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 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 2019-12-03 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset, Kinna, klockan 13.15-16.52 

Ajournerat klockan 14.12-14.35  

  

Beslutande S Birgitta Andersson 

 L Uno Johansson 

 C Linda Axelsson tjänstgör för Belinda Sjöberg (C) kl. 13.15-

14.39 §§ 85-del av §§ 90  

 C Belinda Sjöberg tjänstgör kl. 14.39- 16.52 

del av §§ 90– §§ 98 

 M Anders Lilliestam tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

 KD Martin Andersson tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Andreas Augustsson 

 S Johan Hultén  

 C Linda Axelsson kl. 14.39-15.55 del av §§ 90 – §§ 93 

   

  Tjänstemän 

  Maria Larsdotter-Spertina, tf. förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 85–94 

  Maria Skarnehall-Lövgren, utvecklingsledare 

  Carola Melo, utvecklingsledare  

   

Utses att justera Anders Lilliestam 

  

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

 den 6 december 2019 

Underskrifter Sekreterare  §§ 85–98 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Anders Lilliestam   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott §§ 85–98 
 
Sammanträdesdatum 2019-12-03 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-12-06 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-12-30 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förvaltningschefen informerar § 85 

  

Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2020–2021 § 86 

  

Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden år 2020 § 87 

  

Årets barn- och ungdomsledare 2019 § 88 

  

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2019 § 89 

  

Remiss - Förslag till riktlinje för konstnärlig gestaltning i Marks § 90 

kommun  

  

Rapport avseende Kinna konserthusbiograf och Kinna bibliotek  § 91 

  

Rapport avseende utomhusbanor för tennisspel i Marks kommun § 92 

  

Rapport angående replokaler i Marks kommun § 93 

  

Återrapportering ishallsutredning § 94 

  

Samrådsremiss – Detaljplan för del av Skene 72:2 remissvar § 95 

  

Medborgardialog med anledning av badutredning i Marks kommun § 96 

  

Information från möte med valda revisorer i Marks kommun § 97 

  

Meddelanden  § 98 
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 § 85/2019   

 Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 
 

  Dagens sammanträde 

  Tf. Förvaltningschef Maria Larsdotter-Spertina redogör för Advent i Mark som   
  kommer att pågå under december månad på Rydals museum. 
 
  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar även Forum för barn och  
  unga som arrangerades den 29 november och både politiker och  
  tjänstepersoner från kultur- och fritidsnämnden deltog på forumet. På forumet  
  berördes frågor som anknyter till kultur- och fritidsnämndens verksamhet som  
  till exempel enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). 

  Beslutsgång 

  Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

           

  ____________ 
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 § 86/2019                 Dnr 2019–69 041 

 Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden år 2020–2021 

Arbetsutskottets förslag till Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndplan för kultur- och fritidsnämn-
den 2020–2021. 
 

Ärendet   

Kultur- och fritidsnämnden har att anta en nämndplan för nämndens verksamhet år 

2020 och år 2021. I Marks kommun är det kommunfullmäktiges budget som anger in-

riktningen för kommunens arbete. Med utgångspunkt i kommunens budget fastställer 

sedan respektive nämnd en nämndplan. I ett senare skede antar varje förvaltningschef 

en verksamhetsplan som anger hur nämndplanens mål ska verkställas. 

Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 15 november 
          2019. 

 

                              Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2020–
2021. 

Dagens sammanträde 

Tf. förvaltningschef Maria Larsdotter-Spertina redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2020–
2021. 

Förslaget antas. 

_____________ 
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           § 87/2019                 Dnr 2019–92 006 

 Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden år 2020 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdatum för 
kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
 

 Ärendet  

 Ett förslag på sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och   

 kultur- och fritidsnämnden har upprättats. Förslaget gör gällande att arbetsutskottet   

 ska sammanträda nio gånger och att kultur- och fritidsnämnden ska sammanträda nio  

 gånger under år 2020. En av utgångspunkterna med förslaget är att nämndens  

 sammanträden inte ska inträffa sammantidigt som kommunfullmäktiges  

 sammanträden. 

 Förslag på sammanträdesat 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott             Kultur- och fritidsnämnden 

Torsdag 23 januari             Torsdag 6 februari 

Torsdag 20 februari             Onsdag 4 mars 

Onsdag 25 mars             Onsdag 8 april 

Onsdag 22 april             Torsdag 7 maj 

Onsdag 27 maj                               Torsdag 11 juni 

Torsdag 27 augusti              Onsdag 9 september 

Onsdag 30 september              Torsdag 15 oktober 

Onsdag 21 oktober                                Torsdag 5 november 

Onsdag 25 november                                Onsdag 9 december 

  Sammanträdena börjar klockan 13:15 

           Ärendets behandling 

           Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 14 november 2019. 

