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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2016-05-11 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

  
Tid

 
Onsdag 11 maj 2016, kl. 09.00 – 14.30 , ajournering 10.50-11.30 

  
Plats Runnabönninga, Rydals konferenscenter 
  
Beslutande M Jannicke Wichne 
 C Eva Åberg Andersson 
 MBP Henry Sandahl, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) §§ 45-47, kl. 

09.00-13.00 
 MP Veronica Trépagny, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) §§ 48-

53, kl. 13.00- 
 L Niklas Herneryd 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Thord Harrysson  
 S Birgitta Andersson 
 S Eva Adolfsson, tjänstgör för Anders Manskog (S) 
 S Per Rosendahl 
 V Karin Jageby 
 SD Caj Swedberg 
   
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 MP Veronica Trépagny §§ 45-47, kl. 09.00-13.00 
 S Mona Larsen Jones 
 V Lena Persson §§ 45-46, kl. 09.00-11.00 
 SD Bo Kindström 
   
 Tjänstemän 
 Christian Dahl, förvaltningschef  
 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare §§ 45-48  
 Christian Dahl, ersätter nämndsekreterare §§ 49-53  
 Hanna Grunditz Svensson, ekonom § 47  
   
Utses att justera Thord Harrysson (S) 
  
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-05-16 klockan 15.00 
 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 45 - 53 
  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 2016-05-11 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2016-05-17 

 
 

 
Datum för anslags 
nedtagande 2016-06-03 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 45 
 
Budget 2017-2020, taxor och avgifter   § 46 
 
Aprilrapport 2016    § 47 
 
Ansökan om bidrag – Skene Folkets Hus   § 48 
 
Utredningsuppdrag – stall, Bosgården   § 49 
 
Redovisning av delegationsbeslut    § 50 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 51 
 
Redovisning av meddelanden    § 52 
 
Information    § 53 
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§ 45/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationspunkter tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande och förvaltningschef anmäler informationspunkter. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om informationspunkter kan tillföras ärendelistan och fin-
ner att så sker. 
 
 _____ 
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§ 46/2016   Dnr KFN 2016-15 041 
 
Budget 2017-2020, taxor och avgifter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Budget: 
 
Nedskärningar:    Besparing med: 
Enhetschefstjänst på bad och rekreation   610 tkr 
ersätts med en samordnartjänst    
 
50 % administrativ tjänst + omvandling   175 tkr 
av tjänst till utredartjänst  
 
Konsumentvägledning   172 tkr 
 
Stängning av Kungabergsbadet med   154 tkr 
andledning av förväntad badutredning  
 
Minskat antal kommunala badplatser   45 tkr 
(Gångemad och Slättersnabb)  
 
Lokal öppen förskola, halvårseffekt 2017  107 tkr 
 
30 % ÅA tjänst inom folkhälsa   200 tkr 
(för att återreglera 2016 års  
siffror mot 2015 års personal).   
 
Minskning av tidigare års nedskärningar Ramökning med: 
Studieförbunden (viss återställning  
av det nedskurna anslaget om 400 tkr).  -200 tkr 
 
Summa:    1 263 tkr 
 
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om 100 000 kronor hos kommunfullmäk-
tige för utredning av temperarade bad.  
 
Underhållsåtgärder, under 2017, för Marks Ishall, finansieras genom ackumu-
lerade överskotterade medel (kultur- och fritidnsämnden återkommer med 
exakt summa i bokslutet). 
 
Kultur- och fritidsnämnden kommer att driva integrationssatsningar (t.ex. i 
form av lotsstöd) och förväntar sig få ta del av det statsbidrag som är riktade 
mot integrationssatsningar. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
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Taxor och avgifter 2017: 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag på taxor och avgifter 
2016 med redaktionella ändringar samt de förändringar som nämnden angett 
i minnesanteckningar från utvecklingsdagen, 28 april 2016, och finner att så 
sker. 
Förvaltningens uppmanas också föra diskussioner med teknik- och serviceför-
valtningen gällande organisation kring jourvaktmästare samt barn- och ut-
bildningsförvaltningen gällande taxor i kunskapens hus och uthyrning av mat-
salar. 
 
Rubriken ”Arrangemang och läger med övernattning” ändras till ”Arrange-
mang och läger” samt kolumnens rubrik ”externa kommersiella aktörer” änd-
ras till ”kommersiella aktörer”. 
 
