sådan satsning.  
Ärendet har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden samt miljö-
nämnden för remissvar senast den 24 november 2017. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtanden 4 oktober 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att Etapp 1 av en naturstig 
utmed Viskan mellan Näringsbro och Assbergs raviners naturreservat inrättas 
i enlighet med teknik- och servicenämndens beslut att lägga in det som pro-
jekt i budgetarbetet 2018 för byggnation 2019 om prioriteringsordningen 
medger en sådan satsning. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) med stöd från Birgitta Andersson (S) förslår bifall till förvalt-
ningens förslag. 
Ylva Höglund (-) med stöd från Lo Göthberg Larsson (MP) avstyrker motionen 
på grund av miljöaspekter. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag på remissvar, Karin Jagebys (V) 
förslag och Ylva Höglunds (-) förslag, och ställer dem mot varandra. 
 
Orförande frågar om arbetsutskottet antar Karin Jagebys (V) förslag. 
Ordförande frågar om arbetsutskottet antar Ylva Höglunds (-) förslag. 
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Ordförande finner att arbetsutskottet antar Ylva Höglunds (-) förslag till be-
slut. 
 
Votering 
Votering begärs och verkställs. 
 
Följande beslutgång godkänns: 
 
Ja-röst för bifall till Ylva Höglunds (-) förslag till remissvar. 
Nej-röst för bifall till Karin Jagbys (V) förslag till remissvar. 
 
Omröstningen resluterade i två ja-röster och två nej-röster. En person avstod 
från att delta i omröstningen. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, vil-
ket innebär att Ylva Höglunds (-) förslag till remissvar antas. 
 
Omröstningslista finns i början av protokollet. 
 
 ______ 
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§ 93/2017 Dnr KFN 2017–45 826 

Medborgarförslag om att upprusta Viskavallens löparbanor 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att anlägga löpar-
banor på Viskavallen.  
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att upprusta de löparbanor som 
tidigare fanns på Viskavallen i Kinna.  

Ärendets behandling 
Under sommaren har Marks kommun åtgärdat de ytor som fanns runt Viska-
vallens A-plan. Det har såtts gräs och har även lagts konstgräs framför avbyt-
arbåsen. Detta har skett i samråd med Kinna IF som önskat åtgärderna för att 
förenkla skötsel och att skapa en mer välkomnade omgivning runt fotbollspla-
nen.  
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 september 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att avslå 
medborgarförslaget om att anlägga löparbanor på Viskavallen.  
Däremot vill förvaltningen gärna ta till vara på förslaget i den mening att vi 
avser att hitta lämplig plats för friidrott i kommunen.  

Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Ylva Höglund (-) föreslår bifall till för-
valtningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(22) 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 
 2017-11-02 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 94/2017 Dnr KFN 2017-62 830 

Återremiss – folkhälsopolicy 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige (KF 2016-09-22 § 
119) att, i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, revidera folkhälsopoli-
cyn samt dess tillhörande riktlinjer. Ett förslag till ny folkhälsopolicy har arbe-
tats fram. 
Ärendet har återremitterats för hörande av kultur- och fritidsnämnden enligt 
beslut § 170/2017 i Kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 26 oktober 2017. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nämndens möte 16 november 
2017. 
_______ 
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§ 95/2017 Dnr KFN 2016-104 826 

Medborgarförslag om att förbättra grusplanen vid Fritslaskolan 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ideérna beaktas i den allmänna anläggningsutredningen som pågår inom kul-
tur- och fritidsförvaltningen. 
 

Ärendet 
Medborgarförslaget som inkommit föreslår förbättring eller förändring av 
grusplanen som ligger mellan skolan och Kungabergs idrottsplats. Efter beslut 
i KFN har omprövning begärts av förslagsställaren och det har även tillkommit 
ny information sedan ärendet var uppe för behandling. 
Under sensommaren har teknik- och serviceförvaltningen valt att gå vidare 
med bygglovsansökan för att placera en paviljongskola på ytan som ärendet 
handlar om. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 17 maj 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 13 juni 2017, § 49. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att Marks kommun 
ska förbättra eller förändra grusplanen mot bakgrund av att teknik- och ser-
viceförvaltningen avser att placera en paviljongskola på ytan.  

Dagens sammanträde 
Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att medborgarförslaget beaktas i den all-
männa anläggningsutredningen som pågår inom kultur- och fritidsförvaltning-
en. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Eva Åberg Anderssons (C) för-
slag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 96/2017 Dnr KFN 2017-66 800 

Sammanträdesplan 2018 – kultur- och fritidsnämnden 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om sammanträdesplan för 2018.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdes-
plan för 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar sammanträdesplan för 2018. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Gunilla Sandkvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar diksussionen och finner att det finns datum i sam-
manträdesplanen som bör ses över. 
Partigrupperna skall till nämndens möte den 16 november ha sett över de da-
tum det gäller. 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 
_______ 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(22) 
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§ 97/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a) 
Skrivelse från D 511 gällande ansökan om stöd inkommen 2017-09-04. 
b) 
Tjänsteutlåtande KS 2017-371 805-2 att återremittera Skrivelse från kultur- 
och fritidsförvaltningen till kommunstyrelsen angående riktade stödåtgärder 
till föreningslivet. 
c) 
Beslut KSAU § 190/2017 att återremittera Skrivelse från kultur- och fritidsför-
valtningen till kommunstyrelsen angående riktade stödåtgärder till förenings-
livet. 
d) 
Medborgarförslag om hundrastplats i Kinna daterad 2017-07-25. 
e) 
Beslut KF §106/2017 om Medborgarförslag om hundrastplats i Kinna är över-
lämnat till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut med hö-
rande av kultur- och fritidsnämnden. 
f)  
Beslut KF §113/2017 Medborgarförslag om att 1% av kostnaden för nybyggen 
och större ombyggnationer alltid avsätts  till konstnärlig utsmyckning överflyt-
tas till kommunstyrelsen från teknik- och servicenämnden för handläggning 
och beslut. 
g) 
Beslut KF §131/2017 om entledigande av ersättare i kultur- och fritidsnämn-
den.  
h) 
Tjänsteutlåtande ÄN 2017-96 730-2 Ansökan om lokalbidrag. 
i) 
Beslut ÄN §90/2017 om ansökan av lokalbidrag. 
j) 
Skrivelse från Sätila SK daterad 2017-10-22 gällande förfrågan om lokal för 
boulespel. Önskemål finns om att få hyra lokal i kommunens nyförvärvade 
fastighet Smälteryd. 
k) 
Inbjuda till Forum för Barn och Unga 2017. 
l) 
Miljönämndens beslut gällande åtgärdsplan för Backagårdsbadet och Kunga-
bergsbadet. Åtgärdsplan skall vara miljönämnden tillhanda senast 1 december 
2017. 
m) 
Skrivelse från Marks TK 2017-10-26 Tankar kring verksamheten i Tygrikeshal-
len samt kringmiljön samt svar av KFN:s ordförande. 
 
____ 
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§ 98/2017  

Information 
Ylva Höglund (-) meddelar att hon lämnat Markbygdspartiet. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl bjuder in till julbrunch på Spinnarens  
Värdshus torsdag 14 december klockan 11-13.  
 
Vidare informerar Christian Dahl att material från Aarhus resan i augusti är 
sammanställt och kommer att presenteras vid nämndens möte 14 december 
2017. 
_____ 
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