          

         Förvaltningens förslag till beslut: 
          Kultur och fritidsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdatum för kultur- och 
          fritidsnämnden och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

  Dagens sammanträde 

  Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

           Ledamöternas förslag till beslut 

  Martin Andersson (KD) föreslår att sammanträdesdatumet för kultur- och  

  fritidsnämnden den 9 april ändras till den 8 april. 
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  Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

  Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt  

  Martin Anderssons (KD) yrkande och finner att så sker. 

 

                                Beslutsgång 2 

  Ordföranden föreslår följande: 

  
  Kultur och fritidsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdatum för kultur- och 

          fritidsnämnden och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

  Förslaget antas 

 

  _____________ 
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 § 88/2019                 Dnr 2019–110 800 

 Årets barn- och ungdomsledare 2019 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till kultur- och  
fritidsnämnden utan förslag till beslut. 
 

 Ärendet 

 Årligen utser kultur- och fritidsnämnden årets barn- och ungdomsledare i Marks  
 kommun. 

 Allmänheten ges möjlighet att nominera kandidater till utmärkelsen årets barn- och   
 ungdomsledare. Annonsering har skett i Markbladet samt har information funnits på  
 Marks kommuns hemsida. Tre stycken nomineringar till utmärkelsen har inkommit. 

 Ärendets behandling 
           Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 14 november  
           2019. 

 

                               Förvaltningens förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut 

 Dagens sammanträde 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar nomineringarna som har  

 inkommit till utmärkelsen årets barn- och ungdomsledare. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till kultur- och  

 fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

 

 Förslaget antas 

 _______________ 
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 § 89/2019                 Dnr 2019–100 867 

 Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2019 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till kultur- och  
fritidsnämnden utan förslag till beslut. 
 

 Ärendet 

 Makarna Emil och Vivi Johansson har enligt testamente 1975-09-02 donerat sin  

 kvarlåtenskap till Marks kommun för bildande av en fond, vars avkastning skall  

 disponeras för utdelning av stipendier till en eller flera personer som utfört värdefull   

 kulturell insats i bygden. 

         Annonsering har skett i Markbladet med förlängd ansökningstid till den 15 november   

         2019 och på kommunens hemsida. Tre förslag till stipendiater 2019 har kommit in till    

         kultur- och fritidsförvaltningen.  

         Från 2014 betalar stiftelsen inte längre skatt, men det förutsätter att stiftelsen delar ut  

           minst 80% av rörelseresultatet. För 2019 utgör rörelseresultatet cirka 15 000 kronor,   

           men beroende på hur många personer som tilldelas stipendium kan stiftelsen ha en  

           utdelning i intervallet 14 000 – 18 000 kronor.  

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 11 november 2019. 

 

                               Förvaltningens förslag till beslut  

        Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 

          Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 

   

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar nomineringarna som har  

 inkommit till Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2019. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till kultur- och  

 fritidsnämnden utan förslag till beslut.  

 

 Förslaget antas. 

 ____________ 
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 § 90/2019                 Dnr 2019–104 866  

 Remiss – Förslag till riktlinje för konstnärlig gestaltning i Marks   
 kommun   

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden översänder tjänsteutlåtandet med förslag på 
förändringar och förutsättningar till kommunstyrelsen som svar på remissen. 
 

 Ärendet  

 Det har inkommit ett förslag på riktlinje för konstnärlig gestaltning i Marks kommun   

 från kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 oktober   

 2019 att remittera förslaget till kultur- och fritidsnämnden, plan- och  

 byggnadsnämnden och teknik- och servicenämnden. Svar ska lämnas till  

 kommunledningskontoret senast 18 december.  

 Kultur- och fritidsförvaltningen sammanställt synpunkter och kommentarer om  

 förslaget till riktlinje.  

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 11 november 2019. 

 

                                Förvaltningens förslag till beslut        

  Kultur- och fritidsnämnden översänder tjänsteutlåtandet med förslag på förändringar   

  och förutsättningar till kommunstyrelsen som svar på remiss senast 18 december,   

  2019. 

           Dagens sammanträde 

  Utvecklingsledare Carola Melo redogör ärendet. 