Bubbelpoolen på badhuset Kaskad skall vara avgiftsfri (kostnad idag:10 kro-
nor). 
 
Taxa 1 skall även omfatta elever i kommunens skolor och studieförbund med 
säte i Marks kommun. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behåller avgiften för kulturskola. 
 
Reservation 
Thord Harrysson (S), Birigtta Andersson (S), Eva Adolfsson (S), Per Rosen-
dahl (S) och Karin Jageby (V) reservarar sig till förmån för Karin Jagebys (V) 
förslag om avgiftsfri kulturskola. 
 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges  
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en  
fyraårig budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet. Inga  
förändringar ska i princip behöva ske av ramen för nästkommande budgetår 
förutom volymuppräkningar enligt kommunens demografimodell. Nämndernas 
budgetarbete bör därmed ha ett långsiktigt fokus på år 2 till år 4 i planerings-
perioden. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur-och fritidsnämnden 
tagit fram ett förslag på budget för åren 2017-2020 utifrån de politiskt fast-
slagna grunduppdragen och den av kommunfullmäktige fastställda budgetra-
men.   

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 april 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april 
2016 § 37 och lämnade ärendet utan förslag till beslut samt uppdrog förvalt-
ningen att, till nämndens möte den 11 maj 2016, upprätta en sammanställ-
ning på föreslagna effektiviseringar i budget för 2017-2020. 

  Avveckla badplatserna Slättensnabb och Gångemad.  
  Minskat bidrag till Flohults badplats. 
  Minska SISUS bidragspott (avtal skall skrivas om i juni månad).  
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  Se över Seniordag, i dagsläget uppskattas att ca 20 % av folkhälsosam-

ordnartjänsterna läggs på planering och genomförande utöver att det 
belastar flera andra delar av förvaltningen. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Budget: 
 
Markalliansen föreslår besparingar i budget enligt följande: 
 
Nedskärningar: Besparing med: 
Enhetschefstjänst på bad och re-
kreation ersätts med en sam-
ordnartjänst 

610 tkr 

50 % administrativ tjänst + om-
vandling av tjänst till utredartjänst 

175 tkr 

Konsumentvägledning 172 tkr 
Stängning av Kungabergsbadet 
med andledning av förväntad 
badutredning 

154 tkr 

Minskat antal kommunala badplat-
ser (Gångemad och Slättersnabb) 

45 tkr 

Lokal öppen förskola, halvårseffekt 
2017 

107 tkr 

30 % ÅA tjänst inom folkhälsa (för 
att återreglera 2016 års siffror 
mot 2015 års personal). 

200 tkr  

Minskning av tidigare års ned-
skärningar 

Ramökning 
med: 

Studieförbunden (viss återställning 
av det nedskurna anslaget om 400 
tkr). 

-200 tkr 

Summa: 1 263 tkr 
 
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om 100 000 kronor hos kommunfullmäk-
tige för utredning av temperarade bad.  
 
Underhållsåtgärder, under 2017, för Marks Ishall finansieras genom ackumu-
lerade överskotterade medel.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kommer att driva integrationssatsningar (t.ex. i 
form av lotsstöd) och förväntar sig få ta del av det statsbidrag som är riktade 
mot integrationssatsningar. 
 
Karin Jageby (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag med förändringen att 
behålla Gångemads friluftsbad (25 tkr) samt Kungabergsbadet (154 tkr) och 
istället uppmana förvaltningen till allmän återhållsamhet (154+25=179 tkr). 
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Nedskärningar: Besparing med: 
Enhetschefstjänst på bad och re-
kreation ersätts med en sam-
ordnartjänst 

610 tkr 

50 % administrativ tjänst + om-
vandling av tjänst till utredartjänst 

175 tkr 

Konsumentvägledning 172 tkr 
Minskat antal kommunala badplat-
ser (Slättensnabb) 

25 tkr 

Lokal öppen förskola, halvårseffekt 
2017 

107 tkr 

Minskat anslag till SISU 24 tkr 
Allmän återhållsamhet 179 tkr 
Summa: 1292 tkr 

Beslutsgång budget 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Markalliansens förslag 
och Karin Jagebys (V) förslag och ställer dem mot varandra. 
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden antar Markalliansens förslag 
 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
_____ 
 
Taxor och avgifter 2017: 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att rubriken ”Arrangemang och läger med 
övernattning” ändras till ”Arrangemang och läger”. Kolumnens rubrik ”externa 
kommersiella aktörer” ändras till ”kommersiella aktörer”. 
 
