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Tid

 
Torsdag 15 september 2016, kl.13.15 – 18.30, ajournering 15.40-

16.10. 

  

Plats Örestensrummet, kommunhuset 

  
Beslutande M Jannicke Wichne 

 C Eva Åberg Andersson 

 MBP Ylva Höglund 

 L Niklas Herneryd  

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Thord Harrysson  

 S Birgitta Andersson  

 S Anders Manskog  

 S Per Rosendahl 

 V Karin Jageby 

 MBP Henry Sandahl tjänstgör för Caj Swedberg (SD) 

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 S Kurt Andreasson 

 S Eva Adolfsson 

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Hanna Grunditz Svensson §§ 66-67  

   

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-09-19, kl.15.00 

 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 66-82 

  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Thord Harrysson (S)  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 

 
  

Sammanträdesdatum 2016-09-15 

 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2016-09-20 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2016-10-12 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(24) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2016-09-15 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 66 
 
Delårsrapport 2016    § 67 
 
Ansökan från Skene IF och Kinna IF om 5-manna fotbollsmål § 68 
 
Ansökan om föreningsbidrag – Kvinnojouren i Mark  § 69 
 
Ansökan om föreningsbidrag – Kamratföreningen Länken i Mark § 70 
 
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att behålla  § 71 
Kungabergsbadet fortsatt öppet 
 
Kaskad – Terapibassäng    § 72 
 
Kaskad – information, inga handlingar    § 73 
 
Samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 samt  § 74 
samverkansavtal för folkhälsotjänst i Marks kommun för perioden 
 2017 och tillsvidare 
 
Remissvar – utställning översiktsplan(ÖP) Marks kommun § 75 
 
Flytt av verksamhet i Lyckeskolans idrottshall  § 76 
 
Projektering av idrottshall i samband med nybyggnation  § 77 
av högstadieskola 
 
Organisation – kultur- och fritidsförvaltningen  § 78 
 
Redovisning av delegationsbeslut    § 79 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 80 
 
Redovisning av meddelanden    § 81 
 
Information    § 82 
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§ 66/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationspunkter gällande kulturhusutredning samt familjecentral tillförs 
ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl anmäler informationspunkter gällande kultur-
husutredning samt familjecentral. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändring av ärendelistan kan antas och finner att så 
sker. 
 _____ 
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§ 67/2016 Dnr KFN 2016-58 042 
 

Delårsrapport 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden höjer prognosen på nämndens buffert med 178 tkr 
och nollställer därmed nämndens totala prognos i delårsrapport 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden förtydligar satsningar inom integrationsinsatser 
samt tydliggör de ökade kostnader som kultur- och fritidsförvaltningen haft i 
samband med evenemang under våren och sommaren 2016: 
 
Hittills i år har KFN förbrukat 839.800 kr (se bilaga till delårsrapporten) på 
särskilda integrationsinsatser. Nämnden kommunicerade redan i bokslutet 
från förra året om behovet av att rekrytera lotsar för integrationsinsatser. 
Nämnden ser nu att verksamheten har behövt använda befintlig personal till 
insatserna vilket belastat verksamheten en hel del.  
 
Nämnden förespråkar därför att förvaltningschef går vidare med att rekrytera 
lotsar/koordinatorer som är vikta för integrationsinsatser för att skynd-samt 
avhjälpa verksamheten för andra halvåret 2016 med möjlighet till för-
längning under 2017. 
 
Nämnden gör reflektionen att eventen Mingla och Sommarfredagar belastat 
KFN under året där inte nämnden fått någon budget för detta. Det har in-
neburit både personaltid om 129 timmar och kostnader för KFN som behöver 
ersättas om inte annat så till bokslutet.  
 