   

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

  Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 

 

  Kultur- och fritidsnämnden översänder tjänsteutlåtandet med förslag på förändringar   

  och förutsättningar till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

 

  Förslaget antas. 

  _____________ 
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 § 91/2019                 Dnr 2019-99 82 

 Rapport avseende Kinna konserthusbiograf och Kinna bibliotek 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för godkännande. 
 

Ärendet 

Enligt beslut i sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-03-07 ska 

förvaltningen återrapportera kring plan och konsekvensbeskrivning för replokaler och 

Kinna teater i december 2019 samt i årsrapport 2019. 

Byggnaden Kinna konserthusbiograf är idag en arena som används av flera intresse-

grupper, däribland förvaltningen själv. Eftersom Kinna konserthusbiograf är samman-

länkad med Kinna bibliotek kan man inte räkna bort biblioteket om en insats planeras 

för endera byggnaden. Den foajé som sammanlänkar de båda har ett tak som läcker 

in vatten och är idag att betrakta mest som en passage till biblioteket eller bio/tea-

ter/föredragsprogram. Foajén används också av förvaltningen vid program för fikaser-

vering och för att samla barn- och elevgrupper före teaterföreställning.  

Sammanfattning av kommande behov som kan ses är: 

• Uppgradering av ljud- och ljusteknik, hörslinga  

• Tillgänglighetsanpassning  

• Teknik - vaktmästare tillgänglig vid bokningar 

• Omförhandling av aktuella avtal med Nattbion och Marks Teatergrupp 

• Interkommunala krav/regler –, anpassas till kulturarvsmässiga förutsättningar 

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 11 november 2019. 

  

  Förvaltningens förslag till beslut   
  Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut 

           Dagens sammanträde 

  Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 

  

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet.  

  Beslutsgång  

  Ordföranden föreslår följande: 

  

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kultur-  

  och fritidsnämnden för godkännande  

 

  Förslaget antas. 

  _____________ 
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 § 92/2019                 Dnr 2019–99 82  

  Rapport avseende utomhusbanor för tennisspel i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att objekten ligger under teknik- och  
servicenämndens ansvar och att det inte är kultur-och fritidsnämndens  
skyldighet att ta fram en åtgärds- eller tidsplan för objekten.  
  
Därmed anses uppdraget avslutat. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att  

inventera de utomhusbanor för tennisspel som finns i kommunen. 

Vissa förbättringsinsatser har gjorts sedan spontanytorna skapades. Några ytor funge-

rar därmed idag för annan verksamhet. Dessvärre har flera av tennisbanorna en dålig 

standard då asfalten blivit ojämn och det växer ogräs i asfaltskarvarna och runt ba-

norna.  Näten som avgränsar ytorna är delvis trasigt och det växer ogräs och ibland 

även självsådda små träd i näten. 

Det är viktigt att betona att samtliga objekt (ej de fyra grustennisbanorna vid Tygri-

keshallen) idag ligger utanför kultur- och fritidsnämnden ansvar. Kultur- och fritid var-

ken hyr eller tillämpar uthyrning av dessa berörda spontanytor. Det är sedan 2008 

teknik- och serviceförvaltningen som ansvarar för samtliga kommunala fritidsanlägg-

ningar, vilket även inkluderade dessa spontanytor. 

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 4 oktober 2019. 

 

  Förvaltningens förslag till beslut 

  Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att objekten ligger under teknik- och  

  servicenämndens ansvar och att det inte är kultur-och fritidsnämndens skyldighet att  

  ta fram en åtgärds- eller tidsplan för objekten.  
  
  Därmed anses uppdraget avslutat. 

            Dagens sammanträde 

  Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet.  

   

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

   Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 

   

  Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att objekten ligger under teknik- och  

  servicenämndens ansvar och att det inte är kultur-och fritidsnämndens skyldighet att  

  ta fram en åtgärds- eller tidsplan för objekten.  
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  Därmed anses uppdraget avslutat. 

  Förslaget antas. 

  _____________ 
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  § 93/2019                 Dnr 2019–99 82  

  Rapport angående replokaler i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse uppdraget angående plan och  
konsekvensbeskrivning för replokaler för avslutat. 
 

Ärendet 

  Kultur- och fritidsnämnden har den 7 mars § 33/2019 beslutat om prioriteringar och  

  leveransdatum för delar av nämndens anläggningsutredning. En del av beslutet bestod  

  av att ta fram en plan och konsekvensbeskrivning för replokaler.  

 

I samband med att Centralen skulle etableras i Tygrikeshallen undersöktes  

  möjligheterna för att även inrymma replokal eller musikstudio i samma fastighet.   