Karin Jageby (V) föreslår att bubbelpoolen på badhuset Kaskad skall vara av-
giftsfri (kostnad idag:10 kronor). 
 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att taxa 1 även skall omfatta elever i kom-
munens skolor och studieförbund med säte i Marks kommun. 
 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att taxa 1 gällande Lägerplats Dräggsjön 
ses över och överlåter till förvaltningen att ta fram ett pris i relation till övriga 
samlingslokaler. 
 
Karin Jageby (V) föreslår att införa avgiftsfri kulturskola och att kultur- och 
fritidsnämnden anhåller om kostnaden hos kommunfullmäktige. 

Beslutsgång taxor och avgifter  
Beslutsgång1 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta förvaltningens 
förslag på taxor och avgifter 2016 med redaktionella ändringar samt de för-
ändringar som nämnden angett i minnesanteckningar från utvecklingsdagen, 
28 april 2016, och finner att så sker. 
Förvaltningens uppmanas också föra diskussioner med teknik- och serviceför-
valtningen gällande organisation kring jourvaktmästare samt barn- och ut-
bildningsförvaltningen gällande taxor i kunskapens hus och uthyrning av mat-
salar. 
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Förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Lo Göthberg Lars-
sons (MP) förslag om att rubriken ”Arrangemang och läger med övernattning” 
ändras till ”Arrangemang och läger” samt kolumnens rubrik ”externa kom-
mersiella aktörer” ändras till ”kommersiella aktörer”. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Karin Jagebys (V) 
förslag om avgiftsfri bubbelpool på badhuset Kaskad och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 4 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg An-
derssons (C) förslag om att taxa 1 även skall omfatta elever i kommunens 
skolor och studieförbund med säte i Marks kommun och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 5 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg An-
derssons (C) förslag om att taxa 1 gällande Lägerplats Dräggsjön ses över och 
överlåter till förvaltningen att ta fram ett pris i relation till övriga samlingslo-
kaler och finner att så sker. 
 
 
Beslutsgång 6 
Ordförande ställer Karin Jagebys (V) förslag om avgiftsfri kulturskola mot för-
valtningens förslag om avgift för kulturskola och finner att kultur- och fritids-
nämnden väljer att behålla avgiften för kulturskola. 
 
Votering begärd och verkställs 
Ja-röst för avgift i kulturskola 
Nej-röst för avgiftsfri kulturskola 
 
Ja röstar: Jannicke Wichne (M), Eva Åberg Andersson (C), Henry Sandahl 
(MBP), Niklas Herneryd (L), Lo Göthberg Larsson (MP) och Caj Swedberg 
(SD). 
 
Nej röstar: Thord Harrysson (S), Birgitta Andersson (S), Eva Adolfsson (S), 
Per Rosendahl (S) och Karin Jageby (V). 
 
Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster finner ordföranden att avgiften för kulturs-
kolan skall ligga kvar. 
 
Reservation 
Thord Harrysson (S), Birigtta Andersson (S), Eva Adolfsson (S), Per Rosen-
dahl (S) och Karin Jageby (V) reservarar sig till förmån för Karin Jagebys (V) 
förslag. 

Expediering 
Kommunstyrelsen 
 
_____ 
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§ 47/2016 Dnr KFN 2016-27 042 

Aprilrapport 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nolla helårsprognosen i aprilrapport så 
att medel frigörs till förstudie av stall (250 000 kronor). Resterande medel  
räknas kunna tas från budgetreserv om det behövs. 
 
I övrigt godkänns aprilrapport 2016. 
 

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första fyra 
månader samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapporte-
ringar ligger till grund för redovisningen. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fick information om ärendet den 20 
april 2016 § 38 och beslut om aprilrapport 2016 kommer att tas i nämnd den 
11 maj 2016. 
 
