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 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 2020-08-27 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 13.15-16.25 

Ajournerat klockan 14:48-15:10 

  

Beslutande S Birgitta Andersson 

 C Belinda Sjöberg 

 L Uno Johansson 

 M Ylva Höglund 

 M Magnus Lilliecrona  

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Johan Hultén 

 C Linda Axelsson kl. 13.25-16.25 

 M Anders Lilliestam §§ 22–27 kl. 13.15-15.47 

 KD Martin Andersson 

   

   

  Tjänstepersoner 

  Niklas Gusténius, tf. förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

   

Utses att justera Ylva Höglund 

  

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

 den 3 september 2020 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 22–29 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott §§ 22–29 
 
Sammanträdesdatum 2020-08-27 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-09-03 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-09-25 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 22 

  

Information om kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2020 § 23 

  

Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag 2021–2024 § 24 

  

Detaljplan för Lygnersvider 1:31 Granskningsutställning § 25 

  

Detaljplan för Sätila-Hägnen 3:2 Granskningsutställning § 26 

  

Förvaltningschefen informerar § 27 

  

Meddelanden § 28 

  

Övriga frågor § 29 
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 § 22/2020   

 Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärenden tillförs: 
- Övrig fråga om Marks ridklubb 
-     Övrig fråga om Coronainformation 
 

 Dagens sammanträde 

           Linda Axelsson (C) anmäler en övrig fråga om Marks ridklubb. 
 

           Belinda Olsson (C) anmäler en övrig fråga om Coronainformation. 

 Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan ändra ärendelistan enligt förslagen och  

finner att så sker. 

  

           ____________ 
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  § 23/2020                 Dnr 2020–72 042 

  Information om kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

  Ärendet   

  Kultur- och fritidsnämnden ska upprätta en delårsrapport över den ekonomiska  

  utvecklingen under perioden januari till augusti 2020  

  Dagens sammanträde 

          Tf. Förvaltningschef Niklas Gusténius informerar om förvaltningens arbete med  

          delårsrapporten. Rapporten kommer vara färdig i början av september och  

          behandlas sedan på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 september.  

 

Beträffande kultur- och fritidsnämndens ekonomi under perioden går det bland att se  

 en påverkan av Coronapandemin i form av extra kostnader samt ett intäktsbortfall på    

 badhuset Kaskad.  

 

Arbetsutskottet ges möjlighet att ställa frågor. 

   Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras.  

 

_____________ 
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 § 24/2020                 Dnr 2019–25 042 

 Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag 2021–2024 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetunderlaget för år 2021–2024. 
Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden äskar till kommunstyrelsen att nämnden ska få 
kostnadstäckning för följande internhyresökningar år 2021: 
 
- Horredshallen  681 000 kr 
- Bosgården       627 000 kr 
- Kungabergsbadet  349 000 kr 
 
Summa: 1 657 000 kr 
 

 Ärendet   

 Kommunledningskontoret i Marks kommun har upprättat en anvisning för nämndernas   
 budgetunderlag år 2021–2024. Enligt anvisningen ska budgetunderlaget innehålla en   
 driftbudget för nämnden fördelad på intäkter, personalkostnader och övriga kostnader  
 samt en driftbudget fördelad på huvudverksamheter. Budgetunderlaget kan även  
 innehålla västenliga händelser som nämnden vill lyfta fram.  

 Med anledning av pandemin Covid-19 och de negativa följder som pandemin har på   
 samhällsekonomin ska underlaget även innehålla konsekvenserna för nämnden om  
 dess budgetram minskas med två procent. Med utgångspunkt i den av  
 kommunfullmäktige antagna budgeten för år 2020 plan 2021–2022 innebär detta en    
 minskning med 1 500 000 kronor. 

 För år 2021 är kultur- och fritidsnämndens budget i övrigt i balans och det finns inget  
 effektiviseringsbehov. För resterande del av budgetperiod kommer det finnas behov av  
 effektiviseringar för att ha en budget i balans. 

 Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag ska inkomma till kommunstyrelsen senast   
 den 15 september 2020. 

 För år 2021 behöver kultur- och fritidsnämnden äska om kompensation för följande  
 internhyresökningar för att få en budget i balans: 

- Horredshallen  681 000 kr 

- Bosgården       627 000 kr 

- Kungabergsbadet 349 000 kr 

Summa: 1 657 000 kr 

 För år 2021 går det att se att nämnden kommer debiteras för objekten Nya Lyckeskola,   
 Kinnahallen och Spontanidrottsplats Hyssna men i dagsläget går det inte att uppskatta  
 storleken på internhyran. 
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Ärendets behandling 

         Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 14 augusti 2020. 

-           

       Förvaltningens förslag till beslut          
Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetunderlaget för år 2021-      

  2024. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

          Kultur- och fritidsnämnden äskar till kommunstyrelsen att nämnden   
          ska få kostnadstäckning för följande internhyresökningar år 2021: 

- Horredshallen  681 000 kr 

- Bosgården       627 000 kr 

- Kungabergsbadet  349 000 kr 

Summa: 1 657 000 kr 

Dagens sammanträde 

          Tf. Förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för ärendet 

 

          Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

          Birgitta Andersson (S) och Ylva Höglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till  

          beslut. 