  Detta var dock inte möjligt utifrån både platsbrist och ekonomiska förutsättningar. 

 

Efter att Centralen invigts har inte kultur- och fritidsförvaltningar sett några andra    

  möjligheter för etablering av replokaler i Marks kommun även om behovet av sådana  

  är väldigt tydligt. 

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 3 december 2019. 

 

  Förvaltningens förslag till beslut   
  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse uppdraget angående plan och  

          konsekvensbeskrivning för replokaler fattat den § 33/2019 för avslutat. 

            Dagens sammanträde 

  Tf. förvaltningschef Maria Larsdotter-Spertina redogör för ärendet.  

   

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

   Beslutsgång 

   Ordföranden föreslår följande: 

   

   Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse uppdraget angående plan och  

   konsekvensbeskrivning för replokaler för avslutat. 

     

   Förslaget antas. 

   

   _____________ 
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  § 94/2019                 Dnr 2019–12 821  

  Återrapportering Ishallsutredning 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunstyrelsen mot bakgrund av 
behovs – och kostnadsindikation beställer en budgeterad förstudie av teknik- 
och servicenämnden avseende etablering av kommunal ishall för att på sikt 
ersätta ishallen i Fotskäl med en ny ishall i kommunen. 
 

Ärendet 

I kommunfullmäktiges budgetdokument Budget 2019 - 2020 med plan för 2021 - 

2022 daterad 2018-12-17 har kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att Starta en 

utredning för att på sikt ersätta ishallen i Fotskäl med en ny ishall i kommunen. 

 

Att bygga en ny ishall är en stor investering för kommunen oavsett vilken nivå man 

väljer. Det är viktigt att ta ställning till vad och i vilken omfattning man väljer och var 

den ska placeras. För att investeringen ska komma så många kommuninvånare till-

godo är placeringen viktig. Genom att välja en central placering på Campusområdet 

vid Kunskapens Hus finns möjlighet till att samnyttjande personal – både från Kaskad 

och från Kunskapens Hus och Öppen Ung. Ytterligare en fördel med just området är 

att det finns goda möjligheter till bra kommunikationer med tåg, buss.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att en nybyggnation av en ny ishall främst kan mo-

tiveras via ett framtida behov.  Följaktligen behöver en ny ishall ta höjd för att möta 

en bred målgrupp såsom hockey, konståkning, skolidrott, allmänhetens åkning, curling 

och idrottsgymnasium för is-sport (konståkning och hockey). 

 

För att kunna motivera investeringar av denna storlek ställs höga krav på ett  

omfattande förberedande arbete och vara väl genomtänkt av alla berörda kommunala 

förvaltningar och verksamheter. Det är dessutom viktigt att också ta höjd för de 

driftskostnader som en investering medför.  

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 15 november 2019. 

 

  Förvaltningens förslag till beslut   

  Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunstyrelsen mot bakgrund av behovs –  

  och kostnadsindikation beställer en budgeterad förstudie av teknik- och  

  servicenämnden avseende etablering av kommunal ishall för att på sikt ersätta  

  ishallen i Fotskäl med en ny ishall i kommunen. 

            Dagens sammanträde 

  Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet.  

   

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

   



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16(21) 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsskott 

2019-12-03 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

  Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 

   

  Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunstyrelsen mot bakgrund av behovs –  

  och kostnadsindikation beställer en budgeterad förstudie av teknik- och  

  servicenämnden avseende etablering av kommunal ishall för att på sikt ersätta  

  ishallen i Fotskäl med en ny ishall i kommunen. 

 

  Förslaget antas. 

  _____________ 

 

 

 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 17(21) 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsskott 

2019-12-03 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

  § 95/2019                 Dnr 2019–106 214  

  Samrådsremiss - Detaljplan för del av Skene 72:2 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar en synpunkt om att detaljplanen ska  
beakta behov av grönytor, rekreationsområden samt motions- och  
lekområden. 

Ärendet 

Förslag till detaljplan för del av Skene 72:1 m.fl. Skene, har upprättats av Samhälls-

byggnadsförvaltningen.  

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kungsfors köpcenter med i hu-

vudsak 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 centrumverk-

samhet, som kan bli ett komplement till de verksamheter som finns i köpcentret och 

en övergång mellan bostadsområdet och köpcentret. 

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 6 november 2019. 