För framtiden vill nämnden göra medskicket till KS att ska det hanteras pro-
fessionellt av KFN inför 2017 med produktion av event så behöver det vara en 
startsträcka redan från början av hösten 2016 till nästa år där KFN behöver 
ha en projektledare anställd för att arbeta med event som omgå-ende behö-
ver anställas. Vår fråga till KS är hur man tänker att skall bli? Tänker man att 
KFN skall överta ansvaret så tarvar det en ramväxling för nästa år. 
 
I övrigt godkänns delårsrapport 2016. 
 

Ärendet 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta 
månader. Rapporten innehåller också en prognos för hela året. Nämnders och 
styrelsers rapportering ligger till grund för redovisningen. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Hanna Grunditz Svensson och förvaltningschef Christian Dahl redogör 
för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Jannicke Wichne (M) med stöd från Karin Jageby (V) och Birgitta Andersson 
(S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden höjer prognosen på nämndens  
 
buffert med 178 tkr och nollställer därmed nämndens totala prognos i delårs-
rapport 2016. 
 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att förtydliga i delårsrapport gällande sats-
ningar på integration samt att tydliggöra de kostnader och personalresurser 
som kultur- och fritidsförvaltningen haft i samband med evenemang under 
våren och sommaren 2016: 

Hittills i år har KFN förbrukat 839.800 kr (se bilaga till delårsrapporten) på 

särskilda integrationsinsatser. Nämnden kommunicerade redan i bokslutet 

från förra året om behovet av att rekrytera lotsar för integrationsinsatser. 

Nämnden ser nu att verksamheten har behövt använda befintlig personal till 

insatserna vilket belastat verksamheten en hel del.  

Nämnden förespråkar därför att förvaltningschef går vidare med att rekrytera 

lotsar/koordinatorer som är vikta för integrationsinsatser för att skyndsamt 

avhjälpa verksamheten för andra halvåret 2016 med möjlighet till förlängning 

under 2017. 

Nämnden gör reflektionen att eventen Mingla och Sommarfredagar belastat 

KFN under året där inte nämnden fått någon budget för detta. Det har inne-

burit både personaltid om 129 timmar och kostnader för KFN som behöver er-

sättas om inte annat så till bokslutet.  

För framtiden vill nämnden göra medskicket till KS att ska det hanteras pro-

fessionellt av KFN inför 2017 med produktion av event så behöver det vara en 

startsträcka redan från början av hösten 2016 till nästa år där KFN behöver 

ha en projektledare anställd för att arbeta med event som omgående behöver 

anställas. Vår fråga till KS är hur man tänker att skall bli? Tänker man att KFN 

skall överta ansvaret så tarvar det en ramväxling för nästa år. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsförvaltningen kan anta Jannicke 
Wichnes (M) förslag om att Kultur- och fritidsnämnden höjer prognosen på 
nämndens buffert med 178 tkr och nollställer därmed nämndens totala  
prognos i delårsrapport 2016. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg  
Anderssons (C) förslag till förtydligande i delårsrapport och finner att så sker. 
 
 
I övrigt godkänns delårsrapport 2016. 
 
_____ 
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§ 68/2016 Dnr KFN 2016-49 826 

Ansökan från Skene IF och Kinna IF om 5 – manna fotbollsmål 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan tillsvidare och förvaltningen avsät-
ter investeringsmedel till våren 2017. 
 
Förvaltningen har sedan tidigare planerat att göra en inventering på samtliga 
kommunägda fotbollsanläggningar under hösten 2016. 
 

Ärendet 

Föreningarna Skene IF och Kinna IF har inkommit med en ansökan om 
var sitt par 5-manna fotbolls mål till Viskavallen respektive Vävarevallen. 
Ärendet avser att utrusta de kommunägda anläggningarna med 5 - 
manna fotbollsmål 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 17 augusti 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1  
september 2016, §  och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan tillsvidare och förvaltningen  
avsätter investeringsmedel till våren 2017. 
 
