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Kultur- och fritidsnämndens  
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 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset i Kinna, klockan 13.15-15.51 

  
Beslutande S 

C 

L 

M 

M 

Birgitta Andersson 

Frida Arnell 

Uno Johansson 

Ylva Höglund 

Anders Lilliestam, tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande   

 S 

S 

C 

KD 

Andreas Augustsson 

Johan Hultén 

Belinda Sjöberg 

Martin Andersson  

   

  Tjänstemän 

  Christian Dahl, förvaltningschef 

  Eric Stark, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  

Utses att justera Ylva Höglund (M) §§ 30-42 

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna den 2  

april klockan 15:00.  

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 30-42  

  Eric Stark   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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                                            Eric Stark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kultur- och fritidsförvaltningen §§ 30-42 
 

Sammanträdesdatum 2019-03-27 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-04-04 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-04-26 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 42 

  

Förvaltningschefen informerar § 30 

  

Vattenbubblan AB - ersättningskrav riktat till Marks kommun § 31 

  

Utredning ny ishall i kommunen § 32 

  

Underrättelse om granskning Sätila 3:32 § 33 

  

Sammanträdesplan 2019, justering § 34 

  

Anvisningar till budget 2020-2023 § 35 

  

Prioriteringar utefter beslutad nämndplan § 36 

  

Org förändring / Översyn Kommunikation § 37 

  

Information kring tillfälligt ändrade öppettider på Kaskad § 38 

  

Redovisning av meddelanden § 39 

  

Redovisning av delegationsbeslut § 40 

  

Redovisning av synpunkter 

 

§ 41 
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            § 42/2019   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Att fastställa utsänd ärendelista.  
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
________________ 
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§ 30/2019                                 

Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut  
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Budget 2020 
Ledningsgruppen kommer att ha en verksamhetsplaneringsdag med fokus på 
budget 2020 den 28 mars i Varberg. Syftet är att sammanställa underlag inför 
politikens budgetdag den 15 april.  
 
Gängproblematik och incidenter på biliotek 
Ett förvaltningschefsmöte har genomförts för att diskutera den utbredda  
problematiken kring kringströvande gäng som orsakar oro och skadegörelse.  
På trygghetsrådet diskuteras olika grupper och verksamheter som är särskilt 
berörda. Trygghetsrådet har diskuterat möjligheterna att utreda förutsättning-
arna för kameraövervakning.  
Särskilt möte kommer att kallas till för att belysa frågorna kring  
kameraövervakning och portning av enskilda från verksamheten.  
Socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritids-
förvaltningen arbetar tätt tillsammans med polisen för att komma framåt i 
frågan.  
 
Frågor ställs och svar ges.  
 
Utredningar 
- Badutredning 

Arbetas vidare med på kommunledningskontoret.  
 

- Utvärderingsringens rapport 
En rapport om det totala föreningsstödet i Marks kommun.  
Arbetas vidare med på kommunledningskontoret. En föredragning är gjord 
i kommunstyrelsen men också på föreningsringen där föreningarna själva 
medverkar.  
 

Frågor ställs och svars ges.  
_______________ 
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§ 31/2019 
 
Vattenbubblan AB - ersättningskrav riktat till Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå att kultur- och fritidsnämnden avslår ersättningsanspråket från 
Vattenbubblan AB.  
 

Ärendet 
Vattenbubblan AB har inkommit med ett ersättningskrav gällande utebliven 
verksamhet och inkomstbortfall för höstterminen 2016 – i samband med den 
förlängda stängningen av rehabbassängen. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att följande villkor gäller för alla 
som hyr lokaler av kultur- och fritidsförvaltningen: 

” Kommunen reserverar sig för att lokaler kan stängas på grund av reparation 
och underhåll. Ersättningslokaler erbjuds i mån av tillgång.” 