Beslutsgång 

                              Ordföranden föreslår följande: 

 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetunderlaget för år 2021–2024. Förslaget     

  överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

          Kultur- och fritidsnämnden äskar till kommunstyrelsen att nämnden   
          ska få kostnadstäckning för följande internhyresökningar år 2021: 

- Horredshallen  681 000 kr 

- Bosgården       627 000 kr 

- Kungabergsbadet  349 000 kr 

 Summa: 1 657 000 kr  

Förslaget antas 

 

_____________ 

 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 8(12) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 2020-08-27 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 25/2020                 Dnr 2019–11 214 

 Detaljplan för Lygnersvider 1:31 Granskningsutställning 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att nämndens tidigare yttrande har 
tagits i beaktning vad gäller detaljplanen och har i övrigt inget att erinra. 
 

 Ärendet 

        Ett förslag på en detaljplan för del av Lygnersvider 1:31 m.fl. i Ubbhult har upprättats  
         av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har den 18 juni 2020  
         beslutat att skicka ut detaljplanen på granskning. 

Syftet med detaljplanen är primärt att möjliggöra för nybyggnation av flerbostadshus 
och verksamhetsutveckling i Ubbhult. Genom planen utökas byggrätten för verksam-
hetsområde till 9000 m² samt 2600 m² för 40 bostäder.  

           Det är möjligt att lämna synpunkter över förslaget framtill den 20 september 2020. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 12 augusti 2020.       

         
 Förvaltningens förslag till beslut          
 Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att nämndens tidigare yttrande har tagits i     
 beaktning vad gäller detaljplanen och har i övrigt inget att erinra. 

 Dagens sammanträde 

           Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

  

           Ärendet diskuteras. 

 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

  
 Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att nämndens tidigare yttrande har tagits i   
 beaktning vad gäller detaljplanen och har i övrigt inget att erinra. 

           Förslaget antas 

-  _____________ 
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§ 26/2020                 Dnr 2020–79 214 

Detaljplan för Sätila-Hägnen 3:2 Granskningsutställning 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att detaljplanen möjliggör för ett  
bevarande av rekreationsområdet vid Östra Ingsjön. 
 

 Ärendet 

 Ett förslag på en ny detaljplan för området Sätila-Hägnen 3:2 m.fl. har upprättats av   
 Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden i Marks kommun har den 17  
 juni 2020 beslutat att ställa ut förslaget på granskning. Förslaget är utställt på  
 granskning under perioden 1 juli - 25 september 2020.  

Detaljplanen syftar huvudsakligen till att möjliggöra för åretruntboende i ett område   
 som för närvarande styrs av en byggnadsplan för fritidsboende från år 1964. 

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd under november och december år 2017.   
 Efter samrådsförfarandet har vissa ändringar gjorts med förslaget som till exempel att  
 strandskydd för vattenområden och föreningshus återinförts.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 12 augusti 2020.       

          
         Förvaltningens förslag till beslut          

 Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att detaljplanen möjliggör för ett bevarande av  
 rekreationsområdet vid Östra Ingsjön. 

          Dagens sammanträde 

           Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

  
 Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att detaljplanen möjliggör för ett bevarande  
 av rekreationsområdet vid Östra Ingsjön. 

           Förslaget antas. 

           ____________ 
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 § 27/2020   

 Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

  Dagens sammanträde 

 Tf. förvaltningschef Niklas Gusténius informerar kultur- och fritidsförvaltningens  

 arbete: 

- Förvaltningschef Rasmus Torngard är föräldraledig och kommer tillbaka igen i  

       januari 2021. 

 

- Niklas Gusténius kommer vara tillförordnad förvaltningschef under hösten och  

       Maria Skarnehall-Lövgren kommer ersätta Niklas som enhetschef för  

       fritidsenheten. 

 

- En ny utvecklingsledare som heter Elina Kroksjö har rekryterats till  

       förvaltningen. 

 
- Under sommaren har det föreningar genomfört trygghetsvandringar i Kinna  

       kvällstid och trygghetsvandringarna upplevs ha haft en positiv effekt. 

 
- Situationen på kommunens tempererade utomhusbad upplevs ha varit bättre i år i  

       jämförelse med sommaren förra året. 

 
- Badhuset Kaskad har varit öppet under sommaren och har haft cirka 1500. Det  

       har även bedrivits simskoleundervisning på Kaskad under sommaren. 

 

- Badplatserna i Mark har varit välbesökta under sommaren. Kultur- och  

       fritidsförvaltningen tagit fram informationsskyltar för att underlätta social  

       distansering. 

 
- Kulturskolan har haft verksamhet på området Hedbo i Skene under sommaren. 

 
- Skene IF har erhållit finansiering från kultur- och fritidsnämnden via ett  

       delegationsbeslut för att bedriva ett fotbollsläger. 

 
          Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

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

           

          ____________ 
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§ 28/2020                  

 Meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

           Följande meddelanden har inkommit:  

 

a) Användningen av regionalt arrangörsstöd i Mark 2019 

 

b) Rapport- Cirkelns betydelser 

 
c) Skrivelse- Arbetslivsmuseer i behov av stöd 

             Beslutsgång 

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

 

           _______________ 
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§ 29/2020                  

Övriga frågor 

          Linda Axelsson (C) frågar om hur hyresavtalet med Marks ridklubb är utformat?  

          Ridklubben hyr stallet Bosgården av Marks kommun. 

    

          Arbetsutskottet diskuterar frågan. 

 

          Belinda Olsson (C) frågar om hur Kultur- och fritidsförvaltningen informerat om  

          förebyggande åtgärder för att begränsa smittspridningen av Corona. 

 

          Tf. Förvaltningschef Niklas Gusténius svarar på frågan. 

 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