Förvaltningen har sedan tidigare planerat att göra en inventering på samtliga 
kommunägda fotbollsanläggningar under hösten 2016. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut. 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Niklas Herneryd (L), Birgitta Anders-
son (S), Ylva Höglund (MBP), Karin Jageby (V) och Jannicke Wichne (M) före-
slår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Eva Åberg 
Anderssons (C) förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 69/2016 Dnr KFN 2016-8 805 

Ansökan om föreningsbidrag – Kvinnojouren i Mark 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden betalar ut ett bidrag på 12 kronor/invånare till 
Kvinnojouren i Marks kommun under 2016. 
 

Ärendet 

Kvinnojouren i Mark har sökt föreningsbidrag. Direktionen för 
Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar att respektive kommun 
betalar en ersättning motsvarande 12 kr/invånare till kvinnojourerna i 
Borås och Mark. Riktlinjerna för föreningsbidrag tillåter inte bidrag i 
enlighet med kommunalförbundets rekommendation. För år 2015 
beslutade kultur- och fritidsnämnden att betala ut 12 kr/invånare till 
Kvinnojouren. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 augusti 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 septem-
ber 2016, § 58, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden betalar ut ett bidrag på 12 kr/invånare till Kvinno-
jouren i Mark under 2016. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S), Karin Jageby 
(V) och Ylva Höglund (MBP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till be-
slut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Eva 
Åberg Anderssons (C) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 70/2016 Dnr KFN 2016-8 805 

Ansökan om föreningsbidrag – Kamratföreningen Länken i Mark 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kamratföreningen Länken i Mark ett 
driftsbidrag på 24 000 kronor samt att betala hyra och el för föreningslokal 
under 2016. 
 

Ärendet 

Kamratföreningen Länken i Mark har ansökt om driftsbidrag och 
lokalbidrag för 2016. Föreningen har tidigare år beviljats ett större 
bidrag än vad riktlinjerna för föreningsbidrag medger. Detta för att 
säkerställa föreningens verksamhet, som bedöms viktig för före detta 
missbrukare i Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 augusti 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 septem-
ber 2016, § 59, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kamratföreningen  Länken i Mark ett 
driftsbidrag på 24 000 kronor samt att betala hyra och el för föreningslokal 
under 2016. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Jannicke Wichne (M), Niklas Herneryd 
(L), Karin Jageby (V) och Ylva Höglund (MBP) föreslår bifall till arbetsutskot-
tets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur-och fritidsnämnden kan anta Birgitta  
Anderssons förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 71/2016 Dnr KFN 2016-55 822 

Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att behålla Kunga-
bergsbadet fortsatt öppet 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen delar uppfattningen som beskrivs i medborgar-
förslaget. Den badutredning som är igång avser att täcka samtliga tempere-
rade bad och förvaltningen har ambitionen att den ska vara klar vid årsskiftet 
2016-2017. Innan den är klar finns det inte tillräckligt med underlag för be-
slut i frågan.  
Under hösten kommer kultur- och fritidsförvaltningen att inleda dialog med de 
boende i Fritsla i syfte att hålla informationskanalerna öppna åt båda håll och 
ge möjlighet för medborgarna att komma med egna förslag för utvecklings-
punkter för hela Kungabergsområdet, inklusive badet.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 