 

  Förvaltningens förslag till beslut   

  Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att inkomma med syn 
   punkt, genom Kultur- och fritidsnämnden, om att beakta behov av grönytor,  
   rekreationsområden samt motions- och lekområden.  

            Dagens sammanträde 

  Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet.  

   

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

   Beslutsgång 

   Ordföranden föreslår följande: 

   

   Kultur- och fritidsnämnden lämnar en synpunkt om att detaljplanen ska  

   beakta behov av grönytor, rekreationsområden samt motions- och lekområden. 

 

   Förslaget antas. 

   _____________ 
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  § 96/2019                 Dnr 2019–112 811  

  Medborgardialog med anledning av badutredning i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen under  
förutsättning att erforderlig ramjustering sker till kultur- och fritidsnämnden 
för motsvarande driftkostnader besluta: 
 
1. Att medborgardialog genomförts enligt uppdrag. 
2. Enligt kultur- och fritidsnämndens tidigare rekommendation i  
”Badutredning Tempererade bad i Marks kommun”. 

Ärendet 

I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-24 beslutade att notera 

Kultur- och fritidsnämndens badutredning beslutades också att Kultur- och fritids-

nämnden hade att genomföra medborgardialog (Dnr 2019–16 822 §103/2019) innan 

ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Beslutet innebar även att optionerna 

7,8,9,10 i den ursprungliga utredningen inte skulle inkluderas i medborgardialogen. 

Medborgardialogen genomfördes med hjälp av enkät samt genom samråd med kom-

munala råd och instanser så som kommunala pensionärsrådet, kommunala funktions-

hinderrådet och folkhälso- och tillgänglighetssamordnare i kommunen. 

Sammanlagt har 358 svar inkommit digitalt samt 66 i pappersform, totalt 424 svar. 

Antalet fritextsvar (frivilligt) uppgår till 116 digitalt och 39 i pappersform, totalt 155 

svar. 

 

Från kommunens egna instanser folkhälso- och tillgänglighetssamordnare lyfts bland 

annat att utformning av omklädningsrum bör beakta olika gruppers behov för att möta 

dessa. Som exempel nämns HBTQ, funktionsvarierade och personer med psykisk 

ohälsa. Ur tillgänglighetsperspektiv lyfts främst att det vid om- och nybyggnationer 

ställs krav på tillgängligheten med stöd av plan- och bygglagen och att det är nödvän-

digt att dessa krav tillgodoses. Kaskad är sedan tidigare inventerad i Tillgänglighetsda-

tabasen och inventeringen visar flera brister i tillgängligheten inom olika delar av bad-

huset. 

Sammanfattningsvis drar Kultur- och fritidsförvaltningen slutsatsen att resultatet av 

medborgardialogen i huvudsak styrker de tidigare redovisade rekommendationerna. 

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 6 november 2019. 

 

  Förvaltningens förslag till beslut   

          Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att under  

          förutsättning att erforderlig ramjustering sker till kultur- och fritidsnämnden för  

          motsvarande driftkostnader föreslå kommunstyrelsen att  

• besluta att medborgardialog genomförts enligt uppdrag 
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• besluta enligt Kultur- och fritidsnämndens tidigare rekommendation i ”Badutred-

ning Tempererade bad i Marks kommun”. 

          Dagens sammanträde 

 Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet.  

   

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

   

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen under  

 förutsättning att erforderlig ramjustering sker till Kultur- och fritidsnämnden för mot  

 svarande driftkostnader besluta: 

 

 1. Att medborgardialog genomförts enligt uppdrag 

 2. Enligt Kultur- och fritidsnämndens tidigare rekommendation i  

 ”Badutredning Tempererade bad i Marks kommun”. 

 

 Förslaget antas. 

 _____________ 
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  § 97/2019                  

  Information från möte med valda revisorer i Marks kommun 

Dagens sammanträde 

Ordförande Birgitta Andersson (S) och tf. förvaltningschef Maria Larsdotter har haft ett 

möte med Marks kommuns valda revisorer för att följa upp kultur- och fritidsnämn-

dens verksamhet under 2019.  

 

 Mer information om vad som delgavs på mötet kommer på kultur- och  
  fritidsnämndens nästa sammanträde. 

_____________ 
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§ 98/2019                  

 Meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

 

a) Beslut om timavgift enligt miljöbalken från miljönämnden 

 

b) Inspektionsrapport för Kaskad utförd 2019-09-30 

 

c) Protokoll från kommunala funktionshinderrådets sammanträde den 14 maj 2019  

           Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om meddelandena kan noteras och finner att så sker. 

 

 _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