Här vill även förvaltningen väga in likabehandlingsprincipen. Det är oerhört 
viktigt att det regelverk som återfinns ovan följs av både förvaltning och 
nämnd när frågeställningar likt den från Vattenbubblan AB inkommer. 
 
Alternativen att bygga en ny terapibassäng eller att hitta motsvarande tider i 
andra badhus, för all verksamhet i terapibassängen, var orealistiska. 

Det avtal som var upprättat mellan Vattenbubblan AB och kultur- och  
fritidsförvaltningen innehåller inget stöd för de krav som ställs av Vattenbubb-
lan AB. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår 
ersättningsanspråket från Vattenbubblan AB. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker. 
______________ 
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§ 32/2019 
 
Utredning ny ishall i kommunen  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt Kultur- och fritidsförvalt-
ningen att påbörja utredning av ny ishall i kommunen i enlighet med fullmäk-
tiges beslut. 
 

Ärendet 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget för 2019-2022 (Dnr 2017 
480-042 §212/2018) antogs föreslagen budgetplan. I beslutsunderlaget fram-
går under rubriken; Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder (sid 8) att: 
”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att starta en utredning för att på 
sikt ersätta ishallen i Fotskäl med en ny ishall i kommunen” 

Beredning 

Kultur- och fritidsnämnden fick utöver ovan nämnda uppdrag i uppgift att 
fortsätta stödja verksamheten i den gamla ishallen ute i Fotskäl under tiden 
som ny ishall i kommunen utreds. Kultur- och fritidsnämnden fastslog bi-
dragsnivå i detta syfte i enlighet med 2018 års nivå. 

Övervägande 

Kultur- och fritidsförvaltningen delar uppfattningen om att en ny ishall behö-
ver utredas utifrån perspektivet att en kommunal ishall ska etableras. I dags-
läget finns ingen ishall i kommunal ägo, ej heller i kommunal drift. Den befint-
liga privata ishallen ute i Fotskäl har visat sig vara i behov av omfattande re-
parationer och insatser och föreningen, Fotskäls HC, som äger och driver 
ishallen har visat sig inte vara kapabel att drifta anläggningen utan omfat-
tande ekonomiskt stöd från Marks kommun. Utöver icke hanterbara drifts-
kostnader tillkommer behov av renoveringsinsatser och andra kostsamma åt-
gärder vilka ägaren av anläggningen inte har ekonomiska resurser till. Kultur- 
och fritidsförvaltningen ser därför i likhet med kommunfullmäktige att en ny 
ishall i kommunen behöver utredas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att uppdra 
åt Kultur- och fritidsförvaltningen att påbörja utredning av ny ishall i kommu-
nen i enlighet med fullmäktiges beslut. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker.  
______________  
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§ 33/2019                

Underrättelse om granskning Sätila 3:32 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att inkomma med synpunkt, ge-
nom Kultur- och fritidsnämnden, om att beakta behov av grönytor, rekreat-
ionsområden samt motions- och lekområden.  
 

Ärendet 

Förslag till detaljplan för Sätila 3:32 (Etapp 2 av detaljplan för Sätila 3:3, Sätila-Hede 
6:2 och 6:5 samt del av Sätila 4:3 och 5:15), Sätila, Marks kommun, har upprättats 
av Samhällsutvecklingsenheten. 

Plan- och byggnadsnämnden har, 2019-03-06, beslutat genomföra granskning. 

Detaljplanen syftar huvudsakligen till att skapa nya bostäder i centrala Sätila. Planen 
möjliggör för småhus; villor parhus, kedjehus i upp till två våningar. Syftet med pla-
nen är också att säkerställa tillgängligheten till angränsande natur-/rekreationsvärden 
och de gångstigar som finns öster om planområdet. Bestämmelser på plankartan syf-
tar även till att säkerställa lokal fördröjning av dagvatten. Detaljplanen bedöms fören-
lig med gällande översiktsplan. 

Planförslaget översänds i form av plankarta, planbeskrivning samt samrådsredogörelse 
för granskning enligt 5 kap. 11§ PBL. 