Medborgarförslaget inkom till kommunstyrelsen den 3 juni 2016 och har över-
lämnats till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
Förslaget baseras på nämndens tidigare beslut, Dnr KFN 2016-15 041, att 
stänga Kungabergsbadet för renovering/översyn 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 
påbörja en utredning gällande samtliga tempererade bad i kommunen. 
Där ingår Kungabergsbadet i Fritsla. 
Badutredning kommer att genomföras under hösten, denna kommer att ligga 
till grund för teknik och serviceförvaltningens förarbete. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 augusti 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1  
september, § 56, och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 
Förvaltningen fick i uppdrag att skriva ett med kommunikativt svar, utifrån 
arbetsutskottets diskussion, på medborgarförslaget till nämndens möte den 
13 september 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 13 september 2016. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Niklas Herneryd (L), Karin Jageby (V), 
Jannicke Wichne (M) och Ylva Höglund (MBP) föreslår bifall till förvaltningens 
förslag till beslut vilket innebär att: 
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Kultur- och fritidsförvaltningen delar uppfattningen som beskrivs i medborgar-
förslaget. Den badutredning som är igång avser att täcka samtliga tempere-
rade bad och förvaltningen har ambitionen att den ska vara klar vid årsskiftet 
2016-2017. Innan den är klar finns det inte tillräckligt med underlag för be-
slut i frågan.  
Under hösten kommer kultur- och fritidsförvaltningen att inleda dialog med de 
boende i Fritsla i syfte att hålla informationskanalerna öppna åt båda håll och 
ge möjlighet för medborgarna att komma med egna förslag för utvecklings-
punkter för hela Kungabergsområdet, inklusive badet.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Birgitta 
Anderssons (S) förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 72/2016  Dnr KFN 2016-64 822 

Kaskad - Terapibassäng 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
En ny höj- och sänkbar botten skall köpas in. 
 
En tillfällig lösning av golvet sker under hösten 2016. 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att avgöra lämplig temporär  
lösning för bassängbotten. 
 
De grupper som behöver simkunnighetsträning (barn som vuxna), rehab och 
föreningar med terapiliknande verksamhet skall i första hand få nyttja badet 
under dagtid. 
 

Ärendet 

Bakgrunden till den situation som nu uppstått är att det gjordes en besiktning 
av den höj- och sänkbara bassängbotten den 3 augusti. 
Besiktningen gick ut på att ta reda på huruvida de lameller som utgör golv-
konstruktionen håller för belastning eller inte. Kontrollanten som utförde be-
siktningen dömde ut bassängbotten utifrån befintligt skick, det finns längsgå-
ende sprickor i de flesta lamellerna och där behöver åtgärder vidtas innan 
man kan genomföra verksamhet igen.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 augusti 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 septem-
ber 2016, §  och lämnade följande förslag till beslut: 
 
En ny höj- och sänkbar botten skall köpas in. 
 
En tillfällig lösning av golvet sker under hösten 2016. 
 
De grupper som behöver simkunnighetsträning (barn som vuxna), rehab och 
föreningar med terapiliknande verksamhet skall i första hand få nyttja badet 
under dagtid. 
 
Förvaltningen avgör på vilken höjd det höj- och sänkbara golvet skall fixeras 
för att bäst tillgodose de prioriterade grupperna. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. Det har tagits fram ett 
nytt lösningsförslag på bassängbotten till terapibassäng. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jannicke Wichne (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med 
ändringen att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att avgöra lämplig 
temporär lösning för bassängbotten. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur och fritidsnämnden kan besluta enligt Jannicke 
Wichnes (M) förslag till beslut med ändringen att kultur- och fritidsförvalt-
ningen får i uppdrag avgöra lämplig temporär lösning för bassängbotten. 
 
Förslaget antas. 
_______ 
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§ 73/2016   

Kaskad - information 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
Badhuset Kaskad är 24 år och det har upptäckts brister. 
Under hösten 2016 skall en teknisk undersökning genomföras för att kunna 
sammanställa en rapport om badhusets status. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
_______ 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(24) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2016-09-15 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 74/2016 Dnr KFN 2016-60 402 

Samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete i Marks kommun 2017-
2020 samt samverkansavtal för folkhälsotjänst i Marks kommun för 
perioden 2017 och tillsvidare 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner: 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Marks kommun för  
perioden 2017-2020. 
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Marks kommun för perioden 2017 
och tills vidare. 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär en förklaring hur det kan komma sig att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om detta avtal före kultur- och 
fritidsnämnden då reglementet för kultur- och fritidsnämnden anger att kul-
tur- och fritidsnämnden har det övergripande ansvaret för folkhälsan? 
 