Kultur- och fritidförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 4 maj 2016. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl och ekonom Hanna Grunditz Svensson redo-
gör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Henry Sandahl (MBP) och Niklas Her-
neryd (L) Jannicke Wichne (M) och Lo Göthberg Larsson (MP)föreslår att nolla 
helårsprognosen i aprilrapport så att medel frigörs till förstudie av stall 
(250 000 kronor). Resterande medel räknas kunna tas från budgetreserv om 
det behövs. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta aprilrapport 2016 
med förändring enligt Eva Åberg Anderssons (C) förslag om att nolla helårs-
prognosen i aprilrapport så att medel frigörs till förstudie av stall (250 000 
kronor). Resterande medel räknas kunna tas från budgetreserv om det be-
hövs. 
 
Förslaget antas.  

Expediering 
Kommunstyrelsen. 
_____ 
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§ 48/2016 Dnr KFN 2016-31 805 

Ansökan om utökat driftstöd – Skene Folkets Husförening 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om utökat driftstöd från Skene 
Folkets Husförening. 
 
Reservation 
Thord Harrysson (S), Birigtta Andersson (S), Eva Adolfsson (S), Per Rosen-
dahl (S) och Karin Jageby (V) reserverar sig till förmån för Thord Harryssons 
(S) förslag. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att kulturhusutredningen,KFN § 
13/2014, tas upp igen samt att utredningen utökas med kulturstrategiskt hel-
hetstänk där kulturhus ingår och vilka förutsättningar som skall gälla för ett 
kulturhus samt bidragsformer för denna verksamhet. 
 

Ärendet 
Skene Folkets Husförening ansöker om ett utökat driftsstöd om 300 000 kro-
nor från 2016 för att fortsättningsvis kunna bedriva sin verksamhet.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 april 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april 
2016, § 39 och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Skene Folkets Husförening ett bidrag på 
300 000 kronor under 2016. Finansiering skall ske genom kultur- och fritids-
nämndens budgetreserv. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att formulera ett utredningsupp-
drag gällande kulturhus till nämndens möte den 11 maj 2016. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Gunvor Alexandersson och förvaltningschef Christian Dahl redogör 
för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Thord Harrysson (S) med stöd från Per Rosendahl (S), Eva Adolfsson (S) och 
Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Karin Jageby (V) med stöd från Thord Harrysson (S) föreslår att använda 
budgetreserven om 250 000 kronor och att bidraget sänks till 250 000 kronor, 
vilket gör att Thord Harrysson (S) jämkar sitt tidigare yrkande om 300 000 
kronor till förmån för Karin Jagebys (V) förslag. 
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Thord Harrysson (S) föreslår att att kulturhusutredningen, KFN § 13/2014, tas 
upp igen där man också tittar på; vilka förutsättningar som skall gälla för ett 
kulturhus samt bidragsformer för denna verksamhet. 
 
Veronica Trépagny (MP) föreslår att utredningen utökas med kulturstrategiskt 
helhetstänk där kulturhus ingår. 

 
Lo Göthberg Larsson (MP) med stöd från Jannicke Wichne (M) och Eva Åberg 
Andersson (C) föreslår att avslå ett bidrag på 250 000 kronor på grund av att 
de inte ryms inom budgetramen. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag till 
beslut gällande utökat driftsstöd till Skene Folkets Husförening, Karin Jageby 
(V) och Thord Harryssons (S) jämkningsförslag och Lo Göthberg Larssons 
(MP) förslag. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritids-
nämnden antar Lo Göthberg Larssons (MP) förslag om att avslå ansökan om 
utökat driftsstöd. 
 
Votering begärd och verkställs. 
Ja-röst för beviljande av ansökan om utökat driftstöd. 
Nej–röst för avslag på ansökan om utökat driftstöd. 
 
Ja röstar Thord Harrysson (S), Birgitta Andersson (S), Eva Adolfsson (S), Per 
Rosendahl (S) och Karin Jageby (V). 
 
Nej röstar Jannicke Wichne (M), Eva Åberg Andersson (C), Veronica Trépagny 
(MP), Niklas Herneryd (L), Lo Göthberg Larsson (MP) och Caj Swedberg (SD). 
 
Med 5 Ja-röster mot 6-Nej röster finner ordföranden att ansökan om utökat 
driftstöd för Skene Folkets Husförening avslås. 
 