Granskningshandlingar finns även tillgängliga under tiden 14 mars – 25 april 2019 på: 
- Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna, öppet vardagar 08-16 - Samhällsbyggnads-
förvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna öppettider vardagar 08-16 - Biblioteket i 
Sätila, under ordinarie öppettider - Kommunens hem-
sida:https://www.mark.se/bygga-och-bo/samhallsplanering/detaljplan/samrad-och-
granskning 

Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen ståndpunkt är att det är nödvändigt att beakta behov 
av tillgång till grönytor, rekreationsområden, motions-och lekområden samt möjlig-
heten till angörande av eventuella fritidsanläggningar kring bebyggelse som handlar 
om bostäder.  
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att inkomma med 
synpunkt, genom Kultur- och fritidsnämnden, om att beakta behov av grönytor, rekre-
ationsområden samt motions- och lekområden. 

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker. 
_____________ 
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§ 34/2019                

Sammanträdesplan 2019, justering 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att arbetsutskottets samman-
träde den 24 april förläggs till förmiddagen 09:15 samma datum samt att 
sammanträdet för nämnden den 12 september flyttas till den 19 september 
13:15.  
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om justering i sammanträdesplan 2019 för 
nämndens räkning.    

Arbetsutskottet i april samt nämnden i september krockar med andra arrangemang 
och behöver därför flyttas. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar att föreslå kultur- och fritids-
nämnden besluta att arbetsutskottets sammanträde den 24 april förläggs till 
förmiddagen 09:15 samma datum samt att sammanträdet för nämnden den 
12 september flyttas till den 19 september 13:15 och finner att så sker.  
_____________ 
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§ 35/2019                

Anvisningar till budget 2020-2023 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att behandla anvisningar till budget 2020-2023 
inför vårens budgetprocess.  
 

Dagens sammanträde 

Frågor ställs och svar ges.  

_____________ 
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§ 36/2019 
 
Prioriteringar utefter beslutad nämndplan 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen.    
 

Ärendet 
Efter att nämnden har beslutat om nämndplan 2019 har förvaltningen inlett 
arbetet med verksamhetsplaner.  
 
 

Dagens sammanträde 
Enhetscheferna presenterar fokusområden från varje enhet för nämnden.  

Frågor ställs och svar ges.  

______________ 
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§ 37/2019 
 
Org förändring / Översyn Kommunikation 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen.  
 

Ärendet 
Ett arbete äger genomförs just nu på kommunledningskontoret kring en  
möjlig flytt av kommunikatörerna från respektive förvaltning till  
kommunledningskontoret. Detta kommer att innebära eventuella budgetjuste-
ringar och förflyttningar av personal mellan kultur- och fritidsförvaltningen 
och kommunledningskontoret.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svar ges.  

______________ 
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§ 38/2019   

Information kring tillfälligt ändrade öppettider på Kaskad 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen.   

 

Ärendet 
Enhetschef Niklas Gusténius meddelar att på grund av personalbrist tvingas 
Kaskad stänga under vissa tider under tre veckors tid.  
Bokade arrangemang och simundervisning påverkas inte utan endast  
allmänhetens bad får mindre öppettider. 

Ändringen är tillfällig och gäller från måndagen den 25 mars 2019 till och med 
söndagen den 12 april.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svar ges.  

________ 
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§ 39/2019   

Redovisning av meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
Inga meddelanden att redovisa.  

 
Meddelanden 
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

________ 
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§ 40/2019                  

Redovisning av delegationsbeslut 

Arbetsutskottets beslut 
Inga delegationsbeslut att redovisa 
 

 
Delegationsbeslut 
Inga delegationsbeslut att redovisa.  
 

_______ 
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§ 41/2019  

Redovisning av synpunkter 

Arbetsutskottets beslut 
Inga synpunkter att redovisa 
 

 

Dagens sammanträde 
Inga synpunkter att redovisa 
 

_______ 
 

 