Beslutet översänds till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 

Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente § 2.3 har kultur och fritids-
nämnden ansvar för folkhälsa. 
Nya avtal skall tecknas mellan Marks kommun och södra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden i Västra Götalands läns landsting. Avtalen avser: 
folkhälsoresurs i Marks kommun. 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Marks kommun för 
perioden 2017-2020. 
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Marks kommun för perioden 2017 
och tills vidare. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) föreslår att Kultur- och fritidsnämnden begär en förklaring 
hur det kan komma sig att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om 
detta avtal före kultur- och fritidsnämnden då reglementet för kultur- och fri-
tidsnämnden anger att kultur- och fritidsnämnden har det övergripande an-
svaret för folkhälsan? 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta avtalsskrivningarna 
mellan Marks kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Göta-
lands län och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Karin Ja-
gebys (V) förslag till beslut och finner att så sker. 
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Expediering 

Kommunstyrelsen. 
 
_______ 
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§ 75/2016   

Remissvar – utställning översiktsplan (ÖP) Marks kommun 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden översänder remissvar, enligt bilaga, till kommun-
styrelsen för vidare behandling. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har fått till uppgift att svara på remiss gällande  
utställning av Översiktsplan (ÖP) Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 septem-
ber 2016 och lämnade följande förslag till beslut: 

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Jannicke Wichne (M), Birgitta Anders-
son (S), Niklas Herneryd (L), Thord Harrysson (S) och Lo Göthberg Larsson 
(MP) yrkar bifall till ordförandens förslag på skrivning till remissvar, enligt bi-
laga. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan översända remissvaret, 
enligt bilaga, till kommunstyrelsen och finner att så sker. 

Expediering 

Kommunstyrelsen. 
 
_______ 
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§ 76/2016   

Flytt av verksamhet i Lyckeskolans idrottshall - information 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
Situationen på Lyckeskolan har medfört att även kultur- och fritidsförvaltning-
ens verksamhet blir drabbad. 
Skolbibliotek och idrottshall på Lyckeskolan rekommenderas att stängas vilket 
betyder att verksamhet som bedrivs där behöver flyttas till andra lokaler. 
Det kan tillfälligt beredas plats i andra hallar, bland annat i Tygrikeshallen. 
En tennisbana föreslås användas som extrahall för Lyckeskolan. 
 
Möte har hållits med föräldragrupp från Marks tennisklubb som kan tänka sig 
att bilda en ny styrelse. 
 
Christian Dahl meddelar att en bana kommer att finnas kvar för tennisspel, 
resterande banor kommer att täckas med inhyrda allroundgolv. 
 
Ordförande tackar för informationen och överlåter till förvaltningen att lösa 
logistiken. 
 
_______ 
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§ 77/2016   

Projektering av idrottshall i samband med nybyggnation av  
högstadieskola. 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet med krav på tydliga  
underlag för beredning i arbetsutskott. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) med stöd från Birgitta Andersson (S), Per Rosendahl (S) och 
Ylva Höglund (MBP) föreslår återremiss av ärendet med krav på tydliga un-
derlag för beredning i arbetsutskott.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Karin Jagebys (V) 
förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 78/2016   

Organisation, kultur- och fritidsförvaltningen - information 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet den 1  
september 2016, § 69. 
 