Reservation 
Thord Harrysson (S), Birigtta Andersson (S), Eva Adolfsson (S), Per Rosen-
dahl (S) och Karin Jageby (V) reserverar sig till förmån för Thord Harryssons 
(S) förslag. 
_____ 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Thord Harryssons 
(S) förslag om kulturhusutredning och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Veronica 
Trépagnys (MP) tilläggsförslag om att utredningen utökas med kulturstrate-
giskt helhetstänk där kulturhus ingår och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 49/2016 Dnr KFN 2015-107 82 

Stall Bosgården - utredning 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att starta en förstudie gällande 
en ny stallbyggnad vid Bosgården i Örby med omedelbar verkan. 
 

Ärendet 
På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har en utredning kring stallbyggna-
den på Bosgården i Örby initierats av kultur- och fritidsförvaltningen i samråd 
med teknik- och serviceförvaltningen. 
I utredningens uppstartsfas har kultur- och fritidsförvaltningen fått ett kost-
nadsförslag från teknik- och serviceförvaltningen om 250 000 kronor för 
själva förstudien. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 10 december, § 140, 
2015. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 april 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april 
2016, § 40 och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om 250 000 kronor (utökad ram i sam-
band med budget 2017-2020) hos kommunstyrelsen för att finansiera  
förstudien inför eventuell nybyggnation av stall vid Bosgården i Örby. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) förslår att kultur- och fritidsförvaltningen få i upp-
drag att starta en förstudie gällande en ny stallbyggnad vid Bosgården i Örby 
med omedelbar verkan. 
 
Karin jageby (V) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till ar-
betsutskottets förslag; att kultur- och fritidsnämnden anhåller om 250 000 
kronor (utökad ram i samband med budget 2017-2020) hos kommunstyrelsen 
för att finansiera förstudien inför eventuell nybyggnation av stall vid Bosgår-
den i Örby. 

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag till 
beslut gällande uppdrag att starta en förstudie kring stallbyggnaden på Bos-
gården i Örby, Eva Åberg Anderssons (C) förslag och Karin Jagebys (V) för-
slag. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritids-
nämnden antar Eva Åberg Anderssons (C) förslag att kultur- och fritidsför-
valtningen får i uppdrag att starta en förstudie gällande en ny stallbyggnad 
vid Bosgården i Örby med omedelbar verkan. 
 
_____ 
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§ 50/2016  

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a) KFN 2016-14 002 
Personalärenden – kultur- och fritidsförvaltningen 2016-05-04 
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§ 51/2016 Dnr KFN 2016-3 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a) 
Inkommen fråga/synpunkt till KFN ordförande samt svar från ordförande gäl-
lande debitering för Tygrikeshallen. 
 
b) 
Positiv synpunkt gällande studiebesök på Rydals Museum. 
 
c) 
Synpunkt gällande Badhuset Kaskads öppettider. 
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§ 52/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a)  
Inbjudan till idéträff om sociala investeringar. 
 
b) 
Inbjudan till konferens – När kultur är resans mål. Teori och praktik om kul-
turdriven turism. 
 
c) 
Inbjudan till seminarium. Vem får sätta sina spår i det offentliga rummet. 
 
d) 
KS § 36/2016 – Uppföljning av nämnders och styrelsers interna kontroll 2015. 
 
e) 
Inkommen skrivelse från IFK Örby gällande bidrag/sponsring vid IFK Örby – 
Ryerson Soccer Cup 2016. 
 
f) 
Cirkulär 16:16 från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
g) 
Information från kulturrådet om enkelt avhjälpta hinder i kulturlokaler (funkt-
ionshinders politikens mål). 
 
h) 
Inbjuda till konferens 22 september – ”Vägen i samhället – samverkan för in-
tegration och hälsa”. 
 
i) 
Offentliget kulturuppdrag 2016 – Avtal Föreläsningsföreningen i Mark. 
 
j) 
Offentligt kulturuppdrag 2016 – Avtal Marks Filmstudio. 
 
k) 
KF § 33/2016 Anmälan av nya medborgarförslag. 
 
l) 
KF § 44/2016 Överföring av nämndernas budgetavvikelser samt disposition av 
överskott 2015. 
 
_____ 
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§ 53/2016   

Information 
Ordföranden meddelar att det är avtackning för enhetschef Mari Hagborg Lo-
rentzon. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar om att Kultur i Västs styrelse 
kommer på besök den 1 juni 2016. Mer information kommer med e-post. 
Denna dagen är inte arvoderad. Presidiet kommer att delta. 
 
Ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för besök på Skene Kulturhus. 
 
_______ 
 

 