Fackförbunden har ombetts att komma in med synpunkter på den nya  
organisationen. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_______ 
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§ 79/2016   

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 

 
a) Dnr KFN 2015-86 805-41 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Sätila Bygdegårdsförening. 
 
b) Dnr KFN 2015-86 805-40 
Kultur arrangemangsbidrag 2016 – Sätila Bygdegårdsförening. 
 
c) Dnr KFN 2015-86 805-42 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Sätila Bygdegårdsförening. 
 
d) Dnr KFN 2015-86 805-47 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Konsthantverksrundan i Mark. 
 
e) Dnr KFN 2015-98 805-11 
Kostnadsfria lån av Kinnaborgsalen 2016 – Kinna Fotoklubb. 
 
f) Dnr KFN 2015-86 805-51 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Föreningen konstliv Sjuhärad. 
 
g) Dnr KFN 2015-86 805-50 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Skene Folkets Husförening. 
 
g) Dnr KFN 2016-34 002 
Beviljande av lotteritillstånd. 
 
 
_______ 
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§ 80/2016 Dnr KFN 2016-3 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur-och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns. 
 

 
a)  
Synpunkt gällande spontanidrottsplatsen i Skene. 
 
b) 
Synpunkt gällande stolarna vid datorerna i Kinna bibliotek. 
 
c) 
Svar från enhetschef Gunvor Alexandersson gällande stolarna vid datorerna i 
Kinna bibliotek. 
 
d) 
Synpunkt med svar angående verksamhet i Tygrikeshallen och Marks  
Tennisklubb. 
 
e) 
Mejlkonsversation angående verksamhet i Tygrikeshallen och Marks Ten-
nisklubb. 
 
f) 
Synpunkt gällande Tygriksehallen. 
 
g) 
Fortsättning på mejlkonversation angående verksamhet i Tygrikeshallen och 
Marks Tennisklubb. 
 
_____ 
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§ 81/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur-och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av meddelanden godkänns. 
 

 
a)  
Meddelande från Länsstyrelsen: Angående arkeologisk utredning steg 1 inför 
VA-ledning, etappen Sätila/Blåsås-Ubbhult i Marks kommun. 
 
b) 
Protokoll från Kommunala funktionshinderrådet 24 maj 2016. 
 
c) 
Konferens ”Vägen in i samhället – samverkan för integration och hälsa”, 22 
september 2016. 
 
d) 
”Välkomna att utveckla det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen”, 10 
oktober 2016. 
 
e) 
Underrättelse inför godkännande av planprogram för Ubbhult. 
 
f) 
KSau §121/2016, information om utredning av hanteringen vid exploatering i 
Horred. 
 
g) 
Samhällsutveckling och offentlig konst, om enprocentregeln i byggande och 
konstnärlig gestaltning, 28 oktober 2016. 
 
h) 
Utbildning i rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 18 oktober 
2016. 
 
i) 
Beslut från Länsstyrelsen: Tillstånd till ingrepp om fornlämning RAÄ Surteby 
Kattunga 41:1 på fastigheten Surteby 11:13 i Marks kommun. 
 
k) 
Protokoll från kommunala funktionshinderrådet au 23 augusti 2016. 
 
l) 
KS § 122/2016 Fördelning av medel som kommunen erhållit i tillfälligt stöd 
med anledning av rådande flyktingsituation. 
 
_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(24) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2016-09-15 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 82/2016 

Information 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om arbetet med familjecentral. 
Byggnationen är igång och det finns möjlighet för nämnden att komma på 
studiebesök längre fram i höst. 
Ledningsgrupp är fastställd och personalgrupp börjar ta form. 
Barn och utbildningsförvaltning är intresserade att ansluta elevhälsan och so-
cialförvaltningen är intresserade att ansluta skuldsanering. 
Invigning förväntas ske enligt plan. 
 
Christian Dahl meddelar att förvaltningen har haft möte i gruppen som skall 
arbeta med kulturhusutredningen. 
Gruppen ber om mer tid för att få fram en så utförlig utredning som möjligt. 
 
Nämnden har förståelse för det. 
 
Ordförande påminner om utbildningsdagarna 20/9 LUPP i Rydal, 22/9 Folkhäl-
sopolitisk dialog i Borås och 18/10 utbildning i rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Samtliga utbildningar är arvoderade. 
 
_____ 
 


